
Muncitori, țărani, intelectuali, 
oameni ai muncii de la orașe și sate,
cetățeni și cetățene,

7 MARTIE - ZIUA ALEGERII DEPUTAȚILOR ÎN MAREA 
ADUNARE NAȚIONALA Șl SFATURILE POPULARE - VA 
FI O ZI DE SĂRBĂTOARE A ÎNTREGULUI POPOR. VO- 
TIND CANDIDAȚII FRONTULUI DEMOCRAȚIEI POPU
LARE, VEȚI VOTA PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEI 
NAȚIONALE Șl RIDICAREA BUNĂSTĂRII POPORULUI! 
VOTUL DAT CANDIDAȚILOR FRONTULUI DEMOCRA
ȚIEI POPULARE VA EXPRIMA DRAGOSTEA Șl ÎNCREDE
REA POPORULUI FAȚĂ DE PUTEREA POPULARA, FAȚĂ 
DE CONDUCĂTORUL ÎNCERCAT AL OPEREI DE CON
STRUCȚIE SOCIALISTA - PARTIDUL MUNCITORESC RO- 
MIN, VA FI UN VOT PENTRU ÎNTĂRIREA CUCERIRILOR 
NOASTRE REVOLUȚIONARE, PENTRU SOCIALISM, PEN
TRU PACE Șl ÎNȚELEGERE INTRE POPOARE.

(Din MANIFESTUL Consiliului Național al 
Frontului Democrației Populare)

ESKjlLSTUNA 21 (prin telefon). — 
Sîmbătă, la Eskilstuna, turneul preli
minar pentru „C.C.E." la polo pe apă 
a atras din nou un public numeros, 
cucerit de frumoasele evoluții ale cam
pioanelor Romîniei, R. D. Germane, 
Ungariei și U.R.S.S., Și din nou privi
rile generale au fost îndreptate spre 
jocurile dinamoviștilor bucureșteni, 
care au reușit excelenta performanță 
de a încheia neînvinși seria lor, cea 
mai dificilă.

Dimineața, reprezentanții țării noas
tre au avut ca adversar puternica e- 
chipă Dinamo Magdeburg, într-un joc 
decisiv pentru locul I. Meciul a început 
sub auspicii favorabile poliștilor din 
R. D. G., eare deschid scorul prin 
Fritsche. Imediat, însă, Zahan face o 
spectaculoasă intercepție, se îndreaptă 
nestingherit spre poarta adversă, dar 
este oprit din acțiune cu totul inexpli
cabil de arbitrul suedez Fsjo. Două 
minute mai tîrziu, la o ezitare a apără
torilor noștri, Kliige mărește scorul 
pentru Dinamo Magdeburg : 2-0. _ Re
priza secundă găsește pe jucătorii ro- 
mîni în continuu atac. Acțiunile lor 
rapide cu dese schimbări de locuri și 
pătrunderi decise duc la obținerea ega- 
lării. Autorul golurilor (unul mai fru
mos ca celălalt): Mărculescu. Pînă la 
sfîrșit mai înscriu Kluge și Zahan: 
3-3. In cea de a treia perioadă, bucu- 
reștenii se dezlănțuie și echipa din 
Magdeburg rezistă cu greu. Zahan (cu 
un șut splendid la păianjen) și apoi 
Kroner fac ca tabela de marcaj să in
dice 5-3 pentru Dinamo București. 
Ultima parte a întîlnirii este deosebit

COMPETIȚII SPORTIVE
IN CINSTEA „ZILEI CEFERIȘTILOR44

celor peste

Ca în fiecare an, poporul nostru a sărbătorit „Ziua ceferiștilor", 
cinstea acestei sărbători, în zeci de asociații sportive, s-au organizat 
treceri la care au luat parte sute și sute de tineri și tinere. latăiriteva 
latări ale corespondenților noștri

GIURGIU. — Asociația sportivă 
Unirea a organizat în cinstea „Zilei 
ceferiștilor" un interesant concurs de 
orientare turistică. întrecerile au avut 
loc în împrejurimile orașului și s-au 
bucurat de un deosebit succes. Au par
ticipat numeroși tineri și tinere din 
mai toate asociațiile sportive. _ Iată re
zultatele : locul 1 și cîștigătoarea 
„Cupei 16 Februarie" echipa școlii me
dii nr. 1 (Corneliu Ionescu și Petrișor 
Budrincă), locul 2 — formația aso
ciației sportive Unirea (Lucian Ga
vrila și Matei Mărgărit), 3 — echipă 
secundă a școlii medii nr. 1 (Iulian 
Chițu și Dumitru Edinson).

ft~r
in CLUJ. — Și anul acesta la crosul 
în- organizat de Clubul sportiv muncito- 
re- resc’au participat numeroși tineri.

' Spectatorii au putut urmări lupta pa
sionantă a peste 80 de atleți și atlete. 

T"' .„Cupa 16 Februarie" a fost cîștigată 
400 de SpOrtivji C.S.M. ului urmați de ele-

prezenți la manifestațiile sportive.
Concursul s-a ridicat la un bun

vel tehnic și a oferit celor peste _ .....  _......  ullllavi w Vlc.
de spectatori prezenți în sală partide ^[jj nlcdii ft. BăJcescu, S.S.E., 
de o rară frumusețe. Clujana, Știința și C. S. Școlar,Clujana, Știința și C. S. Școlar,

SEMENESCU

ION OSMAN - coresp.

OȚELUL ROȘU. — Tradiționalele 
întreceri de tenis de masă organizate 
de asociația sportivă Tînărul siderur- 
gist, s-au bucurat și anul acesta de 
un frumos succes. Și-au disputat întî- 
ietatea 125 de concurenți. Cei mai bine 
pregătiți s-au dovedit a fi tinerii ior- 
dache Chiculiță (elev în anul III lami
natori) care a ocupat locul 1. cîștigînd 
astfel și „Cupa 16 Februarie", Pavel 
Negreanu (anul II lăcătuși) locul 2 și 
Ion Picsz (anul II strungari) clasat 
pe locul 3.

PETRE N. - coresp.prof. ION

Duminică dimineața, în sala Floreasca II, s-au disputat întrecerile de atletism dotate cu „Cupa Dinamo". In foto
grafie start în proba de 50 m plat rezervată seniorilor. (Citiți cronica competiției în pag. a Il-a).

Foto: P. Romoșan

Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R. P. Romină
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Dinamo București neînvinsă în preliminariile „C.C.E.”, la polo pe apă

★

— De la trimisul nostru special Adrian Vasiliu —
de interesantă. Poliștii din R. D. G. 
aruncă în luptă ultimele resurse reu
șind să egaleze prin Hermans și Kluge: 
5-5. Cu un ultim efort colectiv, bucu- 
reștenii mai reușesc două breșe în dis
pozitivul advers și marchează prin 
Zahan și Fleșeriu. Zein pecetluiește 
scorul final la 7—6 (0—2, 3—1, 2—0, 
2-3).

Cu această victorie, dinamovtștii 
aveau pe jumătate calificarea în bu
zunar. îi aștepta, însă, după-amiază, 
cea mai dificilă întîlnire împotriva 
campioanei maghiare Dozsa Szol- 
nok. Din nou am fost conduși cu 
1-0 (a marcat Flasznos cînd aveam

inferioritate numerică), dar Zahan șîj 
Fleșeriu răspund prompt cu două’ 
goluri de toată frumusețea. Prima re
priză se încheie cu scorul de 3-2 (au 
mai înscris Pinter și Mărculescu). în 
uinmrttoa.»de cinci minute lupta este 
îndîrjită. Se înoată rapid, se trage des 
la poantă, dar nu înregistrăm decît 
un gol al lui Kanizsa: 3-3. Din nou 
însă trecem prin emoții. Marchează 
Hasznos și Grințescu, iar apoi Ka
nizsa îl surprinde pe Frățilfi cu un 
șut de la distanță : 5-4 pentru Dozsa. 
Ultimele cinci minute. Tensiunea a

(Continuare in pag. a 4-a)

Surprize de proporții in campionatul masculin de baschet j

Steaua și Știința Cluj învinse pe teren propriu 
de Dinamo Oradea și Știința Timișoara!

0 NOUĂ VICTORIE c* ►

Ă (OLANDEI BAEAȘ ::
IN S. II. A. •«►■< ►
(Citiți amânunte în pag. a IV-a;;
la rubrica de „Știri externe")

Etapa de ieri a campionatului repu
blican de baschet a oferit două^ mari 
surprize: Steaua a fost întrecută Ja 
București, de Dinamo Oradea, iar 
Știința Timișoara a dispus, în depla
sare, de Știința Cluj. Dintre celelalte

Orădeanul Sebestien reușește să-l împiedice pe Novacek să acționeze 
sub panou. Fază din meciul Steaua—Dinamo Oradea

Foto: R. Paul

★ .....—...-.....J
rezultate vom remarca victoria echi* 
pei C.S.M.S. Iași asupra Farului Con
stanța, rezultat important în lupta 
pentru evitarea retrogradării

Dinamo București — Rapid Bucu
rești 81-55 (36-20). Nici 10 minute 
nu a durat rezistența rapidiștilor în 
fața atacurilor impetuoase și eficace 
ale formației Dinamo care, în plus, a 
apdicat o apărare „om la om“ im>pe^ 
netrabilă. Din minutul 9, la 10-8, dw 
namoviștii s-au distanțat și au realii 
zat o victorie comodă. Rapid a deza? 
mâgit din nou, practicând un joc dezor? 
ganizat și lipsit de eficacitate. Conții 
nuînd să se comporte așa, ne îndoint 
că formația giuleșteană se va califica 
în turneul final al campionatului. Cei 
mai buni: Spiridon (14), Albu (10)’, 
Negoiță (8) de la Dinamo, Cimpoiaș 
(18) de la Rapid. Au arbitrat bine:; 
P. Marin și Șt. Roșu.

Steaua — Dinamo Oradea 66—69 
(35—30). Orădenii au început furtu
nos, anunțînd că „își vor vinde scump 
blana". Au condus cu 13-5, 19-13,
23-19, au fost ajunși, au preluat din 
■nou conducerea și au cîștigat, pe de
plin meritat, într-un final dramatic. 
Meciul a plăcut datorită evoluției sco
rului dar, mai ales, jocului avîntat 
practicai de dinamoviști care au lup
tat din răsputeri pe tot parcursul

(Continuare in pag. a 2-a)



ATLETISM> VOLEI

IERI, ÎN DERBIUL DE LA BRAȘOV

București 3-2T ractorul—Dinamo

IN SALA FLOREASCA II

„CUPA DINAMO'—0 UTILĂ REPETIȚIE 
PENTRU VIIIOARELE COMPETIȚII ATLETICE3

Derbiul etapei a XlI-a a campiona
tului republican masculin de volei — 
categoria A, meciul Tractorul Brașov— 
Dinamo București, disputat ieri în ora
șul de la poalele Tîmpei, s-a încheiat 
cu victoria echipei gazdă, rămasă ast
fel singura formație neînvinsă. După 
120 de minute de luptă, în mare par
te de ridicat nivel tehnic și spectacu
lar, Tractorul a cîștigat cu 3—2 (6, 4— 
15, 10, 9—15, 12). fată evoluția sco
rului. de-a lungul celor 5 seturi ale 
partidei : 2—0, 2—1, 4—1, 4—4, 9—4, 
9—5, 10—5, 10—6, 15—6; 0—5, 1—5, 
1—8,4—8, 4—15; 1—0, 1—2, 7—2,7—6, 
12—6, 12—10, 15—10; 0—2, 4—2,
4—4, 5—4, 5—6, 6—6, 6—7, 7—7, 
7—9, 8—9, 8—13, 9—13, 9—15; 6—0, 
6—1, 6—2, 7—2, 7—4, 8—4, 8—5, 
9—5. 9—7, 11—7, 11—9, 14—9, 14—12, 
15—12.

Gazdele desfășurând un joc atent, 
combativ, bazat pe o bună mișcare în 
teren, au confirmat în largă măsură 
calificativele acordate după succesul 
obținut duminica trecută împotriva Ra
pidului. In plus, față de cele spuse a- 
tunci, mențiuni pentru eficacitatea clar 
exprimată a serviciilor: brașovenii au 
punctat direct din punerea mingii în 
joc de 11 ori (dinamoviștii de 4 ori), 
greșind doar 4 servicii (față de 8 
cîte au ratat bucureșteni.i).

Compartimentul deficitar în jocul 
oaspeților (în afara celor reieșite din 
rândurile de mai sus) l-au constituit 
dublajele, la atac ca și la blocaj, spa
țiile insuficient acoperite pe extremele 
fundului și între centri. Fără aceste 
lacune (atacul și blocajul au funcțio
nat bine) sîntem convinși că dinamo- 
vjștfi bucureșteni ar fi ' învins dumi
nică la Brașov, cu toată valoarea e- 
chiipei locale și poate chiar în pofida 
impurităților arbitrajului, care în multe 
rânduri i-a defavorizat. Sub acest ra
port, disciplina voleibaliștilor bucureș
teni (nici un protest la deciziile ar
bitrilor) a fost cu atît mai lăudabilă 
CU cit conducerea meciului a umbrit 
frumusețea întrecerii. Ne referim la 
inegalitatea și scăpările arbitrului prin
cipal (V. Chioreanu-Gluj), la abate
rile grave de la corectitudine și im
parțialitate ale arbitrului secund I. 
Stoica (Brașov) și la adevărata rea cre
dință, dovedită la un moment dat de ar
bitrul de linie 1. Ciulei (Brașov). Tn 
privința ultimilor doi, cerem federa
ției (la Brașov a fost prezent si se
cretarul general al F.R.V. Aurel Do- 
bincă), să ia măsuri drastice.

Cele două echipe au jucat în urmă
toarele formații : TRACTORUL — 
Bărbuță, Popescu (Schmidt), Ferariu, 
Szocs (Schmidt), Bartha, Chinzeriuc 
(Schmidt) ; DINAMO BUCUREȘTI — 
Corbeanu (Lipan, Stoian), Tîrlici 
(Smerecinschi), Cozonici, Derzei (Sto-

TlND SE VOR JLJLA MECIURILE
RAPID-T S. K. A. MOSCOVA

Au fost fixate datele meciurilor mas
culine de volei Rapid București— 
Ț.S.R.A. Moscova, din cadrul etapei 
a doua a „Cupei campionilor euro
peni". Astfel, partida d.in tur se va 
juca la 14 martie la Moscova, iar re
turul la 4 aprilie la București.

DE LA I. E. B. S.
• Pentru întî'nirea internațională de 

handbal (m) DINAMO BUCUREȘTI— 
R.I.R. GUTEBORG de mîine ora 19 
din sala Floreasca biletele se găsesc 
de vînzare la casa specială din str. 
Ion Vidu.

. • La această competiție sînt vala
bile următoarele permise eliberate de 
MCFS/C.G. ; roșii și maro ia piele, 

ian, Lipan), Schreiber, Ganciu (Sto
ian). Dintre aceștia s-au remarcat, 
în ordine : Ferariu, Chinzeriuc, Băr
buță și Szocs (Tractorul), Corbeanu, 
Derzei, Cozonici și Stoian (Dinamo).

CONSTANTIN FAUR
RAPID-C.S.M.S. IAȘI 3—0 (0, 3,3). 

La o săptămînă de la partida cu 
Steaua, voleibaliștii de la C.S.M.S. 
Iași au jucat din nou in Capitală și 
din nou au pierdut la un scor catego
ric, după un meci care a durat doar 
30 de minute 1

Ce se poate spune despre un ase
menea meci desfășurat în ritmul unei 
curse de 5 000 metri plat? In primul 
rînd că e foarte grav că asistăm la 
asemenea „formalități" în cadrul primei 
noastre categorii, iar în al doilea rînd, 
că e păcat de banii cheltuiți pentru 
o deplasare de la Iași la București. 
Fiindcă volei nu am putut vedea. Ra- 
pidiștii au făcut ce au vrut pe teien. 
Nicolau, Drăgan și Grigorovici aveau 
timp să și glumească, iar Plocon să 
discute chiar cu unii spectatori! ? O 
atitudine care denotă desconsiderarea

ÎN CAMPIONATUL FEMININ,
0 ETAPĂ CALMĂ

Mureșul Tg. Mureș — Construc
torul București 54—53 (16—25). Mu- 
reșencele au obținut victoria într-un 
final dramatic. Baschetbalistele de la 
Constructorul au fost net superioare în 
prima repriză, dar în cea de-a doua 
revenirea localnicelor a egalat situa
ția. in ultimele secunde bucureșten- 
cele conduc cu 53—52, dar, prin co
șul înscris de Csorvasi, Mureșul ob
ține victoria. Cete mai multe puncte: 
Pircan (16), Varga (15), pentru Mu
reșul, Suliman (29), pentru Construc
torul. (I. PAUȘ-coresp. regional).

Voința Brașov—Știința Cluj 53—35 
(25—16). Realizînd o partidă frumoa
să, brașovencele au obținut o victorie 
clară. Cele mai multe puncte: K. Vo
gel (16), Simon (16), pentru Voința, 
Horvath (11), Wagner (8), pentru 
Știința. (P. DUMITRESCU și V. PO- 
POVIC1 - coresp.).

Rapid București—Progresul Bucu
rești 51—48 (22—22). Un scor neaș
teptat de strîns, datorat aitît jocului 
plin de elan al formației Progresul, 
cit și lipsei de siguranță a echipei 
Rapid. Cele mai multe puncte: Raco- 
viță (16), Ivanovlct (14) pentru Ra
pid, Grigcrescu (11), Avachian (10), 
Nicoiae (9), pentru Progresul.

Voința Oradea—Voința București
34—71 (13—31).

Știința Constanța—Știința Bucu
rești 47—60 (23—28).

albastre în dermalin numai ale mem
brilor biroului F. R. handbal, gri în 
dermatin cu ștampila „HANDBAL", 
gri în dermatin ale anirenorâilor eme- 
riți și maeștrilor emeriți a>i sportului, 
precum și legitimațiile verzi în derma
tin, însoțite de delegații în limita 
locurilor rezervate fiecărui ziar la 
masa presei. 

adversarului. Aceste „mici preocupări" 
sînt și explicația celor șase puncte re
alizate de oaspeți, căci meciul .se putea 
termina foarte bine cu punctajul ge
neral de 45—0 !

Fără îndoială că sportivii ieșeni 
știau că vor întîlni un adversar mult 
superior. Dar de aici și pînă la ti
morarea cu care au acționat (mai pu
țin Moșesou) este o diferență prea 
mare (și inexplicabilă), mai ales cînd 
este vorba de o echipă din prima ca
tegorie a țării.

CONSTANTIN ALEXE
Iată rezultatele înregistrate î«i jocu

rile din provincie; masculin: Petro
lul—Dinamo Bihor 3—0 (12, 4, 9), 
Farul—Steaua 3—1 (10, 13, 14—16, 2), 
Știința Cluj—Știința Galați 3—2 (13— 
15, 11, 10, 14—16, 13), Constructorul 
Brăila—Știința Timișoara 3—0 (8, 11, 
13), Minerul Baia Mare—-Progresul 
3—I (12, 12, 4—15, 12). In meciuri
le restante din campionatul feminin : 
C.S.M. Sibiu—Dinamo Buc. 1—3 (7— 
15, 7—15, 15—6, 11—15), Farul—
Știința Cluj 3—1 (11—15, 3, 7, 11).

și Știința Cluj învinse pe teren propriu de Dinamo Oradea și Știința Timișoara!
(Urmare din pag. 1)

partidei. Steaua, care pornea evident 
favorită în acest- meci, a dezamăgit, 
praticînd un joc confuz, ineficace în 
atac și nesigur în apărare. Ca și în 
alte întîlniri. ale campionilor, a reieșit 
și de astă-dată că echipa, într-o alcă
tuire nouă față de campionatul tre
cut, nu are încă coeziunea necesară 
unor jocuri grele. In plus, baschetba- 
liștii de la Steaua au intrat pe teren 
cu convingerea că vor cîștiga cu ușu
rință, iar cînd „au dat de greu" s-au 
enervat și au făcut greșeli elementare. 
Cei mai buni:'Nagy (9), Ghiță (11),‘ 
Hofman (13), Hupoiu (10), de la Di-, 
namo. De la Steaua nu putem re
marca nici un jucător. Arbitrii Gh. Di- 
nescu și E. Niculescu au condus cu 
competență, dar au greșit lăsînd ne
sancționate repetatele proteste nejusti- 
ficate (și care au incitat publicul) ale 
unor jucători orădeni. (D. ST.).

Știința Tg. Mureș — Politehnica Cluj 
87—64 (37—29). Un joc de factură 
tehnică modestă. Mureșenii s-au com
portat sub valoare în prima repriză, 
dar și-au revenit în cea de a doua cînd 
au atacat spectaculos și, datorită pre
ciziei . în aruncările de la semidis- 
tanță executate de Berekmeri și pă
trunderilor lui Țedula, s-aiu distanțat. 
(I. PAUȘ - coresp. reg.).

C.S.M.S. Iași —■ Farul Constanța 
89—77 (32—34). Intr-un meci deosebit 
de important în lupta pentru evitarea 
retrogradării, C.S.M.S. a obținut o 
victorie meritată. Folosind judicios 
sistemele de apărare „în zonă" (re
priza _I) și „om la om“ ieșenii au gă
sit pînă la _ urmă solaționarea probje- 
mei, învingînd o echipă care, consi
derată inițial egală, a resimțit în fi
nal handicapul tracului.

In cursul partidei a reieșit din 
nou importanța aruncărilor la coș 
de la semidistanță și distanță, 
capitol la care gazdele s-au dovedit 
superioare. S-au remarcat: Vișoianu 
116), Mihăilescu (16), Nicolescu (16), 
Scripca.ru (13), de la C.S.M.S., Ră- 
ducanu (22), Cîndea (22), Drăgătoiu 
(14), Burcea (8), de la Farul. Deși au 
lăsat jocul destul de liber, arbitrii l.

Dînd cu tifla viscolului (spre deose
bire de mărșăluitori — care a-u trebuit 
să-și amîne concursul inaugural) 
atileții bucureșteni s-au întîlnit feri di
mineață în sala Floreasca II, la star
tul întrecerilor din cadrul „Cupei Di
namo". Competiția și-a dovedit utili
tatea și aceasta, în primul rînd, prin 
faptul că a oferit unui grup destul de 
numeros de atleți fruntași posibilita
tea să-și verifice pregătirea. Este lo
cul să evidențiem interesul manifestat 
pentru acest concurs de secțiile de 
atletism de la Progresul, Constructorul, 
Rapid, Știința, S.S.E. II, Viitorul, care 
au răspuns invitației de a participa, 
cu cei mai buni atleți, la „Cupa Di
namo".

Firește, nu toate probele (cinci mas
culine și trei feminine) s-au bucurat 
de aceeași valoroasă participare. Au 
fost consemnate și cîteva „retrageri" 
sau neprezentări, ceea ce a împiedi
cat desfășurarea unor probe la un 
nivel ridicat. Dar, dacă pentru unele 
cazuri s-au găsit explicații care pot 
fi acceptate, pentru situația petrecută 
la proba de lungime femei nu se poate 
găsi nici o scuză. Inițial au fost 
înscrise 11 concurente (de la Dinamo, 
Viitorul, S.E.E. I, Progresul și Rapid). 
Dacă ar fi lipsit una-două, mai treacă- 
meargă. Dar, la start s-a prezentat o 
singură atletă 1 Mihaela Brînzescu 
(Constructorul) a cîștigat proba cu o 
performanță foarte slabă: 4,12 m. Ab
sența săritoarelor de lungime însorise 
în probă ar trebui analizată nu numai 
pentru aspectul neplăcut și chiar hilar 
al situației pe care am consemnat-o, 
ci mai ales pentru a vedea ce răs
pund antrenorii respectivi. Și, poate 
că în primul rînd ar trebui să aflăm 
ce părere are antrenorul dinamoviști- 
lor, Ion Vintilă (ale cărui eleve au 
fost, de asemenea, absente la start). 
Pentru că organizarea probelor atle
tice într-un asemenea dezinteres nu 
folosește nimănui !

Performanțele înregistrate sînt, în 
general, cefe scontate ținînd seama de

Petruțiu și A. Berger au asigurat buna 
desfășurare a partidei. (G. R. Ș.).

Știința Cluj — Știința Timișoara 
02—66 ( 31—35). Timișorenii au reali
zat o victorie meritată datorită jocu
lui colectiv și organizat practicat de-a 
lungul întregului meci. Scorul a fost 
permanent favorabil oaspeților, olujenii 
egalînd doar de două ori: min. 29 
(45-45) și min. 36 (56-56). în final, 
însă, Ionescu a realizat trei atacuri 
care au decis victoria. Jucătorii de 
bază ai Științei Cluj (Demian și Vizi)

O. S. T. A.
SALA 

PALATULUI R. P. R.

luni 1 și marți 2 
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CONCERT 
EXTRAORDINAR 

DE MUZICĂ
UȘOARĂ3

EMIL Dl MITROV
(R. P. BULGARIA)

DEȚINĂTOR AL PREMIULUI „DISCUL DE AUR"
- SI -

FORMAȚIA SA DE MUZICĂ UȘOARĂ
Biletele se vînd la casa OSTA, Calea Victoriei 68-70,

telefon 13.53.75

stadiul actual de pregătire. Rezultate 
tehnice. Băieți: 55 m g: 1. Macovei 
(Știința) 7,6; 2. L. Preda (Știința)
7,8; 3. E. Jerger (Steaua) 7,9; 50 m:
1. Gh. Zamfirescu (Steaua) 5,9; 2.
Al. Tudorașcu (Metalul) 5,9; 3. B. Al
brecht (Știința) 6,0; lungime: 1. M. 
Simionescu (Dinamo) 6,98 m; 2. V. 
Sarucan (Dinama) 6,74; 3. S. Lupan 
(Dinamo) 6,35 m; tr/plu 6alt: 1. G.
Răuț (Viitorul) 14,2! m; 2. E. Barbu 
(Dinamo) 13,35 m; 3. C. Ivan (Rapid) 
12,97 m; greutate: 1. C. Crețu (Meta
lul) 15,31 m; 2. G. Csakani (Dinamo) 
13,32 m; 3. A. Techirdalian (Știința) 
12,91 m. Fete 50 m: 1-2: Rodica Mecu 
(Dinamo) și V. Mărculescu (Dinamo) ; 
7,0; 3. Ecaterina Moscu (Dinamo) 
7,2; lungime: 1. Mihaela Brînzescu 
(Constructorul) 4,12 m; jafuAte: 1. 
Anca Gurău (Progresul) 14^24 m; 2. 
Elena Elic (S.S.E. II) 12,13 m; Ileana | 
Stoica (Progresul) 11,35 m.

„Cupa Dinamo" a revenit organiza- . 
torilor. Atleții dinamoviști au totalizat 
60,5 p, fiind urmați în clasament de:.
2. Progresul 17; 3-4 Constructorul si 
Rapid 13; 5. Știința 12; 6. S.S.E. II ' 
11; 7. Viitorul 10.

Paralel s-a disputat și întrecerea din- t. 
tre juniorii dinamoviști și cei de la 
S.S,E. Ploiești. Rezultate: Juniori 1 : 
50 m : Petre Ciobanu (Dinamo) 6,1; .
lungime : Sabin Lupan (Dinamo) 6,35 
m ; triplusalt: Eugen Barbu (Dinamo) 
13,35 m; greutate r Nicoiae Radu 
(S.S.E. Ploiești) 10,74 m; Juniori II : 
50 m: Petre Măuță (Dinamo) 6,4; 
lungime: C. Duțu (Dinamo) 5,66 m; 
greutate: Cezar îoniță (Dinamo) 11,17 
m; Junioare I: 50 m : 1-2 Elena Măn- 
dica (S.S.E. Ploiești) și Geta Schel 
(Dinamo) 7,3; lungime: Elena Măndi- 
ca 4,76 m; greutate: Teodora Sîmbotin 
(Dinamo) 9,12 m. Junioare II: 50 m: 
Viorica Tărăban (Dinamo) 7,5; lun
gime: Vasilica Ionescu (S.S.E. Plo- 
ieșii) 4,63 m.

- d. g. - 

nu au acționat la valoarea lor. 
Punctele timișorenilor au fost înscrise 
de: Ionescu (22), Puscasu (15), Po- 
povici (13), Spătaru (10),' Ivanici (6). 
De la gazde cele mai multe puncte au 
fost marcate de: Ionescu (15), Ruh- 
ring (12), Demian (12), Prie (10). 
Arbitri I. Deak și V. Radar au condus 
cu multă competență. (I. BRAȚAN și 
T. BARA - coresp.).

Steagul roșu Brașov — Știința 
București 60—59 (31—27).

Scripca.ru


ÎN CIUDA DECORULUI POLAR...
Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă, 
Lungi troiene călătoare adunate-n cer grămadă ; 
...Ziua ninge, noaptea ninge, dimineața ninge iară !

Ca în versurile Iui Vasile Alexandri, februarie a vrut sâ răzbune, 
arcă, blîndețea suratelor sale, ianuarie și decembrie, aducîndu-ne o 
irnă în toată regula. Viscolul, iscat încă de sîmbătă, a troienit stadioa- 
ele și a învăluit în teamă pînă și sufletele celor mai temerari și credincioși 
ibitori ai fotbalului.

„Se va juca sau nu?", se întrebau toți. „Ne ducem sau nu ne du- 
em ?". „Va sta vîntul, se va astâmpăra vremea ?". Vremea nu s-a astîm- 
ărat și totuși, Intr-un decor cu adevărat polar, pe stadioane măturate 
e palele de zăpadă, s-a jucat fotbal. Meciul de hochei fusese amînat... 
.șadar, fotbalul a repurtat victoria pînă și în întâlnirea... neamicală cu 
iscolul și gerul.

lată acum relatările trimișilor și corespondenților noștri :

teri, cuplaj pe „Vulcan"
» „FOTBALUL44—„VISCOLUL44 1-0!

J ȘTIINȚA CLUJ-STEAUA 2-1 (1-1)
Orele lfjSO. In față, la Vulcan: „Se 

iacă ?“ „Nu se joacă!" „Ba se joa- 
. j 1“ „Ba nu se joacă. N-a venit Ști- 
ața". „Las’ că vine. A plecat la 7 din 
ircdeal. Cu „Chausson“-ul“...

• Așteptăm. Viscolul se întețește.
'renul 
fiii de

„Hai
teaua
vram
ine —

Pauză. Schimbări. La Steaua: Ear
ner ia locul lui Dumbravă, Georgescu 
trece-în locui lui D. Nicolae, care-1 
va schimba pe Petescu. In poartă — 
Haidu. La clujeni — Suciu (Neșu) și 
Tarcu (Pîrvuleț). Ceaiul fierbinte sti
mulează tempoul. Jucătorii’ au mus
tăți albe. Știința combină mai precis 
decit pe gazon. Motivul ? Foarte lim
pede ; programul lipsit de boemie al 
taberei de la Predeal. In min. 60 
Ivansuc descrie cîteva „opturi" artis
tice, centrează înapoi și Tarcu șutează 
fulgerător, după ce timp de 15 minute 
probase frumoase calități tehnice: 

Știința. Steaua con
ta sfîrșit, dar Cri- 
conduc prea mult și 
lipsit practic de Sorin 
exclusiv cu duritățile)

2—1 pentru
traatacă pînă 
șan și Negrea 
lent, iar atacul, 
Avram (ocupat 
nu-și găsește echilibrul. Ultimele minu
te păstrează tempoul. Concluzia ge
nerală : utilitate 
ambele echipe, 
ține!“.

Meci international, ieri la Timișoara

Știința-Zelejniciar Niș (R.S.F.I.) 1-0 (0-0)
TIMIȘOARA, 21 (prin telefon). Peste 

3 000 de spectatori au fost prezenți 
pe stadionul „23 August" la meciul 
internațional dintre echipele Știința 
Timișoara și Zelejniciar Niș. Terenul 
alunecos a influențat desfășurarea par
tidei, îngreuind controlul balonului.

în prima repriză inițiativa a fost de 
partea formației gazdă a cărei linie 
de atac a ratat multe ocazii de gol. 
După pauză oaspeții au echilibrat jo
cul, avînd chiar o oarecare superiori
tate la mijlocul terenului.

Singurul punct al partidei a fost în
scris în min. 71 de Valiș.

Arbitrul Traian Cruceanu a condus 
bine următoarele formații :

ȘTIINȚA : P. Popa (Becker)—Sur- 
dan, Petrovici, Răcelescu, Speriosu 
(Moroianu)—Mihăilă, Lereter—Cucu 
(Cană), Cotormani, M. Popa (Valiș), 
Mițaru (Cucu).

ZELEJNICIAR :■ Petrovici 1 (Mar- 
kovici)—Ivanovici, Lestarevici—Matici, 
Depeleacic, Ciolakovici—Petrovici II, 
Terzik (Tuturop), Stoianov. :i (Radako- 
vici), Vardici, Hîrneac.

AL. GROSS -coresp. reg.

Pe 
alb oamenii de serviciu trag 
zgură neagră......Se joacă ?“.
la Steaua 1 Două stații 1“ 
așteaptă. Pavlovici și Sorin 
bombăne. Nu le plac — vezi 

- Incertitudinile. Bătrinii Con- 
antin, Jenei, Raksi sînt calmi. Știu 
î trebuie să joace, și pace. In vestia- 
il Armatei, doctorul Traian Georges- 
jj, căpitanul Științei, și Neșu. Au 
finit de ieri, cu trenul. „Ce faci, Ne- 
ile ?“ „Joc". „Ce-ți face piciorul ? Nu 

• -e frică ?“ „Ași 1 M-am obișnuit!“.
Chatisson la babord I „A venit Ști- 

Ița. Ura !“.
Două ștafete (media de vîrstă 9 ani) 

ornesc spre Vulcan pentru vestea cea 
lare. Echipare rapidă. Steaua — ma
luri albe peste treninguri. Știința — 
leumarin uni. Cei 22 : ȘTIINȚA : 
ingheartu — Szoke, Georgescu, Anca, 
impeanu — Neșu, Al. Vasile — Ivan- 

Lc, Szabo, Breton, Pirvuleț. STEAUA: 
remia — D. Nicolae, Jenei, Petescu, 
ttmbravă — Crișan, Negrea — So- 

. i/i Avram, Constantin, Raksi, Creini- 
șanu. Parcă viscolește mai tare, 
curt derapaj și., stop. Cei mari iau 
j asalt casele. Copiii — intrările se- 
•ete. Peste 1000 de oameni formează 
lantinele vii. Potbalul a învins vis
it ui I.

RAPID—PROGRESUL

jenii apără tot. Se remarcă în mod 
special tânărul Anca. (S-ar putea ca 
Grăjdeanu să regrete fuga nemotivată 
din tabără).

„sută Ia sută" pentru
„numai de-ar

IOAN CH1RILA

Dumitriu a ratat această ocazie favorabilă... Aspect din meciul Rapid—Progresul 
Foto : St. Ciotloș

*

, Și acum, pentru dumneavoastră, 
răgi... telespectatori, o scurtă cronică 

meciului. Joc frumos, în viteză. Ști- 
ița — pase scurte și... inspirate, 
teaua. mai puțin mobilă, pasă lungă 

riscantă. Știința combină, derutant 
î „triunghiul" Neșu — Ivansuc — 
zabo, susținut de Al. Vasile. Constan- 
(n lansează frumos extremele, dar So
li pierde iotul de la prima atingere, 
r Creinice'anu după... driblingul de

’ £pare. Acesta din urmă cu o singură 
icepție, cînd, primind o pasă de la 
eelași Constantin, pătrunde prin pere- 
lea... șovăitoare Szoke — Georgescu 
.... gol : 1—0.
In min. 38, Neșu și Al. Vasile des- 
iu un zig-zag de pase spre poarta 

jiversă. Apărarea gazdă se stringe și 
■ -ansuc, rămas liber (ca pe vremea 

TM-ului), șutează puternic. Eremia 
ispinge și Pîrvuleț reia în gol : 1 — 1.

. înă la pauză Steaua atacă, dar c’.u-

★ ★
-F.R, TIMISOARA — C.S.M.S. 1AS1 

0—3 (0—3)
TIMIȘOARA, 21 (prin teleîon). Ve- 

ind de ia Arad, unde a întrecut, 
nd pe rînd, pe. U.T.A. (cu 2-1) și pe 
agonul (cu 2-0), echipa C.S.M.S.

' iși a întîlnit duminică dimineața pe 
.F.R. Timișoara. Fotbaliștii ieșeni au 
sat o foarte bună impresie, prestând 
i joc spectaculos și eficace. Punctele 
ivingătorilor au fost înscrise de Cu- 
irman, Danileț și Matei. Timișorenii 
u ratat un penalii prin Dragoș.

ION IOANA - coresp.
CRIȘUL — U.T.A. 2-1 (1-1)

ORADEA, 21 (prin telefon). 20'0 
: iubitori ai fotbalului din localitate 
.! fost prezenți azi (n.r. ieri) dimi- 
lață pe stadionul Tineretului la me- 
ul care a opus echipele de categorie 
, Crișul și U.T.A. Punctele 
iscrise de Tatu (min. 12) și Bacoș 

' nin. 50) pentru Crișul, 
onciu (min. 30).
CRIȘUL : Duca (Marin) — Sacaci 

, Solomon, Balogh, Mihai — Damian,

au fost

respectiv

Programul returului campionatului 
categoriei C—edifia 1964-1965

Seria SUD

, „Parc-am fi în Antarctida", „Atmo- alb" echipele Rapid și Progresul, iar 
sferă de Polul Nord, domnule" -— iată ca arbitru --- antrenorul Victor Stăncu- 
cxpresiile la „oidinea zilei" duminică ■ lescu. „Părțile" au convenit să joace 
dimineață în „Ciulești". Viscolul și două reprize a cîte 30 minute, timp 
zăpada abundentă căzută în cursul ---- -• "------- ’
nopții precedente n-au împiedicat to
tuși pe fotbaliști să-și continue pregă
tirile și nici pe cei mai devotați iubi
tori ai jocului cu balonul rotund să 
fie prezenți „la datorie". Pe „terenul

Petrolul — Farul 4-1 (1-0)
PLOIEȘTI, 21 (prin telefon). — 

Echipele Petrolul și Farul Constanța 
au susținut azi un meci amical. Jocul 
a avut loc pe ninsoare și pe un teren 
acoperit cu zăpadă. Petrolul a mani
festat o bună dispoziție de joc, mai 
ales în atac (compartiment care azi 
a dat satisfacție) si a cîștigat cu 4—1 
(1-0).

Constănțenii s-au prezentat maj slab 
la capitolul rezistență, 
lor, după cum 
penetrabilă.

Jocul 
tăți de 
(Farul)

iar apărarea 
arată și scorul, a fost

în care atît Rapid cit și Progresul au 
verificat pe cei mai multi dintre jucă
torii af lăți în pregătire pentru reluarea 
campionatului.

Ce s-ar putea spune despre joc ? In 
ciuda condițiilor atît de vitrege, fot
baliștii au făcut multă risipă de ener
gie (nici nu le-ar fi convenit să stea 
locului!), creind pe alocuri și „faze 
de fotbal“, îndeosebi rapidiștii. l-am 
văzut combinînd pe lonescu și Dumi- 
triu, primul a tras și „o bară“ specta
culoasă, iar ultimul a ratat un gol, 
cum se spune, „ca și făcut". De la 
Progresul ne-a plăcut D. Popescu. Me
ciul s-a încheiat cu un scor alb. (Asta 
ca să fie în nota decorului).

Atît pentru Rapid, core pleacă în 
Izrael, cit și pentru Progresul, care 

pregătirile în țară, țo- 
de duminică a fost

ETAPA I, 28 MARTIE

Flacăra roșie București—Electrica Fieni 
Textila Sf. Gheorghe—Rulmentul Brașov 
Portul Constanța—Unirea Răcari 
Rapid Mi zii—Dinamo Victoria Buc.
Metrom Brașov—Progresul Alexandria
Victoria Giurgiu—Electrica Constanța 
Tehnometal București—Marina Mangalia

ETAPA A II-A. 4 APRILIE

Electrica Constanța—Metrom Brașov 
Unirea Răcari—Flacăra roșie București 
Electrica Fieni—Rapid Mizil
Rulmentul Brasov—Tehnometal Bucu

rești
Marina Mangalia—Victoria Giurgiu 
Dinamo Victoria București—Textila Sf.

Gheorghe
Progresul Alexandria—Portul Constanța

ETAPA A IU-A. 11 APRILIE

Tehnometal București—Progresul Ale
xandria

Rapid Mizil-Marina Mangalia
Dinamo Victoria București—Flacăra ro

șie București
Electrica Constanța—Portul Constanța 
Metrom Brașov—Rulmentul Brașov 
Unirea Răcari—Victoria Giurgiu
Textila Sf. Gheorghe—Electrica Fieni

ETAPA A IV-A. 18 APRILIE

Marina Mangalia—Unirea Răcari 
Metrom Brașov—Textila Sf. Gheorghe
Victoria Giurgiu—Tehnometal București 
Progresul Alexandria—Rapid Mizil
Portul Constanța—Dinamo Victoria 

București
Electrica Fieni—Electrica Constanța 
Flacăra roșie București—Rulmentul Bra

șov

ETAPA A V-A. 25 APRILIE

Victoria Giurgiu—Progresul Alexandria
Electrica Constanța—Marina Mangalia
Dinamo Victoria București—Metrom Bra

șov
Rulmentul Brașov—Electrica Fieni 
Rapid Mizil—Flacăra roșie București 
Tehnometal București—Portul constanța 
Textila Sf. Gheorghe—Unirea Răcari

îfi va continua 
cul-antrenament 
util.

ETAPA A VI-A, 2 MAI

Metrom Brașov—Rapid Mizil
Unirea Răcari—Dinamo Victoria Bucu

rești
Flacăra roșie București—Victoria Giurgiu 
Textila Sf. Gheorghe—Portul Constanța 
Electrica Constanta—Tehnometal Bucu

a fost 
ambele 
a fost

uneori presărat cu duri- 
părți. Jucătorul Neacșu 
eliminat.

ALEXANDRESCU șiC,H.
M. POPESCLI — coresp.

★
Iacob (E. Naghi) — Bacoș, Sacaci 
III (Sziics), AI. Naghi (Alureșan), 
Tatu.

U. T. A.: Weichelt —• Igna, Bacoș. 
Mețcas, Czako II — Comisar, Cernega 
(Drăgulete) — Chivu, Donciu (Domi- 
de), Țîrlea, Drăgulete (Steiner).

Joi, Crișul joacă cu echipa 
slovacă Jednota Trencin.

1. OPREA și

...Șl

cebo-

P. LOR1NCZ
coresp

FLACĂRA

j

CONST. MACOVEI

ARBITRII

rești
Progresul Alexandria—Rulmentul Brașov 
Electrica Fieni—Marina Mangalia

STEAGUL ROȘU — 
MOREN 1 6-0 (3-0)

BRAȘOV, 21 (prin telefon). Stra
iul gros de zăpadă care a acoperit 
terenul a supus pe jucătorii ambelor 
echipe la un efort deosebit. Fotbaliștii 
brașoveni s-au descurcat mai bine pe 
acest teren dificil, fructificînd de șase 
ori prin Goran (3), Năftănăilă (2) și 
Gane. Steagul roșu a aliniat următoa
rea formație: Căunei (Libardi) — 
Ivăncescu (Zaharia), Jenei, Campo, 
Naghi — Năftănăilă, Sigheti — Ha- 
șoti, Gane, Goran, Necula.

EUGEN BOGDAN - coresp.

® In regiunea Argeș, „cavalerii fluie
rului" sînt în plină... activitate. La Pi
tești, 25 de conducători de joc se an
trenează pe stadionul Dinamo, punînd 
un accent deosebit pe pregătirea fi
zică. Pe lingă arbitrii din lotul regional, 
la pregătire participă și cei din lotul 
republican. Printre aceștia: Ion Chi- 
libar, Mihai Iorgulescu și Gheorghe 
Scărlătescu. Pregătiri asemănătoare se 
mai desfășoară la Cîmpulung-Muscel 
(sub conducerea lui Gheorghe Răilea- 
nu) și la Rm.-Vîlcea (sub îndrumarea 
lui Alexe Alexe și Gheorghe Smeurea- 
nu).

La Curtea de Argeș pregătirile au 
început după o ședință a colegiului 
tatonai în care a fost analizată activi
tatea pe 1964 și au fost luate măsuri 
menite să ducă la îmbunătățirea cali
tății arbitrajelor. Toți arbitrii din raion 
participă cu regularitate, de două ori 
pe săptămână, la ședințele de pregă
tire fizică generală și la lecții teore
tice privind regulamentul de joc. Se 
remarcă frecvența și pregătirea bună 
a arbitrilor Barbu Stoicescu, Gheorghe 
Cotar, Ștefan Pândele și Terențiu Do- 
hfinp cm

I. FEȚEANU și EM. STERESCU 
coresp.

SE PREGĂTESC
• Arbitrii din Tg.-Mureș au înce

put Za 2 februarie pregătirile în vede
rea noului sezon fotbalistic. Antrena
mentele au loc în aer liber și iau par
te 36 de arbitri. Durata antrenamen
telor : 60—90 minute. Totodată, în 
cadrul ședințelor săptămânale, sub for
mă de seminar, este prelucrat regula
mentul de fotbal. Interesul pe care-l 
acordă arbitrii acestor pregătiri se poa
te constata din frecvența lor foarte 
Lună.

CONSTANTIN ALBU—coresp.

• Colegiul de arbitri din Sighișoara 
și-a început activitatea încă din pri
mele zile ale anului iar de la 1 februa
rie toți conducătorii de joc au ieșit în 
aer liber pentru pregătire fizică. Prin 
răspunsurile date cu prilejul semina- 
r iilor s-au evidențiat arbitrii Andrei 
Cantor, Andrei Mathe, Stelian Marian, 
Petre Avram, Laurențiu Gulaci și alții.

ION TURJAN - coresp.

ETAPA A VII-A, 9 MAI

Rulmentul Brașov—Victoria Giurgiu
Flacăra roșie București—Tehnometal

București
Marina Manga ia—Metrom Brașov 
Progresul Alexandria—Unirea Răcari 
Portul Constanța—Electrica Fieni 
Rapid Mizil—Textila Sf. Gheorghe 
Dinamo Victoria București—E-ectrica

Constanta

ETAPA A VIII-A, 16 MAI

Electrica Fieni—Dinamo Victoria Bucu
rești

Marina Mangalia—Portul Constanța
Unirea Răcari—Rulmentul Brașov
Metrom Brașov—Flacăra roșie București 
Victoria Giurgiu—Textila Sf. Gheorghe 
Electrica Constanța—Progresul Alexan

dria
Tehnometal București—Rapid Mizil

ETAPA A IX-A, 23 MAT

Textila Sf. Gheorghe—Tehnometal Bucu
rești

Rulmentul Brașov—Electrica Constanța
Flacăra roșie București—Progresul Ale

xandria
Portul Constanța—Victoria Giurgiu
Rapid Mizil—Unirea Răcari
Dinamo Victoria București—Marina Man

galia
Electrica Fieni—Met-om Brașov

ETAPA A X-A, 30 MAT

Metrom Brașov—Portul Constanța 
Tehnometal București—Unirea Răcari 
Marina Mangalia—Textila Sf. Gheorghe 
Progresul Alexandria—Dinamo Victoria

București
Victoria Giurgiu—Electrica Fieni
Electrica Constanța—Flacăra roșie Bucu

rești
Rapid Mizil—Rulmentul Brașov

ETAPA A XI-A, 6 IUNIE

Progresul Alexandria—Electrica Fieni
Rulmentul Brașov—Marina Mangalia 
Flacăra roșie București—Textila Sf.

Gheorghe
Victoria Giurgiu—Metrom Brașov
Unirea Răcari—Electrica constanta
Portul Constanța—Rapid Mizil 
Tehnometal București—Dinamo Victoria

București

ETAPA A XII-A, 13 IUNIE

Marina Mangalia—F'lacăra roșie Bucu
rești

Metrom Brașov—Unirea Răcari
Dinamo Victoria București—Victoria 

Giurgiu
Portul constanța—Rulmentul Brașov
Textila Sf. Gheorghe—Progresul Alexan

dria
Electrica Fieni—Tehnometal București 
Rapid Mizil—Electrica Constanța

ETAP? A XIII-A, 20 IUNIE

Electrica Constanța—Textila Sf. Gheor
ghe

Progresul Alexandria—Marina Mangalia 
Tehnometal București—Metrom Brașov 
Unirea Răcari—Electrica Fieni
Victoria Giurgiu—Rapid Mizil
Rulmentul Brașov—Dinamo Victoria 

București
Flacăra roșie București—Portul Constan

ța

Pronosport
ASA ARATA O VARIANTĂ CU 12 

REZULTATE EXACTE
Concursul nr. 8 din 21 februarie 1965.
I. Cagliari — Mantova 1
II. Catania — Messina 1
III. Fiorentina — Roma 1
IV. Foggia — Torino 2.
V. Internazionale — Genoa 1
VI. Juventus — Atalanta x
VII. Lazio — Milan x
VIII. Sampdoria — Bologna x
IX. Varese — Lanerossi 1
X. Napoli — Modena 1
XI. Reggiana — Lecco 1
XII. Triestina — Spăl 1

Fond de premii 274.717 lei



S. S. E. nr. 2 București (junioare) și C. S. S. București (juniori) 
au cîștigat a VIII-a edipe a „Cupei Sportul popular" la handbal
Ultimul act al competiției handba

listice dedicată echipelor de juniori 
și junioare — „CUPA SPORTUL 
POPULAR” — s-a consumat la Re
șița și Cluj, unde au avut loc turneele 
finale. Pe lista de onoare, a cîștigă- 
toarelor trofeelor, în dreptul ediției 
a VIII-a și-au înscris numele echipele 
bucureștene S.S.E. nr. 2 (antrenor Pom- 
piliu Simion) la fete și C.S.S. (antrenor: 
Eugen Trofin) la băieți, care s-au do
vedit a fi mai bine pregătite și, m 
general, au prestat un joc mai bun 
și mai eficace. Iată d—„—
finale :

Iată clasamentele

Junioare

2 București 
Timișoara 
Brașov 

Mureș

1. S.S.E. nr.
2. S.M. nr. I
3. Luceafărul
4. S.S.E. Tg.

Juniori

1. C.S.S. București
2. S.S.E. Tg. Mureș 

~ Constanța
Timișoara

3 2 1 0 23:18 5
3
3
3

20 1
111
0 0 3

39:20 
29:29 
22:52

4
3
0

s
3 2 1 0 68:48 5 
3111 65:66 3 
3 0 2 1 61:70 2 
3021 57:67 2

Catană 3, Branea 3, Rikmani 2 și 
Simon.

Finala turneului a fost de-a dreptul 
pasionantă. S. M. nr. 4 — mergînd 
la două șanse (victorie și meci nul) 
și fiind încurajată și de public — a 
început meciul cu S.S.E. nr. 2 încre
zută, și, cînd s-a trezit, era condusă cu 
5—0 (min. 11) 1 In continuare și-a 
revenit, dar echipa din Timișoara a 
jucat crispat, cu greșeli, în timp ce 
S.S.E. nr. 2, care a făcut cel mai bun 
meci, a continuat să joace excelent în 
apărare și foarte atent, organizat și 
cu răbdare in acțiunile ofensive. Evo
luția scorului : 1—0... 5—0, 5—1 
(min. 16), 5—3 (min. 25), 6—3 (min. 
30), 6—5 (min. 34). Au înscris : Oan- 
cea 4, Mamiaca și Gheorghe, respec
tiv Arghis 2, Hrivnac și portarul 
Simo. La 1—0, S.M. nr. 4 a ratat un 
7 m. prin Bratie.

CĂLIN ANTONESCU

3. S.S.E.
4. S.S.E.

S. S. E. nr, 2 București în frunte
REȘIȚA 21 (prin telefon). Ultimele 

jocuri ale turneului final al junioare
lor au fost urmărite cu același mare 
interes. Sîmbătă, S.M. nr. 4 Timișoara 
a cîștigat fără emoții, cu 21—7 
(11—3), în fața echipei S.S.E. Tg. 
Mureș. Au marcat : Metzenrath 7, 
Bratie 4, Maurer 4, Zeriu 3, Arghis 2 
și Hrivnac, respectiv Rikmani 2, 
Torok 2, Catană, Coreșan și Simon. 
A doua partidă, Luceafărul Brașov — 
S.S.E. nr. 2 București, era cit p-aici 
să se încheie cu o surpriză. Brașoven- 
cele au condus cu 1—0 (min. 2), 3—1 
(min. 7), 4—2 (min. 9), 5—2 (min. 
15), 5—3 (min. 20) și 7—4 (min. 29). 
După pauză însă echipa din Bucu
rești și-a revenit și în final a jucat 
foarte bine, reușind să evite înfrîn- 
gerca. Rezultat final : 7—7 (5—3). 
Au înscris : Mamiaca 5, Ianaridu și 
Hrcșcanu (S.S.E.), respectiv Stoian 4, 
Oțelea, Neagoe și Bîjea.

Duminică, în primul meci, Lucea
fărul a întrecut — meritat — pe 
S.S.E. Tg. Mureș cu 15—9 (9—5). Au 
marcat : Neagoe 6, Oțelea 3, Pepene 
3, Stoian 2 și Modorcea, respectiv

C.S.S. București a recucerit cupa
CLUJ 21 (prin telefon). — După 

jocuri foarte echilibrate și viu dis
putate, turneul juniorilor a luat sfîrșit 
cu succesul echipei C.S.S. București, 
care s-a clasat pe primul loc și a 
reintrat în posesia Cupei.

Iată un scurt film al jocurilor de 
sîmbătă și duminică.

S.S.E. Tg. Mureș — S.S.E. Timi
șoara 19—19 (9—10). Timișorenii au 
condus cu 6—1 în min. 12, dar mure
șenii și-au revenit, au micșorat dis
tanța și au egalat în min. 33 : 10—10. 
Finalul jocului a fost dramatic : 
17—14 pentru Tg. Mureș (min. 48), 
apoi 19—17 (min. 56) și 19—18 (min. 
58) pentru timișoreni. Egalarea a sur
venit în ultimul minut, din 7 ml, 
Au marcat : Medve 8, Kulcear 5, Haj- 
nal 2, Ciutak 2, Szabo 2, respectiv, 
Covaci 8, Maurer 6, Balzer 2, Sîrbu. 
Popovici și Simon.

C.S.S. București — S.S.E. Constanta 
17—17 (11—9). Bucureștenii au con
dus cu 8—3 (min. 15) și 11—6 (min. 
20), după care au slăbit ritmul de joc, 
ceea ce a permis constănțenilor să re
facă din handicap și să egaleze în 
min. 39 : 12—12 în continuare, evo
luția scorului este pasionantă : 14—12 
(min. 41), 14—14 (min. 46), 16—14

(min. 50), 16—16 (min. 53), 17—16 
(min. 54) și 17—17 (min. 58). Au 
marcat : Gabrielescu 6, Dinea 3, Bro- 
bonea 3, Preotu 2, Mihăilescu 2 și 
Ciachi, respectiv, Palaz 6, Menan 6, 
Godreanu 3, Stoiciu 2.

S.S.E. Tg. Mureș — S.S.E. 
Constanța 29—20 (19—11). Obo
siți în urma eforturilor din parti
dele precedente, constănțenii nu au 
rezistat decît în primele 13 minute, 
după care mureșenii și-au impus su
perioritatea. Au înscris : Szabo 9, 
Ciutak 6, Kulcear 6, I. Mureșan 5 și 
Medve 3, respectiv, Stoiciu 5, Costache 
5, Goitan 3, Menan 3, Palaz 2 și Co- 
dreanu 2.

C.S.S. București — S.S.E. Timișoa
ra 24—14 (10—6). Bucureștenii s-au 
orientat mai bine tactic, au pus stă- 
pînire pe joc, dar nu s-au putut dis
tanța decît în finalul primei reprize 
După pauză jocul s-a desfășurat în 
notă de evidentă superioritate a echi
pei C.S.S. Au marcat : Dinea 8, Mihăi
lescu 7, Preotu 4, Gabrielescu 2, Bro- 
bonea 2 și Ciachi respectiv, Maurer 4, 
Covaci 3, Popovici 2, Simon 2, Sîrbu, 
Merle și Balzer.

CONST. COMARNISCHI

Rapid București s-a calificat 
pentru turneul final 

al Cupei F.R.H. (senioare)
întîlnirea restanță din etapa a doua 

a fazei intercentre a „Cupei F.R.H." 
(senioare), dintre Rapid București și 
S.S.E. Buzău programată sîmbătă și 
duminică în București, nu s-a disputat, 
deoarece echipa din Buzău nu s-a 
prezentat. Motivul acestei absențe nu 
se cunoaște. Echipa Rapid s-a calificat 
astfel pentru turneul final din 26—28 
februarie.

LA HOCHEI PE GHEAȚ

Combinata Steaua-Dinamo
și Traktor Celeabinsk Ia egalitate: I
Aseară, pe ninsoare abundentă, în

tîlnirea revanșă dintre combinata 
Steaua-Dinamo și Traktor Celeabinsk 
s-a terminat la egalitate : 1—1 (0—0, 
1-—1, 0—0). în acest fel, dubla întâl
nire dintre hocheiștii noștri și cei din 
Celeabinsk s-a încheiat în favoarea 
combinatei bucureștene, învingătoare 
cu 3—-2 în primul meci.

Deși curățată de la o repriză la alta, 
zăpada care se aștemea din abundență 
pe patinoar a împiedicat buna desfă
șurare a jocului, controlul pucului și 
chiar... urmărirea lui vizuală, solicitând 
jucătorilor mari eforturi. E lesne de 
înțeles că în asemenea condiții nivelul 
tehnic al jocului a avut mult de su
ferit, partida redueîndu-se, de fapt, 
la o întrecere în resurse fizice. Acest 
meci de mare luptă, în care s-a făcut 
o adevărată risipă de energie, n-a fost 
lipsit totuși de faze spectaculoase, fur
nizate în prima parte mai ales de oas
peți, iar în reprizele a doua și a treia 
în special de hocheiștii noștri, care au 
dominat mai mult și care puteau cîș- 
tiga, mai ales că adversarii au ră
mas multe minute în inferiori
tate numerică. Fără îndoială, însă, că 
formația bucureșteană a fost mult han
dicapată de absența lui Szabo II, unul 
din oamenii de bază ai atacului, ac
cidentat după 20 de minute de joc.

In prima parte, Traktor domină in
sistent dar apărarea noastră, cu Czaka 
și Sofian în „zi bună“, se dovedește 
de netrecut. începutul reprizei secunde 
este deosebit de dinamic. După ce Ște- 
fanov pierde o mare ocazie de gol, 
Traktor rămîne în inferioritate nume
rică, hocheiștii combinatei se avîntă 
în atac dar o cursă pe aripă a lui 
Merinoo se termină cu un „lift“ pu
ternic, căruia Sofian nu i se mai poate 
opune : 1—0 pentru oaspeți, în min. 
24. Bucureștenii luptă avîntat pentru 
egalare și o obțin în minutul 35 : Var
ga șutează puternic, portarul Kiselev

FOTBAL PE GLOB

neînvinsă
în preliminariile C. C. L, la polo pe apă

(Urmare din pag. 1)

crescut la maximum și spectatorii ur
măresc cu sufletul la gură o dispută 
îndîrjită, în care cele două echipe au 
aruncat in luptă ultimele resurse. Ma
ghiarii prelungesc atacurile cu scopul 
de a menține rezultatul. In min. 18, 
Fieșeriu face o intercepție, urmată de 
o cursă fulgerătoare și tabela de mar
caj indică 5-5. Se părea că vom înre
gistra primul rezultat egal al turneu
lui. Cu cîteva secunde înainte de slîr- 
șit, Mărculescu nu poate fi oprit din 
pătrunderea sa decisă decît printr-un 
fault și tot el înscrie (din lovitură de 
la 4 m) golul victoriei: 6—5 (3-2 
0-1, 1-2, 2-0).

Celelalte partide s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate: N.C.A.C. Moscova 
— D. Z. V. Delft 11-6 (3-1, 2-1, 2-2, 
4-2), N.C.A.C. Moscova — Cerveno 
Zname Sofia 7-3 (0-0, 3-1, 1-1, 3-1), 
Dinamo Magdeburg — Tunafors Es- 
kilstuna‘6-4 (1-0, 2-2, 2-1, 1-1), Cer
veno Zname — D.Z.V. Delft 6-5 (1-0' 
2-2, 1-1, 2-2), Dozsa Szolnok — Tu
nafors 7-5 (2-0, 2-1, 1-3, 2-1).

Iată acum și clasamentele celor două 
serii: grupa a IH-a: 1. DINAMO 
BUC. 6 p; 2. Dinamo Magdeburg 4 p; 
3. Dozsa Szolnok 2 p; 4. Tunafors 
Eskilstuna 0 p; grupa a IV-a: 1.
N.C.A.C. Moscova 4 p; 2. Cerveno 
Zname Sofia 2 p; 3. D.Z.V. Delft 0 p; 
Meciuri de baraj Delft—Tunafors 4-3 
(0-0, 2-0, 0-2, 2-1), Dozsa — Cer
veno Zname 5-2 (0-1, 2-0, 0-1, 3-0),
Dinamo Magdeburg—Cerveno Zname 
6-0 (1-0, 2-0, 1-0, 2-0).

Meciul 
singurele 
București 
urmau să 
echipă a 
vistii bucureșteni au" jucat excepțio
nal în primele două reprize, ajun- 
gînd să conducă eu 6-2. In urmă
toarele două reprize jucătorii noștri 
s-au relaxat, parmițtnd adversarului 

Scor final

final al turneului a opus 
echipe neînvinse: Dinamo 
și N.C.A.C. Moscova, care 
desemneze pe cea mai bună 

celor două grupe. Dinamo-

s-au relaxat, permițtncf 
să reducă din handicap.
9-7 (3-1, 3-1, 2-3, 1-2).

Clasamentul final : 1
BUCUREȘTI, 2. N.C.A.C.
3. Dinamo Magdeburg, ____
Szolnok. 5. Cerveno Zname Sofia, 6.

DINAMO
Moscova,

4. Dozsa

1

D.Z.V. Delft, 7. Tunafors Eskilstuna. 
Primele patru echipe s-au calificat 
pentru semifinalele care se vor desfă
șura în zilele de 19 și 21 martie la 
Magdeburg.

★
In grupele I și a Il-a, ale căror 

jocuri s-au desfășurat în Franța* la 
Lille și la Tourțoing, s-au calificat 
pentru semifinale: Partizan Belgrad, 
H.A.A1. (din R. F. G.), Recco Genova 
și Barcelona.

IERI, ÎN CAMPIONATUL ITA
LIAN, Milan a pierdut un punct la 
Roma, cu Lazio (0—0), în timp ce 
Inter (care se află în revenire) a în
scris patru goluri în poarta echipei 
Genoa (dintre care două au fost mar
cate de Mazzola), primind doar unul. 
Diferența dintre Milan și Internazio- 
nale este acum de 4 puncte : Milan 
36; Inter 32. Dintre celelalte rezul
tate, consemnăm meciurile nule dintre 
Juventus—Atalanta și Sampdoria—Bo
logna (ambele 0—0) și victoria reali
zată de Torino în deplasare, la Fog- 
gia (1—2).

LA VIAREGGIO a început tradițio
nalul turneu internațional rezervat 
echipelor de juniori. Participă 16 for
mații din 7 țări. Cîteva rezultate : Du- 
kla Praga—Torino 0—0; F.C. Genoa 
—Steaua roșie Belgrad 4—S» Fioren
tina—A.S. Toulon 2—1 ; Internazio-

nale—Dinamo Zagreb 1—1 ; A.C. Mi
lan—Gand 4—0 ; Ferencvaros Buda
pesta—Lazio Roma 0—0; Juventus 
Torino—Austria Viena 2—0 ; Bologna 
—Augsburg 5—0. Meciurile retur vor 
avea loc luni și marți.

ECHIPA sovietică Torpedo Mosco
va a plecat într-un turneu în Austra
lia. Fotbaliștii sovietici urmează să evo
lueze în orașele Perth, Sydney, Bris
bane, Adelaide și Melbourne. Din 
echipă nu fac parte Ivanov, Voronin 
și Sustikov, deoarece ei se antrenează 
în cadrul reprezentativei U.R.S.S., care 
se pregătește pentru preliminariile cam
pionatului mondial.

LA BAGDAD, reprezentativa Iraku
lui și formația cehoslovacă Spartak 
Praga Sokolovo au terminat la egalita
te : 2—2 (1—1).

ȘTIRI EXTERNE
IOLANDA BALAS DIN NOU 
ÎNVINGĂTOARE' ÎN S.U.A.

NEW YORK, 20 (Agerpres). — La 
Madison Square Garden din New 
York a început cea de-a 77-a ediție a 
campionatelor de atletism pe teren 
acoperit ale S.U.A. La startul diferite
lor probe se află prezenți sportivi și
sportive din U.R.S.S., R. P. Romînă, 
Canada, R. P. Ungară, R. P. Polonă, 
Anglia, S.U.A.

Prima zi de 
erată îndeosebi , 
landa Balaș a cîștigat la săritura în 
înălțime cu rezultatul de 1,76 m, ur
mată de Eleanor Montgomery (S.U.A.) 
— 1,72 m, Frances Slaap (Anglia) — 
1,70 m și Jaroslava Bieda (R. P. Po
lonă) -— 1,60 m. Aceasta a fost cea 
de-a treia victorie obținută de atleta 
romînă în turneul pe care îl întreprin
de în S.U.A. Campioana societică Ta
mara Press s-a clasat pe primul loc 
la aruncarea greutății (17,43 m). en
glezoaica Mary Rand a ieșit învingă
toare la lungime cu o săritură de 6,20 
m și americanca Edith Marguire la 200 
yarzi în 21,9. Cursa de 880 yarzi a 
revenit sportivei canadiene Abby Hoff
man — 2:11,8. Rezultate înregistrate 
la masculin: lungime; Igcr Ter Ova- 
nesian (U.R.S.S.) 7,98 m; 3 mile i 
Billy Mills (S.U.A.) 13:25,4; 1000
yarzi; Ted Belson (S.U.A.) 2:10,5.

In ziua a doua a întrecerilor au 
fost programate 8 probe masculine și

și alte țări.
întreceri a fost consa- 
probelor feminine, lo-

3 feminine. Tn centrul atenției specta
torilor s-a situat proba de săritură în 
înălțime, cîșfigată de recordmanul 
mondial Valeri Brumei (U.R.S.S.) cu 
2,18 m. Al doilea clasat a fost polo
nezul Czernik cu 2,13 m urmat de 
Nilsson (Suedia) și Johansson (S.U.A.) 
cu 2,05 m. O pasionantă întrecere 
pentru victorie s-a dat în proba de 
săritură cu prăjina. A terminat vic
torios americanul Billy Pendleton cu 
4,87 m. Locurile 2—3 au revenit, la 
egalitate, lui John Uelses și Ron Mo
ris (S.U.A.) cu 4,72 m. Ghenadii Bliz- 
nețov (U.R.S.S.) s-a clasat pe locul
4 cu 4,70 m. Ralph Boston (S.U.A.) 
a cîștigat proba de 60 yarzi garduri 
fiind cronometrat în 7,2. Unul din fa- 
voriții probei, Mihailov (U.R.S.S.), nu 
s-a calificat în finală. Alte rezultate: 
MASCULIN : greutate: John Mc Grath 
19,16 m; 1 milă Jim Grelle 4:07,4; 
600 yarzi Jack Yerman 1:11,3; FE
MININ : 60 yarzi Wioma Tyus 6,8; 
440 yarzi Norma Harris 56,0.

NOU RECORD MONDIAL 
DE NATAȚIE

Cu prilejul unui concurs de natație 
desfășurat la Sydney înotătoarea au
straliană Kathie Wainright a stabilit 
un nou record mondial în proba de 
800 m liber cu timpul de 9:48,7. Ve
chiul record al lumii era de 9:57,1 și 
aparținea sportivei canadiene J. Hu
ghes. De remarcat că și cea de a 
doua clasată, Nancy Duncan, a înre-

rt n 
respinge și Stefanov reia sigur : 1- 
în ultima repriză, jucătorii oombina 
asaltează poarta adversă dar deși i 
nute în șir au superioritatea numei 
(jucînd nervos, oaspeții primesc mi 
penalizări) 
Au condus
goȘ-

scorul rămîne neschiml 
arbitrii M. Hușan și I. D

RADU

programat

URZICEANI

sîmbătă îr 
Selecționata

• Jocul i „ . ’
Traktor Celeabinsk și 
tineret nu s-a disputat din ca: 
timpului nefavorabil.
------------------------------------------------------------ I

0. Jordet și echipa Norvegi

campioni mondiali

la biatlon
Echipa nomînici pe locul î
(iii. Vilmoș pc locul 8

ELVERUM, 21 (prin telefon). Pf 
10 000 de spectatori au urmărit des 
șurarea campionatului mondial de b 
Ion, disputat pe timp foarte frur 
și pe o zăpadă înghețată. întrece 
s-au soldat cu surprize de proper 
biatloniștii sovietici, favoriți în cla . 
mentele individuale și pe echipe, 
fost întrecuți de sportivii norvegic 
care au cucerit o dublă victorie. N 
campion mondial este Olav Jor< 
Dintre concurenții romîni, cel mai 
ne s-a comportat Gh. Vilmoș, cir 
pe locul 8 din 49 concurenți, la nui 
două zecimi de secundă de fostul cr 
pion mondial, Vladimir Melanin, 
echipe, biatloniștii noștri au ocu 
locul 7 din 12 țări.

Clasamente :
Individual | 1. O. Jordet (Norvec 

lh23:34,9 (19 p); 2. N. Puza*
(U.R.S.S.) 11123:57,0 (19); 3. A. Tyrw? 
nen (Finlanda). Ih23:57,6 ; ...8. < 
Vilmoș lh27:25,0 (19); ...21. N. B 
bășescu 11130:25,9 (18) ; ...28. Gh. C 
poia lh34:26,6 (17) ; 29. C. Carat 
11134:46,9 (20).

Pe echipe : 1. Norvegia 4hl8:00 
2. U.R.S.S. 41120:49,6 ; 3. Polo
4h25:12,9; 4. R.D.G. 4h28:16,4 ; 
F’inlanda 41128:24,1; 6 Suedia 4h28:3 
7. ROMÎNIA 4h32:18,5; 8. Fra
4h53:22,6 ; 9. Cehoslovacia 41154:51 
10. R.F.G. 4h58:32,2; 11. Ani
5h06:15,0 ; 12. Elveția 51120:43,3.

prof. PETRE FOCȘENEAf

MECI AMICAL LA LOND

gistrat un timp mai bun decît recor
dul oficial, fiind cronometrată în 9:49,5.

„FESTIVALUL NATAȚIEI"

In piscina acoperită de la Bremen 
încoput tradiționala competiție „Fes

tivalul natației“, la care participă unii 
dintre cei mai valoroși înotători din 
lume. Proba de 100 m fluture a re
venit înotătoarei Olandeze Ada Kok cu 
timpul de 1:06,5, care a învins-o pe 
Sharon Stouder (S.U.A.) — 1:07,9. 
Donna de Varona (S.U.A.) și-a adjude
cat proba de 200 m mixt în 2:30,1. 
Alte rezultate mai importante: 200 m 
spate femei Cathy Ferguson (S.U.A.) 
2:30,9; 100 fti bras masculin Osatnu 
Tsurumine (Japonia) 1:08,8; 400 m 
liber masculin Holger Kirsche (R.F.G.) 
4:21,1 ; 200 tn fluture masculin Phi
lipp Riker (S.U.A.) 2:13,5.

CURSĂ AUTOMOBILISTICĂ 
ÎN AUSTRALIA

a

Cursa automobilistică de 100 mile, 
disputată pe clasicul traseu de la 
Sandown Parik (Australia), s-a în
cheiat cu succesul sportivului austra
lian Jack Brabham, învingător de data 
aceasta în fața renumiților ași ai vo
lanului Jim Clark (Scoția), Phill Hill 
(S.U.A.) și Jim Palmer (Noua Zee- 
landă). Fostul campion al lumii, Gra
ham Hill (Anglia), suferind un ac
cident mecanic, a fost nevoit să a- 
bandoneze.

Anglia—Romînia 6-

la tenis de masa
LONDRA 21 (prin telefon). — S 

bătă după-amiază s-a desfășurat 
Londra întîlnirea amicală de tenis 
masă dintre reprezentativele Ang 
și R. P. Romîne. Cele două ech 
au fost alcătuite din următorii ju 
tori : Maria Alexandru, Ella Const 
tinescu, Dorin Giurgiucă (R. P. ’ 
mînă), Shannon, Rowe, Nealle, 1 
nețh (Anglia). Desfășurată de-a 1 
gui a opt partide, întîlnirea s-a înc 
iat cu rezultatul de 6—2 în favoa 
gazdelor. Componenții echipei R. 
Romîne — și mai ales Maria Alex 
dru au jucat slab, lăsîndu-se surpri 
de ritmul rapid impus de jucat' 
englezi și cedînd la un scor set 
Iată rezultatele înregistrate în ordii 
disputării partidelor: Nealle—Gi 
giucă 2—0 (20, 15), Shannon—C 
stantinescu 2—0 (17, 17), Rowe—A 
xandru 2—0 (13, 10), Bameth—Gi 
giucă 2—1 (—23, 16, 12), Shannor 
Alexandru 2—1 (18, -—16, 16), Ci 
stantinescu—Rowe 2—0 (19, 21), I 
we, Shannon—Alexandru, Constat 
nescu 2—0 (14, 18), Constantines-- 
Giurgiucă—Shannon, Wright 2- 
(18, —21, 12).

Duminică, jucătorii romîni au par 
cipat la antrenamente comune cu 
tul lărgit al Angliei, care se pregăle; 
pentru campionatele mondiale de 
Ljubljana.
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