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SÎMBĂTĂ, LA ZURICH, CAMPIOANA NOASTRĂ A ÎNVINS LA DIFERENȚĂ PE GRASSHOPPERS s 
19-11, ÎN PRIMA „MANȘĂ"

„C, C. E.“ la handbal masculin

DINAMO BUCUREȘTI A FĂCUT UN MARE PAS SPRE FINALĂ

Confirmând forma excelentă mani
festată în acest sezon, campioana noas
tră la handbal, Dinamo București, a 
trecut cu succes, sîmbătă la Zurich, 
primul „examen" din semifinalele „Cu
pei campionilor europeni". Dinamoviștii 
au cîștigat la diferență meciul cu 
Grasshoppers Ziirich: 19—11 (10—5), 
astfel că pot aștepta fără emoții re
turul de la București (20 martie). 
Practic, Dinamo este calificată pentru 
finala competiției (3 aprilie la Lyon), 
unde urmează să întâlnească pe învia-

Dorin Giurgiucă—campion internațional
al R. F. Germane

MARIA ALEXANDRU Șl ELLA CONSTANTINESCU AU EVOLUAT SLAB

FRANKFURT PE MAIN 28 (prin te
lefon). în campionatele internaționale 
le tenis de masă ale R. F. Germane, 
lesfășurate sîmbătă și duminică, spor- 
ivii romîni s-au clasat în semifinalele 
;elor cinci probe. Tucătorul Dorin 
Giurgiucă a obținut un frumos succes, 
^jeerind titlul de campion al R. F. 
permane. Reprezentantul R. P. Romîne 
"ji-a dominat adversarii, impunîndu-se 
arin acțiuni ofensive, încheiate cu lo
vituri decisive. El a fost deseori aplau
dat pentru victoriile realizate. Maria 
Alexandru și Ella Constantinescu au 
păcătuit din nou printr-un joc prea 
defensiv. De asemenea, în anumite mo
nade. sportivele noastre nu au dovedit 
suficientă putere de stăpînire.

Rezultate tehnice : simplu bărbați, 
turul al Il-lea : Gomola-Cobîrzan 3—2, 
Giurgiucă-Luethje 3—1, Reti-Purkart 
}—0, Korpa-Negulescu 3—2, optimi: 
Reti-Stanek 3—2, Giurgiucă-Vecko 3—2, 
sferturi: Ness-Reti 3—0, Giurgiucă- 
Pignitzki 3—1, semifinale : Ness-Sur- 
bek 3—1, Giurgiucă-Scholer 3—0, fi
nala : Giurgiucă-Ness 3—0 (11, 9, 7). 
Sfeciul, care a durat 22 de minute, a

fost tot timpul la discreția lui Giur
giucă. Simplu femei: turul al Il-lea : 
M. Alexandru-Luzova 3—0, E. Con- 
stantinescu-Seidel 3—-1, sferturi: Ro- 
we-Jurik 3—1, M. Alexandru-Lukacs 
3—0, Shannon-E. Constantinescu 3—0, 
Foldy-Simon 3—1, semifinale : Rowe- 
M. Alexandru 3—1 (—11, 18, 20, 16), 
Shannon-Fbldy 3—1, finala : Shannon-
Rowe 3—0 ; dublu bărbați: semifinale: 3—1.

Miko, Stanek-Giurgiucă, Negulescu 3-1, 
finala : Scholer, Gomola-Stanek, Miko 
3—2; dublu femei: semifinale : Bosa, 
Luzova-Alexandru, Constantinescu 3—0, 
finala: Shannon, Rowe-Bosa, Luzova 
3—1 ; dublu mixt: semifinale . Simon, 
Scholer-Constantinescu, Giurgiucă 3-0, 
Luzova, Miko-Alexandru, Negulescu 3-0, 
finala: Luzova, Miko-Simon, Scholer

gătoarea partidei Ajax Copenhaga — 
Medveșciak Zabreg (primul meci la 
4 martie la Copenhaga).

Iată amănunte din meciul de la 
Zurich:

ZURICH 28 (serviciul nostru de te
lex). La Hallenstadion, în fața a 6000 
de spectatori, Dinamo București a în
vins pe Grosslioppers Ziirich cu 19—11 
(10—5). Victoria Ia diferență mare a 
oaspeților este pe deplin meritată. 
Foarte disciplinați, învingătorii au 
avut de înfruntat jocul tare, uneori 
dur al jucătorilor echipei gazde. 
Grasshoppers a avut ghinion în cî- 
teva situații, șuturile nimerind bara, 
dar nu-i mai puțin adevărat că de 
multe ori jucătorii săi au aruncat și 
defectuos la poartă* După părerea 
dinamoviștilor, însă, echipa Grass
hoppers a fost mai puternică deed 
R. I. K. Goteborg. Romînii nu au 
avut nevoie să pună în joc toată pu
terea lor de luptă pentru a obține 
victoria, deoarece ei au fost clar su

periori majoritatea timpului. Cei mal 
buni jucători : Moser, Ivănescu, Hnat, 
Redl, Gulden, Funk (repriza a doua), 
Dubler. A condus arbitrul Nackea 
(R.F.G.).

Evoluția scorului: 1—0, 2—0, 2—1... 
7—1, 7—2, 7—3, 8—3, 8—4, 9—4, 
9—5. 10—5... 12—5, 12—6, 13—6,
13—7, 13—8... 17—8, 17—9, 17—10, 
18—10, 18—11, 19—11.

DIXAMO: Redl, Bogofea—Popescu, 
Moser (4), Covaci, Hnat (3), Nica
(1) , lonescu (2), Ivănescu (8), Bă- 
dulescu și Coman (1).

GRASSHOPPERS: Wettstein. Funk- 
Altorfer (1), Gulden (1), Seiler (2), 
Schmid (2), Walder, Palme, • Dubler
(2) , Brandenberger, Landis (3).

JURGEN HALLER
redactor la ziarul „Sport"-Zurich

★
Handbaliștii echipei Dinamo s-au 

înapoiat aseară în Capitală.

N Gîju a avut emoții...

0 etapă a gazdelor 
în campionatul masculin de baschet

Marele concurs
al ■ ■■ micilor schiori
PREDEAL, 28 (prin telefon de la 

trimisul nostru).
Copii mulfi, cu obrajii îmbujorați de 

ger și de emoție. Soare ca dinfi, ză
padă excelentă. Un public numeros, 
entuziast, viu impresionat de atmos
fera concursului. Și întreceri plăcute, 
în care copiii se lansau cu îndrăzneală 
pe pîrtie, în dorința de a termina cursa 
pe un loc cit mai bun, de a dovedi an
trenorului și (se poate altfel?...), pi. 
rinților, că sini schiori, nu glumă...

Acesta a jost cadrul în care s.a 
desfășurat duminică dimineață la Pre
deal tradiționalul ..Concurs . republi
can al copiilor", care a reunit la star
tul probelor de slalom uriaș și de fond 
pe cei mai tineri schiori ai tării. Lupta a 
fost pasionantă și pentru clasamentele in
dividuale și pentru cele ne echipe. Con
curenta au făcut uz de toate cunoș
tințele lor tehnice și de întregul elan 
pe care-l poate avea un copil dornic 
de afirmare. Ș'i trebuie să mărturisim 
"ă rezultatele au fost excelente pen
tru schiul nostru care are acum încă 
o promoție de elemente pline de talent și 
cu reale perspective.

După cum spuneam, întrecerea a 
fost pasionantă. La slalom uriaș,

DINAMO BUCUREȘTI—ȘTIINȚA 
CLUJ 69—64 (31—34). Liderul a ob
ținut ți cea de a noua victorie conse
cutivă, după o partidă în care Știința 
i-a opus o vie rezistență. Bucureștenii 
s-au comportat mai slab ca în meciu
rile anterioare, atît în atac cît și în 
apărare. Clujenii, în schimb, au jucat 
cu mult elan, fiind adesea aplaudați 
la scenă deschisă pentru acțiunile lor 
decise și eficace. O hotă specială 
pentru tînărul Prie, care a fost cel 
mai bun jucător de pe teren. Cu mult 
sub posibilități au evoluat Spiridon, 
Albu, Giurgiu ți Kis»,

RAPID BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 80—77 (29—33, 68— 
68). A fost un meci echilibrat, chiar 
pasionant în final, dar de un nivel 
tehnic mai scăzut decît ne așteptam- 
Studenții au pornit de la început cu 
mult elan, avînd mult timp inițiativa. 
De-abia în repriza secundă feroviarii 
și-au organizat mai bine apărarea, reu
șind să echilibreze scorul. Ultimul

minut a găsit în avantaj formația fe
roviară (68—66), dar A. Savu a ega
lat cu o aruncare de la semidistanță 
cu numai trei secunde înainte de fluie
rul final. în prelungiri, rapidiștii au 
acționat mai lucid, au concretizat prin 
cîteva frumoase aruncări de la semi
distanță (Cimpoiaș 
obținînd o victorie 
buni jucători : C. 
^POLITEHNICA
IAȘI 96—67 (42—33). A fost o par
tidă de bun nivel tehnic. In prima 
repriză—joc echilibrat, cu acțiuni fru
moase realizate de ambele formații. 
După pauză. Politehnica a dominat 
categoric, obținînd victoria la o di
ferență concludentă. Principalii reali
zatori : Till 33 — cel mai bun de pe 
teren, A. Balint 18, Lit an 14 de la 
Politehnica și Scripcaru 16, Todirașcu 
15 de la C.S.M.S. Au condus foarte

și C. Popescu), 
muncită. Cei mai 
Popescu și Cos-

CLUJ—C.S.M.S.

(Continuare in pag. a 2-a)

D. STANCULESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Aspect din meciul C, Ciucă — S. Croitoru, disputat sîmbătă seara, in sala 
Floreasca. C. Ciucă (dreapta) in acțiune.

Sîmbătă seara, în sala Pitoreasca, 
s-a consumat ultima reuniune din ciclul 
organizat de comisia de box a Capi
talei. S-a boxat eu multă dirzente, dar 
nivelul tehnic al majorității meciurilor 
a fost scăzut. Și aceasta datorită fap
tului că toți participants sînt la pri
mele ior meciuri după o pauză de cîte

va luni. Tocmai de aceea, inițiativa co
misiei orășenești de a organiza ase
menea gale este lăudabilă și ea tre
buie continuată. Succesul turneelor de 
selecție pe categorii de greutate depin
de în mare măsură de „rodarea" boxe
rilor în cadrul unor asemenea reuniuni, 
care să-i aducă ia „forma sportivă".

în reuniunea de sîmbătă seară au 
urcat treptele ringului încă trei pugi
list! de valoare, susceptibili de a fi 
selecționați pentru campionatele euro
pene : C. Ciucă, N. Gîju și V. Anton iu.

Ciucă a avut o sarcină ușoară în fața 
tîuărului S. Croitoru (Semănătoarea), 
care nu i-a ridicat probleme decît prin

M. FRANCA
(Continuare în pag. a 4-a)
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Cupa R. P. R. |
Ieri s-au desfășurat în țarft 18 ► 

partide în cadrul Cupei R.P Ri At> r 
participat echipe din campionatele L 
„B“, „C“, regionale și orășenești. r
Iată o fază din jocul Dinamo k. 
Obor—Metalul Tîrgoviște. r

Dinamovistul Cristache exped-mză L 
mingea în plasă, cu toată inter- F 

+ uenția portarului tlrgouiștean. (CL-L 
țț.tiți amănunte în pag. a 3-aj. I 

țț Foto1: V. BageaeJ



I BASCHET L 1
Wîcî o surpriză 

în campionatul feminin

se 
con- 

au 
ad- 

con-

RAPID BUCUREȘTI—CONSTRUC
TORUL BUCUREȘTI 65—60 ( 36—28). 
Partidă interesantă în care ambele for
mații au pus accentul pe acțiunile o- 
fensive. In prima repriză scorul a fost 
■echilibrat. feroviarele reușind să 
distanțeze de-abia spre sfîrșit. In 
tinuare, jucătoarele de la Rapid 
speculat toate greșelile apărării 
verse, ajungînd ca în min. 31 să
ducă cu 60—38. Se părea că ferovia
rele vor înregistra pînă la urmă o vic
torie categorică, mai ales că jucătoa
rele de la Constructorul nu reușeau 
«ă-și organizeze sistemul defensiv. Dar, 
ultimele 9 minute ne-au arătat exact 
contrariul 1 Rapid se relaxează folo
sind rezervele, în timp ce Constructo
rul revine viguros, ajungînd la un pas 
de egalare. Și în locul unei victorii 
comode, baschetbalistele feroviare au 

. fost nevoite să se mulțumească pînă la 
urmă cu o diferență de numai 5 puncte. 
Principalele realizatoare: Ekert 16, 
Racoviță 15, Ivanovici 14 de la Rapid 
și Suliman 24, Odobescu 12 de la Con
structorul. Au condus foarte bine Gh. 
Fiilop (Tg. Mureș) și P. Marin (Buc.).

PROGRESUL BUCUREȘTI—ȘTIIN
ȚA CONSTANȚA 51—39 (18—18). în 
primele 20 de minute jocul a fost echi
librat, scorul altemînd permanent. La 

impus 
Corect

Rapid — Dinamo Bncurești 3-2
S-a încheiat prima parte a campio

natului republican masculin de volei 
în seria I a categoriei A. Rezultatele 
Ultimelor întreceri au desemnat cam
pioană a turului echipa brașoveană 
Tractorul, care în celș 13 etape de 
pînă acum a obtinut tot atîtea vic-acum a obținut tot

reluare, bucureștencele și-au 
superioritatea tehnico-tactică. 
arbitrajul cuplului A. Berger — P- Pa
săre (Buc.).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — VOINȚA 
BRAȘOV 68—45 ( 39—16). Bucureș- 
teneele au manifestat o evidentă reve
nire de formă față de etapele anteri
oare, jucînd cu multă vervă și efica
citate. Formația din Brașov s-a com
portat sub valoarea lotului pe care-1

Coca Maga (Știința) a reușit să pătrundă sub panou și să arunce ta coș, 
jenată însă de Hilde Avachian. Fază din meciul Progresul București — 

Știința Constanța
Foto : T. Roibu

pînă 
torid.

La 
rului 
numeros, care a umplut sala Floreasca 
pînă la refuz. Meciul „vedetă**, der
biul bucureștean Rapid—Dinamo, a 
corespuns în multe privinți, oferind 
publicului — timp de 130 de minute 
— un spectacol palpitant, în special 
în ultimele trei seturi. Rapid a cuce
rit victoria cu 3—2 (8, 7, 11—15, 
6-15, 12). Rezultatele parțiale reflectă 
fidel înseși modificările înregistrate în 
raportul de forțe în teren de la set la set, 
ca și 
2—3,
13— 8, 
8—3,
14- 7, 
4—9,

București, reuniunea 
a atras un public

finală a tu- 
deosebit de

2—2,
13— 7,
2—3,

14— 6,
4—2, 

0—14,

stul pe extremele liniei de fund șt 
trei cei doi centri.

Echipele au aliniat următoarele fi 
matiiî E"'"'
NICOL AU,
PLOCON (Picu), Pavel-(Picu, G 
tinescu), - ' *” .............

RAPID — GRIGOROVI
Mincev (Costinesc

are, datorită în mare măsură tracului. 
Cele mai multe puncte: Dumitrescu 
19, Gheorghe 16, M. Simon 14 pentru 
Știința, Esigman 11, O. Simon 9 pen
tru Voința. Au condus bine arbitrii V. 
Bordeianu și M. Cunicer.

VOINȚA BUCUREȘTI—MUREȘUL 
TG- MUREȘ 63—53 ( 29—29).

ȘTIINȚA CLUJ—VOINȚA ORADEA 
47—37 ( 22—15).

C.

0 etapă a gazdelor
i campionatul masculin

(Urmare din pag. J)
Armăsescu și dr. Dan Chir iac 
(I. BRAȚAN și T. BARA —

PATINAJ
CAMPIONATUL ȚĂRII PE ANUL 1965 LA „ARTISTIC"

. Finalele campionatelor de patinaj ar
tistic au continuat sîmbătă și duminică, 
cu figurile impuse rezervate seniorilor 
și exercițiile libere .ale tuturor catego
riilor de participanți.

_ Seniorii au intrat în concurs sîmbă
tă dimineața. Ei au avut de executat 6 
figuri obligatorii, adevărate desene pe 
gheață. La „școala geometriei*' pe 
gheață. Elena Moiș și Marcel Coma
nici, câștigătorii primelor locuri în cla
samentele „impuselor**, au primit cele 
mai mari note, datorită plusului de si
guranță arătat la majoritatea exerci- 
țiilor. „Paragrafele** lor, acoperite de. 
cîte 6 ori cu ambele picioare, au fost 
cele mai reușite, întoarcerile fiind axa
te, desenele mai exacte și urmele pati
nelor mult mai apropiate.

Sîmbătă după-amiază, iarna și-a... 
scuturat din nou „cojocul" și astfel ju
niorii de cat. I și-au prezentat reper
toriul la „libere" pe o ninsoare abun
dentă. Favoriții — Aurica Ion, Mari- 
nela Ciubucă și Mihai Stoenescu — au 
avut un program cu un conținut mult 
mai bogat decît al celorlalți concu- 
renți, întrunind sufragiile publicului .și 
ale arbitrilor. Se cuvine să subliniem 
și comportarea Gabrielei Manta și a lui

Dragoș Sandu, care s-au* prezentat în 
progres față de ultimele concursuri.

Seniorii au evoluat, duminică după- 
amiază, în fața unui public mult mai 
numeros ca de obicei. Elena Moiș, Ni
colae Belu, Carol Hertl și Marcel Co
manici au cucerit spectatorii cu fru
moase exerciții coregrafice și reușite 
sărituri simple și chiar duble. Elena 
Moiș a cîștigat fără emoție, iar Mar
cel Comanici a îmbrăcat tricoul de 
campion datorită avantajului de la 
„ impuse"

CLASAMENTELE GENERALE: Juniori 
de cat. I, fete : 1. AURICA ION (Steaua), 
campioană republicană, 1162.9 p; 2. Ma- 
rinela ciubucă (St. roșu Brașov) 1160,8 
p: 3. Gabriela Manta (Dinamoj 1132,5 p. 
băieți: 1. M. STOENESCU (Dinamo), 
campion republican, 1173,7 p; 2. St. Mol
dovan (Știința Cluj) 1144,0 p; 3. Dragoș 
Sandu (Constr. Buc.) 1120,1 p: perechi : 
1.INGRID UNTERFINGER — D. CZEICZ- 
NER (Voința Brașov), campioni republi
cani 117,7 p; seniori — fete : 1. ELENA 
MOIȘ (Dinamo) campioană republicană 
1665,7 p; 2. Cristina Formagiu (Dinamo) 
1520,5 p; băieți: 1. M. COMANICI (Dina
mo) campion republican 1640,6 p; 2. N. 
Belu (Constr. Buc.) 1625,8 p; 3. C. Hertl 
(Știința Buc.) 1557,9 p; perechi: 1. LETI
TIA PACURARU — R. IONIAN (Știința 
Buc.), campioni republicani, 141,5 p.

bine 
(Buc.). 
coresp).

DINAMO ORADEA—ȘTIINȚA TG. 
MUREȘ 81—62 (41—28). Dinamo- 
viștii, superiori din toate punctele de 
vedere, au realizat o victorie facilă. 
Diferența putea fi și mai mare dacă 
gazdele nu ar fi avut cîteva scăderi 
de ritm în repriza secundă. Oaspeții 
s-au comportat slab, acționînd fără 
convingere. Principalii __ 
H of man 23, Sebestyen 14, Hupoiu 18, 
Nagy 10 de la Dinamo și “ * * 
Brejan 16, de la Știința. (GH. LO- 
RINCZ — coresp).

FARUL CONSTANTA—STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV 70—54 ( 27—26). Par
tida s-a caracterizat printr-o luptă 
acerbă pentru victorie. După un în
ceput mai confuz, localnicii s-au im
pus, cucerind două puncte extrem de 
prețioase pentru evitarea retrogradării. 
Cele mai multe -ui tic te au fost înscrise 
de: Ceapraga 20, Leonte 15, Drăgătoiu 
14, Cîndea 14 de la Farul și Esigman 
17, Frânt 16 de la Steagul roșu. (P. 
ENACHE — coresp. rezonai).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA—STEAUA 
69—65 ( 34—32). Sală arhiplină, joc 
viu disputat. Gazdele au realizat o 
victorie meritată, datorită faptului că 
au acționat cu mai mult calm, în 
vreme ce oaspeții au jucat nervos, în 
special în finalul partidei. Cele mai 
multe puncte: Pușcașu 25, Ionescu 
19, Popovici 8 pentru Știința, Nova- 
cek 20, Gheorghe 19 pentru Steaua. 
Au arbitrat bine I. Krasznai și F. An- 
dor. (P. ARCAN — coresp.).

realizatori :

Tedula 24,

evoluția scorului: 
6—3, 6—6, 7—6, 

15—8; 1—0, 1—2 
8-M, 10—4, 1
15—7; 0—1, 1—1 

5—9, 5—11, 10-
11—14, 11—15; 0—2, 2—2, 2—3, 3—3,
3— 9, 5—9, 5—10, 6—10, 6—15; 4—0,
4— 4, 8—4, 8—9, 10—9, 10—10,
11—10, 11—11, 13—11, 13—12, 15—12.

Meci cu o importantă miză și de 
o tensiune nervoasă în consecință. Ra- 
pidiștii încep impetuos, foarte mobili 
în apărare (Drăgan), iar în ofensivă 
servind puternic (Mincev) și alternînd 
inteligent forța cu subtilitatea execu
țiilor la' fiileu (Nicolau, Plocon, Gri- 
gorovici). Dinaimoviștii acționează cris
pat, prea lent și, ma>i cu seamă, cu .. 
randament scăzut în atac prin forma j 
slabă a trăgătorului principal Cor
beanu. Și aceasta este explicația re
zultatelor primelor două seturi. In cel 
de al treilea și din ce în ce mai mult 
în al patrulea, concomitent cu scade- ; 
rea potențialului fizic al rapidiștilor, 
asistăm la redresarea dinamoviștiJor: 
o ameliorare, sensibilă a mișcării în 
teren și a coordonării jocului (Cozo- 
nici), tot mal multă siguranță și..efi
cacitate la blocaj și în ofensivă (Der- 
zei, Schreiber, Cozonici, Tîriici, Sme- 
recinschi), deși acțiunile tactice de. 
atac nu sînt suficient de variate. în
ceputul setului ultim îi aduce în te
ren, de o parte pe rapidiști extremi 
de combativi și cu vigoarea parcă 
renăscută, de cealaltă parte pe dina- 
moviști prestînd un joc cu aparență 
de relaxare exagerată, într-un ritm în
cet, neindicat pentru căderea fizică 
manifestată de feroviari în setul pre
cedent. In felul acesta disputa s-a 
echilibrat, Rapidul (ca în atîtea rîn- 

proape complet și, . 
T a tinereții (va-

duri) și-a revenit aproape complet și, 
insuficienta experiență a tinereții (va
loroase și de perspectivă) . din câmpul, 
dinamovist nu i-a mai putut ține piept. 
Hotărârea pentru pecetluirea victoriei 
rapidiste și, respectiv, pentru înfrîn- 
gerea dinamoviștilor a fost modul judi
cios în care învingătorii au folosit de
fecțiunile manifestate de învinși (ca. 
și duminica trecută la Brașov) în du
blarea atacului și blocajului, precum 
și prin spațiile deseori neprotejate de-

TR. IOANIȚESCU

HANDBAL*^ 7

Știința Timișoara a învins in finală pe Rapid București 
si a cucerit din nou „Cupa F.R.H." Ia senioare

TIMIȘOARA 28 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Turneul final fe
minin al „Cupei F.R.H." s-a încheiat 
azi cu victoria meritată a Științei Timi
șoara, care a păstrat astfel trofeul 
cucerit acum un an. Clasament final:
1. ȘTIINȚA TIMIȘOARA 6 p.: 2. Ra
pid București 4 p.; 3. Mureșul Tg.
Mureș 1 p. (21:26); 4. S. M. nr. 4 
Timișoara 1 p. (24:35).

Sîmbătă, în ziua a doua a turneului 
Rapid a dispus de S. M. nr. 4 mai 
sigur decît arată scorul de 13—11 
(6—4). Bucureștencele au condus tot 
timpul, uneori — în repriza a doua — 
chiar cu 3—4 puncte diferență. Au 
marcat: Boțan 7, Oțelea 2, Constan- 
tinescu, Băicoianu, Hedeșiu și Popa, 
respectiv Secheli 5, Mădău 2, Kaspari
2, Arghir și Bratie. In continuare, 
Știința a învins cu 7—2 (3—2) pe 
Mureșul după un meci urît. Prima 
repriză s-a caracterizat prin lupta 
strînsă; Mureșul a opus o apărare cu 
un joc foarte tare. La reluare Știința 
s-a impus și a cîșiigait clar prin go- 
inuie marcate de Nemeț 4, Ciosescu,

Franț și Oprea. Pentru Mureșul: Baczo 
și Soos.

Duminică, Mureșul și S. M. nr. 4 
au terminat la egalitate: 8—8 (6—3), 
rezultat determinat în mare măsură 
de apărarea bună a mureșencelor. 
S. M. nr. 4 a ratat victoria de două 
ori, în min. 47 și 50, cînd Secheli a 
ratat un 7 m și apoi un contraatac. 
Golgeterele: lncze 3, Soos 2, Preda, 
Szolossi și Baczo, respectiv Bratie 3, 
Secheli 3, Kaspari și Mădău.

In finală, Știința a întrecut cu 8—5 
(5—3) pe Rapid, care a jucat fără 
Constantinescu (accidentată din ajun) 
și din min. 46 fără Boțan, de aseme
nea accidentată. Meci de luptă și scor 
echiilibrat doar pînă în min. 19. Apoi 
Știința a condus mereu, iar după 
pauză a jucat mai bine (cu o circu- 
iație rapidă și o bună folosire a pivo- 
ților) și s-a impus deși Rapid a avut 
o apărare mai organizată decît în 
prima repriză. Victoria este meritată. 
Au marcat: Nemeț 6, Oprea și Bain, 
respectiv Oțelea 2, Boian, Boțan și 
Hedeșiu.

CALIN ANTONESCU

), DRAGAN; DINAMO 
Corbeanu (Stoian, Tîriici), TIRL1 
(SMERECINSCHI), Cozonicî, DE 
ZEI (Stoian, Lipan), SCHREIB 
(Stoian), Ganclu.

Meciul l-a condus cuplul de arb 
Em. Costoiu — M. Albuț. Primul 
inegal (ca orree arbitraj care k 
jocul prea liber) și cu greșeli, of 
însă n-au influențat rezultatul. Sect 
dul — cu o atenție fluctuantă, t 
cînd uneori la decizii pentru er 
imaginare, dar fără repercusiuni 
supra scorului final

In deschidere la jocul Rapid—Diț 
mo, Steaua a învins comod Constri 
torul Brăila : 3—0 (5, 12, 7) iar Tr; 
torul a dispus cu 3—1 (6, 13—15, 
12) de Progresul, care, cum Je ve 
și din rezultat, i-a opus o reziste, 
neașteptat de dîrză. Aceasta, e adev 
rat, și datorită faptului că Tracta 
s-a prezentat duminică sub vals 
arătată în jocurile cu Rapid și Dinar 
București. Cei mai buni jucători q ' 
echipa învingătorilor, care au termin 
astfel fără înfrângere prima parte 
campionatului, au fost Bărbuță, Bart 
și Chinzeriuc. De la Progresul (ci 
în setul câștigat la 13 a remontat 
la 2—131), s-au evidențiat Dumitres» 
Zaporojescu și Cherebețiu. A arbiti 
cu scăpări, I. 
și cu deplină 
pescu.

Armeanu, ajutat prorr 
corectitudine de M. F

CONSTANTIN FAUR

din provincie s-au înțTn partidele 
gistrat rezultatele : Stiinta Timișoara 
Petrolul Ploiești 3—2 (10—15, 3, 1 
12—15, 12); C.S-M.S. Iași—Farul Cc 
stanța 2—3 (15—13, 7—15, 13—
15—13, 11—15); Știința Galați—Mir 
rul B. Mare 3—0 (4, 5. 5); Dinar 
Bihor—Știința Cluj 0—3 (5, 14, 
Amănunte în ziarul de mîine.

PESTE HOTARE

La încheierea turului, 
arată astfel :

clasament

1. Tractorul Brașov 13 13 0 39: 7
2. Rapid București 13 12 1 37: 6
3. Dinamo Buc. 13 11 2 37:10
4. Știința Galați 13 9 4 31:19
5. Farul Constanța 13 6 7 22:24
6. Știința Tim. 13 6 7 21:28
7. Steaua Buc. 13 5 8 24:25
8. Petrolul Ploiești 13 5 8 21:28
9. Știința Cluj 13 5 8 18:27

10. Minerul B. Mare 13 5 8 17:32
11. Constr. . Brăila 13 4 9 17:27
12. Dinamo Bihor 13 4 9 15:33
13. Progresul Buc. 13 3 10 16:30
14. C.S.M.S. Iași 13 3 10 15:34

ANTRENORI ROMINI

Răspunzînd la invitația federați 
franceze de volei, antrenorul eme 
Nicolae Sotir â plecat sîmbătă la P 
ris, pentru a se ocuna, timp de 
an, de pregătirea echipei națion: 
masculine a Franței. .

Marele concurs al... micilor schiori
(Urmare din pag. 1)

disputa pentru întîietate s-a dat, după 
cum era de așteptat, între tinerii 
schiori din Predeal, Brașov și Sinaia. 
Victoria pe echipe a revenit predeleni. 
lor. Cel mai talentat s-a dovedit însă 
brașoveanul Gheorghe Văideanu, a că
rui cursă a stîrnit ropote de aplauze. 
La fond, o surpriză: schiorii din Gheor
ghieni s-au comportai admirabil, au 
cucerit locul intîi în irei din cele 
patru probe și cu aceasta au intrat în 
posesia cupei oferite de F.R.S.B. Mai 
puțin puși la punct decît în anii tre- 
cuți. reprezentanții Rîșnovului s-au cla
sat totuși pe locul doi, în vreme ce 
fondiștii din Vatra Dornei au realizat 
remarcabila performanță de a întrece 
selecționata de copii a Fundatei care 
nu a avut decît un reprezentant demn 
de tradiția acestui centru: Gh. Dudu.

Rezultate. Slalom uriaș băieți 8—10 
ani: 1. Florin Cașcaval (Brașov) 
32,2; 2. Vladimir Olarii (Predeal) 
40,8; 3. Radu Stan (Sinaia) 42,4; 
11—13 ani: 1. Gh. Văideanu (Bra
șov ) 36,5 ; 2. Ovidiu Tuțurea (Brașov) 
39,2; 3. Ion Marinescu (Predeal) 39,6; 
14—r!6 ani: 1 Iulian Băneanu 
(Predeal) 48,0; 2. Romeo Pose

dat u (Brașov) 49,8; 3. Șerban Cojo. 
caru (Brașov) 51,5; fete 8—10 ani:
1. Maria Roșpuleț (Predeal) 36,9; 2. 
Nela Simion (Predeal) 38,1; 3. Dana 
Teodor eseu (București) 45,3; 11—13 
ani: 1. Maria Șupeală (Sinaia) 40,0;
2. Adriana Furnică (Brașov) 41,1; 3. 
Emanuela Rotpalo (București) 42,6 ; 
14—16 ani:, J. Dana Mărgărit (Sinaia) 
42,8; 2. Maria Sîrbu (Sinaia) 49,0; 3. 
Simona Capriel (București) 50,8; fond 
băieți 12—14 ani —3 km: 1. Gheorghe 
Dudu (Fundata) 10:55,0; 2. V. Di- 
hoi (Rîșnov) 11:13,0; 3. Ion Bobeș 
(Rișnov) 12:09,0; 15—16 ani — 5 km: 
1. A. Ghiulai (Qheorghieni) 21:17,0;

2 Vasile Chisăliță (Rîșnov) 21:50, 
3. Ion Scurtu (Rișnov) 22:18.
fete 12 —14 ani — 1.5 kr'
1. Maria Barabaș (Gheotghier 
9:59,0; 2. Adriana Butnaru (Rișno 
11:48,0; 3. Elena Chipăr (Rișno
12:08,0; 15—16 ani — 3 km: 1. Roz-, 
lia Rolosi (Gheorghieni) 13:00,0; [ ■
Gabriela Bighiu (Vatra Dornei) 13:13 
3. Elena Brad (Vatra Dornei) 18:00

Clasamente pe echipe — slalo 
uriaș: /. Predeal; 2 Brașov ; 3. ' 
naia; 4. București: 5. Vatra Dorn, 
6. Iacobeni; 7. Petroșeni; fond: 
Gheorghieni; 2. Rișnov; 3. Vatra Dc 
nei; 4. Fundata; 5. Săcele.

Campionii regiunii Banat
Semenicul a fost, timp de trei zile, 

gazda întrecerilor de schi care au de
semnat campionii regiunii Banat. Deși 
vremea a fdst nefavorabilă (ceață, vis
col și ninsoare abundentă), concursul 
s-a bucurat de succes datorită în pri
mul rînd luptei pasionante ce s-a dat 
pentru locurile fruntașe. Cîștigătorii pro
belor : COBORÎRE seniori : L. Stan (Să
nătatea Timișoara); senioare: Zorița Su- 
ciu (C.S.O. Reșița); juniori I: C. Urban 
(Olimpia Reșița); juniori II: Alex. Bataș 
(Sănătatea Timișoara); junioare I: Ma
riana Trestian (S.S.E. Reșița); junioare 
II: N. Septimia (S.S.E. Reșița); SLALOM 
SPECIAL seniori: Viorel Rusu (Sănăta-

tea); senioare: Zorița Suciu; juniori 
C. Urban; juniori II: O. Lungu (S.S.. 
Reșița); junioare I: Mariana 
junioare II: N. Septimia;
URIAȘ seniori: Traian Suciu 
Reșița); senioare: Zorița 
I: C. Urban; juniori II: O. 
re I: Mariana Trestian;
Septimia; FOND seniori: 
(Olimpia Reșița); juniori 
nădie (C.S.O. Reșița); juniori II: Io
Epure (S.S.E. Reșița); junioare I: Ge 
trude Denuel (Olimpia); junioare II: M; 
riana Murg (S.S.E.- Fe«ita).

Trestia ■
SLALO
COlirr^. 

Suciu; jur .io 
Lungu, juniVo 
junioare II: 1 . 
Radu Cuba- 
I: Mihai Ci

DORU 6LAVAN coresp.



Dinamo Pitești—Akademik Sofia 3-2 (3-0) Petrolul Ploiești-Lotul U.E.F.A. 1-0 (0-9) Farul-Progresul București
PITEȘTI, 28 (prin telefon). Partida 

amicală internațională susținută dumi
nică dtipă-amia-ză de echipa locală Di
namo în compania formației Akademik 
din Sofia, a constituit un bun prilej de 
verificare pentru jucătorii piteșteni. Ei 
au fost net superiori în prima repriză, 
cînd de altfel au marcat și cele trei go
luri (Naghi min. 2 și 24 și Varga 
min. 7). In această perioadă localnicii 
au desfășurat un joc dinamic, cu pase 
în adîncime și au tras mult și din orice 
poziție la poartă. Lucrurile s-au schim
bat însă în partea a doua a întîlnirii, 
cînd fotbaliștii bulgari, în revenire, au 
dominat mai mult și au redus din scor 
(Gheorghiev min. 51 din II m și Vra- 
jev min. 73). în această parte a jocului 
Dinamo a avut mai puține acțiuni ofen
sive, iar înaintașii, deși au avut cîteva

Crișul—J<<I110I<1 Trcncin 3-0 (2-0)
ORADEA, 28 (prin telefon). Astăzi 

s-(..desfășurat în localitate primul joc in
ternational amical al anului. Evenimen
tul a coincis cu o victorie a Crișului, care 
și-a depășit partenerul de întrecere în 
toate compartimentele. Orădenii au ju
cat simplu, eficace, surprinzîndu-i pe 
oaspefi. lata, de altfel, ce ne-a decla
rat antrenorul acestora — Milan Rov- 
nan —- la sfîrșitul meciului :■ „Victoria 
Crișului este meritată. Mi-a plăcut o- 
biectivitatea publicului orădean și ar
bitrajul lui Ioan Tudor."

lată cum și-au „construit" orădenii 
victoria : min. 24 : Sacaci III a înscris 
primul pol, în urma unei centrări a lui 
Sziics; min. 44 : Sziics a executat o 
lovitură liberă de la 18 m. Balonul a 
ricoșat din „zid" la Bacoș și acesta l-a 
expediat în poartă. Min. 59 : Sacaci III 
a centrat și Sziics a reluat cu capul, îtl 
poartă.

Oaspefii au făcut o figură onorabilă. 
In ultima parte a meciului ei au do
minat, ratînd cîteva ocazii favorabile. 
Formațiile :

CRIȘUL : Duca (Marin) — Sacaci 
II, Solomon, Balogh, Mihai — Damian,

Minerul Baia Mare 
in R. P. Bulgaria

Echipa Minerul Baia Mare se află 
în turneu în R. P. Bulgaria. Fotbaliștii 
băimăreni au jucat sîmbătă în locali
tatea Kiustendil un meci amical in 
compania formației locale, Lewski, ob- 
ținînd o frumoasă victorie cu scorul 
de 4—1.

Beri, în „Cupa R. P. R
TRACTORUL BRASOV — FLACĂRA 

MORENI 1—2 (1—0)

Meciul „vedetă" din cadrul cuplaju
lui disputat în Parcul sportiv Dinamo, 
cu toate că nu s-a ridicat la un nivel 
deosebit, totuși a plăcut datorită am
biției cu care au jucat ambele echipe. 
A cîștigat formația mai bine pregătită 
fizic, Flacăra Moreni, la o diferență 
minimă (2—1).

începutul partidei a aparținut brașo
venilor. Tractorul a construit cîteva 
frumoase acțiuni ofensive, dintre care 
una, cea din minutul 10, s-a soldat cu 
un gol. Autor: Vătav. în continuare, 
Tractorul a dominat mai mult, dar lără 
succes.

După pauză, aspectul jocului s-a 
schimbat. Flacăra Moreni a atacat mai 
mult și în minutul 63, la o centrare a 
lui Moidoveanu, Dragau a înscris: 
1 — 1. Jucătorii din Moreni au dominat 
în continuare însă Oană, portarul bra
șovenilor, a apărat totul pînă în minu
tul 70, cînd a fost schimbat cu Daisa. 
Acesta din urmă nici n-a ajuns bine 
la poartă și un atac al Flacărei s-a 
soldat cu golul victoriei. Autor: Iof- 
ciulescu.

TRACTORUL: Oană (Daisa, min. 
70) — Pop. Roșea, Enășoaie, Romanov 
— Tonca, Ferencz (Popeț, min. 70) — 
Budai, Vătav, Popescu, Ciripoi.

FLACĂRA : Șerbănoiu — Cepolschi I, 
Cepolschi 11. Albină, Bocin — Frîncu, 
Lăzărescu — Drăgan, Lalu (Baicu, 
min. 78),Moidoveanu, lofciulescu.

P. VINTILĂ

DINAMO OBOR — METALUL 
TÎRGOVIȘTE 1—2 (1—2)

Dinamoviștii (care, activează în cam
pionatul orășenesc) s-au străduit — 
și în prima repriză au reușit — să 
realizeze un joc bun în compania e- 
chipei Metalul Tîrgoviște (seria I, ca
tegoria B). Mingea „alerga" cu repe

ocazii, n-au putut să înscrie lui Val- 
kanov (care a apărat foarte bine), nici 
un gol.

De semnalat la Dinamo Pitești unele 
deficiențe în pregătirea fizică mani
festate la aproape toți jucătorii în re
priza a doua.

A arbitrat bine V. Pădureanu (Bucu
rești).

DINAMO: Matache (Niculescu) —■ 
Radu, Barbu. 1. Stelian, Badea — 
Țîrcovnicu, Stoenescu — Miko (C. Io- 
nescu), Varga, Naghi (Țurcan), David.

AKADEMIK : Tonev (Valkanov) —• 
Mitev, Licev, Diakov. Manolov — Gu
tov. Isarov — Ivanov, Vrajev, Gheor
ghiev, Petkov (lorgov).

A. MOMETE și M. ȘERBĂNOIU 
corespondenți

E. Naghi — Sziics, Bacoș, Mureșan, 
Sacaci III (Tatu).

JEDNOTA TRENCIN : Oravec — 
Pokomy (Kozinka), Hojsik, Hudkowski 
— Schwarcz, Halmo (Sevcik) — Na- 
vratil, Bencz, Kluka (Rebro), Jankech, 
Kois.

I. GHIȘA și I. BO1TOȘ coresp.

Steagul roșu-Botev
BRAȘOV, 28 (prin telefon). — Fot

baliștii brașoveni au cedat în fața unei 
echipe mai bine pregătite. Meciul a 
avut loc pe stadionul Tineretului in 
fața a 4.000 de spectatori, care au ple
cat complet nemulțumiți de evoluția e- 
chipei lor favorite.

Primul gol ai acestui meci a fost 
înscris de Pehlianov în min. 43. în re
priza a doua echipa locală a încercat 
unele acțiuni. Jucătorii brașoveni nu au 
putut străpunge, însă, apărarea erme
tică a oaspeților, și s-au încurcat unul 
pe altul, stîrnind protestul spectatorilor, 
în această repriză oaspeții și-au bazat 
jocul mai mult pe; contraatac. La un 
asemenea contraatac, în min. 72, ace
lași Pehlianov înscrie cel de al doilea 
punct pentru echipa sa. Pînă la sfîrșit 
rezultatul rămîne neschimbat.

A arbitrat bine N. PIRVU — Bucu
rești.

STEAGUL ROȘU : Căunei (Libardi) 
— Ivăncescu (Zaharia). Jenei, Campo, 
Naghi — Năftănăila, Sigheti (Pesca- 
ru) — Hașoti (Necula), Ganc, Goran, 
Selimesy.

BOTEV : Kuricikov — Zlatarev, Cea- 
kîrov, Stoianov 1, Zadunrov — Stoia- 

ziciune cînd pe o parte cînd pe alta, a 
terenului și jde 'iheU ori s'-a oprit în 
plase : în rninii-tu! 2 (autor Cristache) 
în poarta Metalului, în minutele 20 
(T. Constantin) și >26. (Bălăceanu) în 
cea a dinamoviștilor.

După pauză, însă, jocul capătă un 
aspect necorespuuzător. Deficitari la 
capitolul pregătire fizică, tîrgoviștenii 
recurg la obstrucții, expediază tot mai 
des balonul în afara terenului etc. în 
această repriză, din cauza durităților 
portarii ambelor echipe au fost acci
dentați, fiind nevoiți să părăsească 
terenul.

DINAMO OBOR : Ghețu (Hășmă- 
șan, min. 65) — Cristea, Szegmerian, 
Dobre, Toth — Balaș, N. Nicolae — 
Mitu, Terzea, Cristache, Pentic.

METALUL TÎRGOVIȘTE: Stănescu 
(Marcu, min; 85) — Simionescu, lo- 
nescu, Ionescu I, Penu, Georgescu — 
Dumitriu, Nițesca — Ionescu II, T- 
Constantin, Bălăceanu, Chiriță.

C. CH1RIAC

VICTORIA GIURGIU—METALUL 
BUCUREȘTI 1—0 (0—0)

Pe un teren greu, care a influențat 
calitatea jocului. Victoria a obținut 
calificarea în etapa următoare a cu
pei, prin golul înscris de Cosma în 
min. 49. Jucătorii din Giurgiu au ratat 
multe ocazii în acest meci.

I. Tudor-coresp.

OLIMPIA ORADEA—ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA 1—0 (1—0)

Cele două echipe au dus o luptă 
dîrză pentru calificare, dar meciul a 
fost de un nivel tehnic modest. O altă 
caracteristică a partidei: numeroasele 
ocazii ratafe la ambele porți. Unicul 
gol a fost înscris de Medveș (mm. 6). 
In min. 17, după ce fusese avertizat, 
jucătorul Mihăilă (Știința Timișoara)

PLOIEȘTI 28 (prin telefon). Lotul 
de juniori, aflat în pregătire pentru 
Turneul U.E.F.A., a jucat la Ploiești 
în compania formației Petrolul. De la 
început trebuie să consemnăm faptul 
că deși rezultatul le-a fost nefavorabil, 
juniorii au avut o comportare bună, 
datorită pregătirii fizice. De asemenea, 
ei au lăsat o frumoasă impresie și 
prin jocul pe care l-au practicat, reu
șind să creeze multe faze aplaudate.

Petrolul a dovedit mai multă ma
turitate și a obținut victoria prin punc
tul înscris de Gavrilă în minutul 55. 
Fotbaliștii ploieșteni au reușit să men
țină acest scor pînă la sfîrșit deși, 
în repriza a doua, au trebuit să facă 
față unor atacuri impetuoase ale tine
rilor jucători din Lotul U.E.F.A.

In această ultimă parte a jocului, 
juniorii au ratat cîteva ocazii de gol. 
în general meciul a fost plăcut și a 
reușit să clarifice unele probleme ale 
antrenorilor în pregătirile celor două 
echipe.

PETROWL: Ionescu (Sfetcu)— Pa- 
honțu, Hălmăgeanu, Fronea, Florea 
(Pal) — loniță (Dragomir), Ivan (D. 
Munieanu) — Badea, luhas (Dridea 
I), Gavrilă, Mocanu (Moidoveanu).

LOTUL U.E.F.A.: Pilea — Birău, 
Săimăreanu, Boc, Păci uleie — Ol- 
teanu, Costache — Stanciu, Oprișan, 
Oblemenco, Lupulescu.

GH. ALEXANDRESCU și 
M. POPESCU — coresp.

Steaua-Știința
CLUJ, 28 (prin telefon), — Aproape 

5000 de spectatori au urmărit un meci 
pasionant, cu numeroase faze intere
sante. S-a putut observa o bună pre
gătire fizică a jucătorilor. Din păcate, 
însă, echipele au combinat prea mult, 
iar în fața porții înaintașii nu au ma
nifestat suficientă hotărire. Scorul cu 
care s-a încheiat jocul este elocvent în 
acest sens. In prima repriză a domi-

Plovdiv 0-2 (0-1)
nov II, Gheorghiev — Pehlianov 
(Konstantinov), Atanasov, Nenov, Der- 
mingev.

T MANIU șl 
V. POPOVICI — coresp.

Pregătirile arbitrilor 
din Constanta

Colegiul de arbitri din orașul Con
stanța se preocupă intens de pregăti
rea „cavalerilor fluierului" pentru 
noul sezon competițional. Astfel, un 
număr de 74 de arbitri participă cu 
regularitate la orele de pregătire. 
Partea teoretică a fost încredințată 
unor arbitri de categorie republicană: 
N. Stavru, Z- Drăghici, Gh. Manole, 
V. Dănulescu și alții.

Recent, „cursanții" au susținut și un 
examen pentru promovarea în cate
gorii superioare. Cu acest prilej s-a 
constatat că arbitrii din Constanța 
sînt bine pregătiți pentru noul sezon 
competițional.

A. IONESCU-coresp.

a fost eliminat pentru mjtH-H aduse 
arbitrului Romulus Sabău-CJuj.

V. Sere și P. Lorincz - coresp.

UNIREA TG. MUREȘ—A.S.A. TG. 
MUREȘ 0—1 (0—1)

Cu toate că Unirea a avut inițiativa 
în majoritatea timpului, ea a părăsit 
terenul — totuși — învinsă datorită 
golului înscris de Țarălungă (min. 9) 
la o greșeală a apărării.

I. Păuș și C. Albu - coresp.

CHIMICA T1RNAVENI—CLUJEANA 
4—5 (3—2, 4—4)

Deși cele două echipe sînt la început 
de sezon, jocul a fost de foarte bun 
nivel tehnic, ceea ce dovedește buna 
lor pregătire. Au marcat: Sabaslău 
(min. 10), Stanciu (min. 30 și 54), 
Stăncel (min. 73 și 117) pentru Clu
jeana, Jak (min. 5), Szekeli (min. 11), 
Naghi (min. 42 din 11 m), Vrusa 
(min. 69) pentru Chimica.

Ion Hasașiu - coresp.

C.S.M. REȘIȚA—VAGONUL ARAD
1—0 (1—0)

Fotbaliștii din Reșița au ratat go
luri gata făcute. De altfel, victoria lor 
se da.torește punctului înscris în proprie 
poartă de arădeanul Mulrath (min. 3). 
Oaspeții au insistat doar în ultimele 
15 minute, dar nu au mai putut mo
difica rezultatul.

I. Plăvițu — coresp.

VICTORIA P. NEAMȚ — SIDERUR- 
GISTUL GALAȚI 2—4 (1—2)

Gălățenii au obținut o victorie me
ritată, în urma unui joc frumos. Au 
înscris: Filimon (min. 10), Voinea 
(min. 40 și 49), Sfetescu (min. 71)

Cluj 1-0 (0-0)
nat Știința, dar apărarea bucureșteni- 
lor în frunte cu portarul Haidu, — 
a stăvilit toate atacurile. In partea d 
doua a meciului inițiativa a fost mai 
mult de partea oaspeților care, în mi
nutul 82, înscriu prin Raksi punctul 
victoriei.

S-au remarcat Haidu. Koszka, Jenei 
și, In mod deosebit, Constantin (ex
celent coordonator) de la Steaua și 
Marcu, Adam și Bretan de la clujeni. 
Au jucat formațiile:

ȘTIINȚA: Moguț (Rîngheanu) — 
Marcu, Tr. Georgescu, Szbke (Gavrilă). 
Cîmpeanu — Suciu (Tarcu), V. Ale
xandru — Bretan, Adam, Szabo 
(Nesu), Plrvulet.

STEAUA-. Haidu (Eremia) — M. 
Georgescu, Jenei, D. Niculae (Chiru), 
Dumbravă — Crișan (Negrea), Koszka 
— S. Avram, Constantin, FI. Voinea, 
Creiniceanu (Raksi).

GUȚU OCTAVIAN — coresp.

Brașovenii inir-o acțiune ofensivă. (Fază din meciul Tractorul Brașov — 
Flacăra Moreni 1—2)

Foto: V. Bageac

pentru Siderurgistul, Sălăjan (min. 18) 
și Udriș (min. 70) pentru Victoria.

C. Netnțeanu — coresp.

BRADUL VIȘEU — RECOLTA 
CĂREI 1—2 (1—0)

2 000 de spectatori au asistat la 
această partidă. Au marcat: Ghongy 
(min. 38) pentru Bradul, Koch (min. 
55) și Covaci (min. 72) pentru Re
colta.

I. Rusu — coresp.

C.F.R. ARAD — MINERUL LUPENI
1-1  (1—0, 1-1)

Feroviarii au jucat mai bine și me
ritau chiar victoria dar nu au reușit 
să înscrie decît o singură dată, astfel 
că Minerul, care s-a deplasat, s-a ca
lificat pentru etapa viitoare. Cele două 
goluri au fost marcate de K'orosi 
(min. 25) pentru C.F.R., respectiv 
Ologu (min. 89).

Șt. Iacob — coresp.

ȘTIINȚA GALAȚI — CONSTRUCTO
RUL BRĂILA 3—1 (2—1)

Un meci foarte disputat în care stu
denții, mai insistenți în fața porții, au 
obținut o victorie meritată. Ei au în
scris... toate cele patru goluri ale me
ciului : trei în poarta adversarului 
(Stănculescu în miri. 5 și 49, Ionescu 
min. 38 din 11 m) și unul în propria 
poartă (Pac în min. 30).

S. Constantinescu — coresp. reg.

ARIEȘUb TURDA — CHIMIA 
FAGARAȘ 6—0 (2—0)

Pe ttn timp frumos, în fața a 2 500 
de spectatori, Arieșul Turda a căutat

1-0 (0-0)
CONSTANȚA, 28 (prin telefon). Du

minică, ora 11. Stadionul „1 Mai", 
Timp frumos. Teren desfundat. Spec
tatori 5 000. Echipele Farul și Progre
sul București s-au arătat în progres 
fizic și tehnic față de evoluțiile lor 
anterioare. Echipa gazdă a manifestat 
o superioritate în concepția de joc a 
atacului, compartiment în care Ologu, 
Balint și Biikosi au corespuns integral. 
Oaspeții au aliniat o formație la care 
am remarcat un pronunțat decalaj va
loric între componenții ei, mai ales în 
linia de apărare.

Rezultatul de 1—0 în favoarea Faru
lui a fost stabilit de Biikosi, în min. 66, 
care a înscris în urma unei combinații 
cu Neacșu și Balint. De remarcat că 
în cursul meciului constănțenii (prin 
Biikosi și Tîlvescu) au ratat două lo
vituri de la 11 m, iar Zamfir (min. 3) 
și Neacșu (54) au trimis balonul în bară.

LIVIU BRUCKNER — coresp.

PRONOSPORT
ASA ARATA O VARIANTA CU 12 

REZULTATE EXACTE
CONCURSUL NR. 9 DIN 28 FEBRUARIE 

1965

I. Atalanta—-Fiorentina 1
II. Bologna—Juventus X

III. Cagliari—Catania 1
IV. Genoa—Foggia - 1
V. Mantova—Sampdoria 1

VI. Milan—Messina 1
VII. Roma—Internazionale 2

VIII. Torino—Lanerossi 1
IX. Varese—Lazio 2
X. Bari—Venezia X

XI. Catanzaro—Reggiana 1
XII. Spal—Napoli X
Fond de premii 265.716 lei.

să confirme rezultatele frumoase obți
nute anii trecuți în „Cupa R.P.R.". 
Și a reușit pe deplin, dovedind .o pre
gătire superioară. Golurile au foșt mar
cate de Ivan (min. 14. și 49),, Ursu 
(min. 40), Găbudean (min. 75 și 89) 
și Pîrvu (min. 88).

P. Lazăr și I. Patachi — coresp,

METALUL HUNEDOARA — 
A. S. CUGIR 1—2 (1—1, 1—1)

5 000 de spectatori au asistat la un 
joc dinamic și spectaculos doar în 
prima repriză. In cea de a doua ca 
și în prelungiri, jocul n-a avut faze 
spectaculoase, ceea ce a nemulțumit 
publicul. Golurile au fost realizate de 
Humelnicu (min. 12) pentru Metalul, 
Boroș I. (min. 44) și Mihai (min. 101) 
pentru A. S. Cugir.

Voicu Albu - coresp.

TEXTILA BUHUȘI—C.F.R. PAȘCANI
2—1 (2—0)

Joc de bună calitate în care s-a 
evidențiat echipa locală care a luptat 
mult pentru calificarea în etapa ur
mătoare- Terenul s-a prezentat în 
bune condițiuni, fiind curățat de ză
padă. Cele două goluri ale Textilei 
au fost marcate de Nemeș (min. 14) 
și Coliu (min. 18). Pentru C.F.R. a 
înscris Atanasiu (min. 75).

I. Vieru-coresp.

ALTE REZULTATE: Metalul Ră
dăuți—Textila Botoșani 2—1 (1—1).
Marina Mangalia—Știința București
3-—2 (1—2), Tractorul Corabia —-
C.F.R- Roșiori 0—6, Lotrul Brezoi—* 
Metalul Pitești 0—1.



300 de participanți la „Crosul Dinamo" Scrisoare de la Iolanda Balaș!

Pista stadionului Di
namo a fost ieri — mai 
bine de două ore — in
tens solicitată. Aproape 
300 de alergători de fond 
(juniori și seniori) din 
București și din alte orașe 
ale țării au ținut să pro
fite de vremea extrem de 
favorabilă pentru a fi pre
zent! la principala repe
tiție dinaintea campiona
telor republicane de cros. 
In acest fel, „Crosul Di
namo" a constituit o ex
celentă verificare a poten
țialului actual al crosiști- 
lor și, totodată, un efi
cient mijloc de popu
larizare a acestor frumoa
se întreceri sportive.

Prima probă a fost Cea 
rezervată junioarelor de 
categoria a Il-a (600 m), 
în care tînăra Ana Pavel 
s-a remarcat în mod deo
sebit. REZULTATE t 1. 
Ana Pavel (Petrolul Plo
iești) ; 2. Doina Bădescu 
(Rapid) ; 3. Maria Gună 
(Petrolul Ploiești) ; 4.
Florica Grigorescu (SSE 
2) ; 5. Maria Siminoiu 
(Dinamo) ; 6. Ana Bucur (Construc
torul). De o manieră categorică a 
cîștigat și Elena Ionescu, în proba de 
junioare I (800 m), confirmînd astfel 
rezultatele anterioare. REZULTATE:
4. Elena Ionescu (Constructorul) ; 2. 
Gherghina Moldovan (Mureșul Tg. 
Mureș) ; 3. Claudia Iacob (Progre
sul) ; 4. V. Onică (Constructorul) ;
5. Paraschiva Nedelea (Dinamo) ; 6. 
Elena Zamfira (Progresul).

lată și rezultatele din proba junio
rilor mici (1.000 m) : 1. C. Mureșanu 
(SSE 2) ; 2. M. Romanescu (Viito
rul) ; 3. P. Marinescu (Dinamo) ; 
4. A. Asmarandei (SSE 2) ; 5. I. Dima 
(Metalul) ; 6. T. Badea (SSE 2).

Dintr-o regretabilă încurcătură la 
numărătoarea turelor (arbitrii au a- 
nunțat că mai rămăseseră două ture 
iar unii antrenori își avertizau elenii 
că mai au de parcurs un singur tur)

Dubla Intilnlre de hochei (tineret) R. P. Romină-R. P. Polonă

Oaspeții Învingători cu 4-3 și 5-3
Dubla întîlnire dintre reprezentativa 

de tineret a țării noastre și cea a R P. 
Polone la hochei pe gheață, desfășu
rată '■îmbată și duminică pe patinoarul 
„23 August", s-a încheiat cu două 
victorii ale oaspeților: 4—3 și 5—3. 
Superiori în patinaj, practicînd un joc 
mai organizat, hocheiștii polonezi au 
cîștigat meritat în ambele întilniri. 
Reprezentanții noștri au luptat mult 
(în special în reprizele a doua și a 
treia din meciul de ieri), dar n-au pu
tut întrece un adversar care a dovedit 
o mai bună cunoaștere a jocului și 
mai bine pus la punct cu pregătirea. 
De altfel, în timp ce echipa de tineret 
poloneză se afla după un bogat pro
gram de activitate, reprezentativa noa
stră n-a jucat decit săptămîna trecută 
în această alcătuire.

Tinerii noștri hocheiști au început 
bine jocul de sîmbătă seară. Acțiu
nile lor simple în forță, s-au încheiat 
cu două goluri înscrise de C, Antal 
(min. 13) și Boldescu (dintr-o exce
lentă pasă a lui Bașa, în min. 16) și 
astfel au încheiat repriza cu un im
portant avantaj de două goluri. Prea 
încrezători în forțele lor, reprezentan
ții noștri „au luat ușor jocul" după 
prima pauză și cum acest lucru a 
coincis și cu o mai bună organizare 
intervenită în jocul oaspeților, rapor
tul de forțe s-a schimbat. Polonezii 
domină și înscriu de două ori prin 
Kretek (min. 24 și 31). fn ultima parte 
a întîlnirii, în echipa noastră se pro
duce o schimbare menită să contribuie 
la întărirea apărării, compartiment care 
se dovedise pînă atunci deficitart 
Pană joacă fundaș, linia întîi de atac 
devenind acum Texe, Calamar, Flo- 
rescu. Oaspeții rămîn în inferioritate 
numerică și în min. 46 Pană înscrie: 
3—2. Se părea că echipa noastră de 
tineret va reuși victoria, dar polonezii 
joacă din ce în ce mai bine, etalînd 
din plin calitățile care le-au adus re
cent două victorii cu 6—3 asupra re
prezentativei A a Iugoslaviei, chiar la 
Belgrad. Ei, patinează bine, driblează 
oportun și se dovedesc mai siguri în 
șut. Kretek se mai demarchează de 
două ori și modifică tabela de mar
caj în favoarea echipei sate: el ega
lează. în min. 54 și apoi înscrie punc
tul victoriei cu două minute înaintea 
fluierului final. Rezultat: 4—3 (0—2,
2—0, 2—1) pentru oaspeți.

In această partidă, formația noastră 
a jucat inegal. In unele perioade ju

Start In proba junioarelor (categoria 1) 
Foto i T. Roibu

proba juniorilor mari a fost anulată. 
Și este păcat I Cu atît mai mult cu 
cit la startul probei am numărat aproa
pe... 90 de concurenți.

Proba senioarelor (1.200 m) a re
venit, conform așteptărilor, Elisabetei 
Teodorof care a condus din plecare 
pînă la sosire. REZULT. .TE : 1. Eli- 
sabeta Teodorof (Dinamo) ; 2. Elisa- 
beta Bucur (Olimpia) ; 3. M. Kriso- 
vanschi (C.S.M. Cluj) ; 4. Viorica 
Furdui (SSE Roman) ; 5. Nicoleta 
Moraru (Dinamo) ; 6. Ioana Șerban 
(Olimpia),

Cu interes deosebit a fost urmărită 
întrecerea seniorilor (6.000 m) în care 
a pasionat, în primul rînd, „duelul" 
Vamoș—Mustață, cîștigat, în final, de 
Zoltan Vamoș. REZULTATE: 1. Zol- 
tan Vamoș (Dinamo) ; 2. N. Mustață 
(Dinamo) ; 3. V. Rusnac (Steaua) ;

cătorii romîni reușeau lucruri de toată 
frumusețea, pentr.u ca apoi, minute 
în șir, mai ales în apărare, să se com
porte ca niște începători. Mult sub 
așteptări, Florescu și Calamar. Primul 
a ratat, de altfel, inadmisibil.

ROMINIA: Crișan-Barbu, Vakar I, 
Utvoș, Balint-Pană, Florescu, Calamar, 
Tarei, Z. Antal, C. Antal, Șlefanov, 
Boldescu, Bașa, Ștefan.

POLONIA: Rycsko-Frizlewicz, Ra- 
kowski, Langner, Klocek, Lebek, 
Lhyski, Komowski, Fibic, Piechuta, 
Gucki, Gansiniec, Stelecki, ■ Felter, 
Piszezek, Kretek.

• ASEARA, oaspeții au învins din 
nou. Scorul de 5—3 (3—0, 1—2, 1—1) 
oglindește fidel desfășurarea parti
dei. Prima repriză a aparținut destul 
de autoritar echipei poloneze, jucătorii 
noștri mulțumindu-se cu cîteva atacuri 
răzlețe, care nu reprezentau un pericol 
real pentru poarta lui Rycsko. Punc
tele reprizei au fost realizate de Gan
siniec (min. 7) și Kretek (minutele 19 
și 20). A doua parte a jocului s-a ca
racterizat prin acțiuni mai viguroase 
ale selecționatei romîne, care » și do
minat, de aitfei, autoritar. Pripeala în 
acțiuni, insuficienta concentrare în fa
zele din apropierea porții au făcut însă 
ca echipa noastră să înscrie doar de 
două ori, prin Calamar și Florescu, 
deși a avut ocazii mai numeroase. La 
un „angajament", Stolecki a profitat 
de plasamentul greșit al lui Crișan, 
înscriind al patrulea gol al echipei 
sate. In ultima repriză, după cîteva o- 
cazii bune ratate de hocheiștii noștri, 
oaspeții se distanțează (înscrie Lebek 
la o nouă neatenție a lui Crișan), iar 
Ștefanov reduce scorul.

In meciul de aseară au fost folo
site aceleași formații ca sîmbătă, cu 
deosebirea că în echipa Romină în 
locul lui Barbu a jucat Corduban. 
Cele două jocuri au fost conduse foar
te bine de arbitrii cehoslovaci Miroslav 
Toufar și dr. Viktor Holly.

RADU URZICEANU
★

începînd de azi se desfășoară în Ca
pitală un turneu de baraj pentru de
semnarea ceior două echipe bucu- 
reștene participante la turneul final al 
campionatului de juniori. Participă 
Constructorul, Steaua și SSE nr. 2. 
Săptămîna viitoare, în București, se 
va disputa turneul final al campiona
tului republican al juniorilor.

4. C. Bloțiu (Rapid) ; 5. D. Buiac 
(Steaua) ; 6. C. Perju (Steaua).

Clasamentul pe echipe: 1. Dinamo 
26 p (cîstigătoarea Cupei) ; 2. SSE 
2 14; 3. Viitorul 13; 4. SSE I 9; 5. 
Constructorul 7; 6. Progresul 6; 7. 
Steaua 5; 8. Metalul 4; 9. SSE Plo
iești 4; 10. Olimpia 3.

DAN GÎRLEȘTEANU

N. Gîju a avut emoții...
(Urmare din pag. 1)

felul în care s-a „mișcat". Ciucă a fost 
în bună dispoziție de luptă și a cîștigat 
detașat la puncte.

N. Gîju (Steaua) a întîlnit în tînă- 
rul C. Georgescu (Constructorul) un 
adversar dificil, hotărît să obțină un 
rezultat valoros. Tn prima repriză. Gîju 
reușește să-l mențină la distanță pe 
Georgescu și să puncteze cu directe și 
croșeuri de dreapta. Repriza secundă 
are însă un alt aspect. Georgescu ata
că dezlănțuit și îl silește pe boxerul 
militar să accepte lupta de la semi- 
distanță, în care Gîju este depășit. Ul
tima repriză avea să decidă... Gîju. mai 
calm, își impune superioritatea tehnică, 
stăvilește mai bine atacurile furtunoase 
ale tînărului său adversar prin depla
sări derutante, lovește mai precis și ob
ține victoria. Dar, o victorie cu emoții. 
Chiar dacă a fost învins, Georgescu are 
meritul de a fi făcut o partidă foarte 
bună.

V. Antoniu (Dinamo), cunoscut ca 
un temut „puncher", a demonstrat în 
partida cu R. Șerban (Gr. Roșie) că 
este și un bun tehnician. El a boxat 
fără greșeală, a stopat prompt și pre
cis toate încercările adversarului. In
tr-un cuvînt, Antoniu s-a impus pentru 
lotul pentru „europene". Celelalte rezul
tate : D. Davidescu (Dinamo) m.n. 
V. Nițoi (Progresul), M. Stan (S.P.C.) 
b.ab.lî D. Miron (Voința), I. Vișinescu 
(Steaua) b.p. V. Ionescu (Olimpia), D. 
Ghizdavu (Viitorul) b.desc. I. Șerban 
(Olimpia), I. Pițigoi (Voința) b.ab.I 
H. Stumpf (Steaua), I. Iordache (Di
namo) m.n. O. Urlățeanu (Steaua), 
M. Anghel (Steaua) m.n. C. Ghiță 
(Voința).

Proiectul de program al J. 0. din 1968
CIUDAD DE MEXICO 27 (Ager

pres). — Comitetul de organizare a 
celei de-a 19-a ediții a Jocurilor Olim
pice de vară a dat publicității proiec
tul de program după care se vor des
fășura între 12—27 octombrie 1968 în
trecerile olimpice. Proiectul indică locul 
de disputare a diferitelor probe, orele 
de începere și alte detalii, precizînd 
totodată că în program sînt incluse ur
mătoarele discipline sportive : atletism, 
baschet, box, caiac-canoe, ciclism, că
lărie, fotbal, gimnastică, hochei pe iar
bă, haltere, lupte, natație, pentatlon 
modem, polo pe apă, scrimă, canotaj 
academic, tir, volei, iahting.

Iată locul de disputare a cîtorva din 
sporturi : caiac-canoe și canotaj acade
mic : pe lacul artificial Xochimilco, si
tuat la 15 km sud de capitală ; fotbal 
pe stadionul „Aztec" și pe alte două 
terenuri; tir: la poligonul federației spor

LUPTE: Echipa selecționată bucu- 
reșteană de lupte clasice a susținut la 
Ivanovo un meci cu reprezentativa 
RSFS Ruse, gazdele repurtînd vic
toria cu scorul de 5—4. La 2 martie, 
la Minsk, echipa romînă susține cea 
de a treia și ultima întîlnire a tur
neului.

HOCHEI PE GHEAȚĂ: Jesenice 
(RSFI) : Iugoslavia—Italia 4—5 (1—3,
2— 1, 1 — 1); Riazan (URSS): R.P. 
Polonă—Himik 6—2 (2—1, 1—1,
3— 0); Pardubice (RSC) : R.S. Ceho
slovacă—Elveția 12—1 (3—0, 3—0, 
6 — 1); Salzburg (Austria): Austria— 
R.S. Cehoslovacă (B) 1—7 (1—0,
0—3, 0—4) ; Copenhaga : R.P Unga
ră—Danemarca 6—2 (1—0, 0—I, 
5—1) ; Moscova : URSS—Canada 
5—1 (2—1, 1—0, 2—01 ; Hameenlina 
(Finlanda) : Finlanda—SUA 2—2 
(1 — 1, 1—1, 0—0).

SCHI : Concurs internațional la 
Kranjska Gora (RSFI). Proba de sla
lom uriaș a fost cîștigată de elveția
nul Edmund Brugmann (2:33,4).

ȘAH : Cu trei runde înainte de ter
minarea turneului internațional de șah 
de la Budapesta, clasamentul arată 
astfel: Polugaevski, Szabo și Taima- 
nov — cîte 9 p, Krogfus 8*/2 p, Bilek 
și Janosevici cîte 7 p. Rezultate din 
runda a 12-a i Taimanov—Dely 1—0, 
Lengyel—Pirc 1—0; partidele Bilek— 
Szabo, Haag—Polugaevski șl Kro-

Impresii din California
In clipele de răgaz dintre concursuri 

și antrenamente, seara tîrziu, după ce 
ultimul punct „din programul cotidian 
a fost „consumat", Iolanda Balaș aș
terne pe hîrtie, pentru cei de-acasă, 
impresii de peste zi. Spicuim din scri
soarea sosită, recent, din California...

«inutil am așteptat patru ore in a- 
oionul B.707, pe pista de decolare a 
aeroportului internațional J. F. Ken
nedy" din New-York. Ceața deasă de 
pe Hudson s-a întins și deasupra ae
roportului. Așa că, m-am înapoiat la 
hotelut Mildtown. Am decolat. în fine, 
a doua zi. Trecem peste marile orașe 
industriale Cleveland și Chicago; zbu
răm apoi peste Munții Stiricoși cu 
piscurile înzăpezite și, după cinci ore 
și jumătate, poposim la Los Angeles, 
in mijlocul... primăverii. Vacarmul și 
goana continuă din New York sint ne
cunoscute aici. Ca și iarna. La Los 
Angeles ne intimpină palmierii, pădu
rile de portocali, un splendid cer al
bastru de primăvară.

Concursul începe la ora 21 (ora lo
cală). Trec din prima încercare înălți
mile succesive de 1652 cm. 170,8 cm, 
174,2 cm și 181.6 cm. Spectatorii sint 
mulțumiți de rezultat — in sală erau 
peste 15.000 de iubitori ai atletismu. 
lui. Englezoaica Francis Slaap s-a 
clasat pe tocul secund cu 170,8 cm, iar 
americanca Eleonor Montgomery pe lo
cul 3 ca 165,2 om

In ziua următoare, duminică, orga
nizatorii ne-au oferit o surpriză din 
cele mai plăcute: vizitarea unui oraș

Iolanda Balaș din nou pe primul loc
— LA SAN FRANCISCO : 1,80 m -

NEW YORK (Agerpres). — Cam
pioana olimpică la săritura în înălțime, 
Iolanda Balaș, a repurtat cea de-a pa
tra victorie de la începutul turneului 
pe care-l întreprinde în S.U.A. Partici- 
pînd la concursul internațional de sală 

tive mexicane, din apropierea capitalei; 
iahting : la Acapulco (celebra stațiune 
balneară mexicană). Toate celelalte pro
be se vor desfășura pe bazele sportive 
din Ciudad de Mexico.

Acest proiect a fost comunicat de 
președintele comitetului de organizare, 
generalul Jose Clark Flores, în cursul 
unei conferințe de presă care a consti
tuit primul contact între organizatori 
și ziariști. Răspunzînd la întrebări, dl. 
Clark Flores a declarat că pregătirile 
celei de-a 19-a Olimpiade se desfășoară 
conform planului trasat de C.I.O. și 
că în 1968 toate "instalațiile vor fi gata.

Conducătorul delegației de observa
tori francezi, M. Crespin, prezent la 
această conferință de presă, a sub
liniat preocuparea forurilor sportive me
xicane de a organiza în cele mai bune 
condițiuni viitoarea Olimpiadă.

ȘTIRI EXTERNE
giiis—Pîdevski s-au încheiat remiză.

ATLETISM : Cu prilejul campiona
telor de atletism ale Australiei, la 
Melbourne atleta Judy Amoore a sta
bilit un nou record mondial în proba 
de 440 yarzi : 52,4. Vechiul record — 
53,3 — aparținea lui Betty Cuthbert 
(Australia).

• Rotnuald Klim (URSS), campion 
olimpic la aruncarea ciocanului, a par
ticipat la primul său concurs din acest 
an, realizînd un rezultat de 64,03 m. 
întrecerea s-a desfășurat în aer liber 
Ia Brest. Tot la Brest, dar în sală, 
Karasenikov a sărit la înălțime 2,06 m.

BOX: La Milano: „greul" Giulio 
Saraudi (Italia) l-a învins prin k.o.

IN CAMPIONATUL ITALIAN DE 101 IUI
• MILAN Șl INTERNAZIONALE — ÎNVINGĂTOARE

• în etapa a 23-a a campionatului 
italian s-au înregistrat ieri, în general, 
rezultate normale. Numai două echipe 
au cîștigat în deplasare : Internazio- 
nale a dispus de Roma cu 3—1, iar 
Lazio de Varese cu 1—0. Milan a în
vins pe ultima clasată, Messina, cu 
2—0. Alte rezultate: Atalanta—Fioren
tina 2—1, Bologna—Jîtventos ț—L

• ••

parcă din povești: „Disneyland". Este 
un minunat oraș al copiilor, unde vin 
insă mai mulți adulii decit copii. Orașul 
este opera cunoscutului creator de fil
me de desene animate, Walt Disney. 
Aici se toarnă, de altfel, filmele cu 
Mickey Mouse, clinele Pluto sau ma
rinarul Popeye.

Luni, 15 februarie, am vizitat „War
ren High School", o școală medie cu 
program de educație fizică, și citadela 
atletismului din California, universi
tatea „Southern California" care a dat 
America cei mai mari campioni și re
cordmani. Intr-una din sălile de sport 
ale universității mi-atn făcut antrenamen
tul de forță și apoi ne-am grăbit să 
răspundem unei invitații pe care o do
ream și o așteptam cu nerăbdare vi
zita la Hollywood. A fost o vizită de 
neuitat, Am asistat la turnarea unui 
film ai cărui interpreți principali erau 
Dorris Day și D. Taylor. In prima 
pauză am stat de vorbă cu ei. M-au 
bucurat nespus de mult felicitările a- 
dresate pentru recordul mondial pe 
care-l stabilisem. Păstrez ca amintire 
fotografiile făcute împreună. La pleca
rea de la Hollywood am primit',:,'1^' a- 
semenea. felicitări din partea d-îui Sa
linger (fostul purtător de cuvlnt al 
Casei Albe din timpul administrației 
Kennedy) a cărui amabilitate s.a ac
centuai atunci ciad a aflat că sintem 
din Rominia. După vizita in orașul 
cineaștilor am luat masa împreună cu 
cunoscuta actriță Dorris Day, A fost 
o zi plină, cu un program extrem de 
plăcut".
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desfășurat la San Francisco, reprezen
tanta R. P. Romîne s-a clasat pe pri
mul loc. cu rezultatul de 1,80 m.

Alte cîteva performanțe valoroase au 
fost înregistrate în concursul de la San 
Francisco. Atleta sovietică Tamara
Press și-a corectat propriul său record 
mondial de sală la aruncarea greutății, 
cu un rezultat de 17,58 m. Dare! New- 
mann a egalat cea mai bună perfor
manță mondială de sală la 60 yarzi în 
5,9 ca și Wilma Tyus la 60 yarzi femei 
în 6.8. Campionul sovietic lgor Ter O- 
vanesian l-a învins din nou pe ameri
canul Ralph Boston la săritura în lun
gime, realizind 8,02 m față de 7,81 
cît a obținut eternul său rival.

Cursa de 2 mile a revenit australia
nului Ron Clarke cu timpul de 8:34,7. 
Americanul Billy Mills, cîștigătorul pro
bei de 10 000 m la Olimpiada de la 
Tokio, s-a clasat pe locul doi, la dis
tanță de 25 de metri.

Alte rezultate: 60 yarzi garduri: Rex 
Cawley (S.U.A.) 7,3; 160 yarzi: Larry 
Questad (S.U.A.) 16,5.

întrecerile au fost urmărite de 12 000 
de spectatori.

pe Mohammed Sahab (Siria) ; la 
Roma : „greul" Dante Cane (Italia) 
l-a întrecut prin k.o. în rundul doi 
pe Siegfried Ackers (RFG).

RUGBI : La Murrayfeld, în „Tur
neul celor cinci națiuni" : Irlanda— 
Scoția 16—6 (8—3), iar la Londra, 
Anglia—Franța 9—6 (3—3). Conduce , 
Irlanda cu 5 p.

AUTOMOBILISM: Roy Yarbrough 
(SUA), pe o mașină „Dodge-1965", 
a stabilit un nou record mondial de 
viteză pe circuit închis, cu media 
orară de 292,607 km. Yarbrough a 
parcurs un circuit de 4,022 km în 
49,5 sec.

Cagliari—Catania 2—0, Genoa—Fog- 
gia 1—0, Mantova—Sampdoria 1—0, 
Torino—Lanerossi 3—0.

Situația primelor clasate:
1. Milan
2. Internazionale
3. Fiorentina
4. Juventus
5. Torino

23 1& 6 1 40:13 38
23 13 8 2 37:20 34
23 11 7 5 31:21 29
23 10 9 4 27:1S 29
23 10 9 ♦ 30:18 29
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