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Dinamo București - campioană republicană la Doi

Iată lovitura care a deschis lui Mariuțan (dr.) și echipei sale drumul 
spre victoria finală

Foto : Th. Roibu
Sala Florcasca a cunoscut sîmbătă 

scara freamătul caracteristic marilor 
spectacole sportive. Ca de obicei, finala 
campionatului republican de box pe e- 
chipe, care a adus și de astă dată în

‘a încheierea turului, voleibaliștii de la Rapid pe primul loc
Turul campionatului de volei la 

categoria A a luat sfîrșit și în grupa 
masctXina a seriei I. Meciul final, 
decisiv pentru desemnarea ocupan
telor primelor trei locuri ale clasa
mentului, s-a disputat ieri dimineața 
în sala Florcasca, ca și-n atîtea alte? 
rînduri, între formațiile bucureștene 
Rapid și Dinamo. Și, la fel ca în ma
rea majoritate a cazurilor (din 1957 
încoace), întrecerea dintre feroviari 
și dinamoviști s-a soldat cu victoria 
celor dinții. Duminică — la scorul 
de 3—1 (15—9, 10—15, 15—13, 15—13), 
după o oră și 39 de minute de joc. 
Priiv ^cest rezultat, rapidiștii și-au 
con?' .\dat poziția de lideri fiind carn- 
pionf-ai turului fără înfrîngere.

Partida dintre cele doua echipe, 
reprezentantele noastre în ediția din 
acest an a „C.C.E.", s-a ridicat în 
cea mai mare parte a sa la înălțimea 
unui derbi atît în ceea ce privește 
acurateța execuțiilor tehnico-tactice 
și varietatea gamei acestora, cît și 
din punct de vedere al oscilațiilor a- 
desea palpitante ale scorului, care a 
evoluat astfel: 2—0, 2—2, 5—2, 5—4, 
C—4, 6—5, 8—5, 8—7, 9—7, 9—8,
12—8, 12—9, 15—9; 5—0, 5—5, 6—5, 
6—7, 9—7, 9—12, 10—12, 10—15;
0—1, 2—1, 2—2, 8—2, 8—8, 9—8,
9—9, 11—9, 11—10, 12—10, 12—13, 
15—13; 2—0, 2—1, 3—1, 3—4, 4—4, 
4—5, 5—5, 5—8, 6—8, 6—9, 12—9, 
12—12, 14—12, 14—13, 15—13.

R-’pîd a dispus din nou de Dinamo. 
Și % merit. Dar, așa cum se vede și 
din evoluția scorului, giuleștenii au 
învins mai greu ca altădată, deși ieri 
aveau în față garnitura dinamoviști-
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ring două formații reputate, tradiționale 
rivale sportive — Dinamo București și 
Steaua — au oferit dispute interesante, 
multe dintre ele sub semnul incertitudinii, 
ca și rezultatul final. înaintea ultimei

Grigorovici Foto : St. CiotloșBlocajul dinamoviștilor Tirlici și Stoian ii dă replica atacantului rapidist
lor descompletată, prin absența omu
lui nr. 1 al ei, Derzei, accidentat la 
ultimul antrenament. Lipsa acestuia 
a determinat, o scădere importantă a 
randamentului echipei Dinamo la 
blocaj, compartiment în care — și 
în general în apărare — campionii
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învingând cu 21*19

partide, a greilor, rezultatul era egal 
(18—18) și nu puțini erau cei care, 
„încălziți*1 de evoluția scorului, sperau 
în ,,minunea11 despre care se vorbea cu 
a ti ta insistență înainte și — mai ales 
— în timpul galei: va învinge Steaua?

Felicitările se cuvin, după părerea 
noastră, ambelor formații. Dinamoviș- 
tilor (antrenori: C. Nour și C. Dumitres
cu ) — cîștigătorii finalei pentru a 
șaptea oară — pentru că au învins un 
adversar mult mai dificil ca în edițiile 
precedente, care i-a solicitat din plin, 
ca și învinșilor (antrenați de I. Chi- 
riac și M. Spakov) — care au abordat fi
nala cu un moral excelent, fără să se 
intimideze în fața faimei dinamoviști- 
lor. ceea ce ia făcut să ajungă chiar 
la un pas de victorie.

In general vorbind, am văzut mai mult 
box decît ne promiteau meciurile ante
rioare (chiar semifinalele) și decît se 
obișnuiește în asemenea gale, hotăirî- 
toare în obținerea titlului, cînd nervo
zitatea creată de teama de a nu pierde 
sau dorința de a cîștiga promovează 
mai puțin boxul în linie, frumos, spec
taculos.

Și dacă cea mai mare parte din boxeri 
s-au prezentat corespunzător (ținem i 
seamă de posibilitățile lor), arbitrajul 
ne dă din nou. ocazia să notăm cu 
„minus" unele decizii, despre care vom 
vorbi la locul cuvenit.

T răgind linie și adunînd, putem apre
cia drept cea mai importantă concluzie 
faptul că gala finaliștilor — adăugată 
la unele meciuri de pe parcursul com
petiției —r lasă să se vadă că boxul 
marchează un ușor, dar promițător re
viriment, că se conturează o reprezenta
tivă ceva mai omogenă ca valoare și pu
tere.

A persevera în promovarea cu curaj 
a unor elemente tinere, dotate, a in
sista în pregătirea pugiliștilor la ni
velul cerințelor și — mai ales — în 
a păstra forma bună a boxerilor frun
tași — iată ce credem că trebuie făcut I 
in etapa următoare.

(Continuare în pag. a 2-a)

MIRCEA COSTEA

au fost superiori, ceea ce le-a și ho- 
tărît succesul. în jocul echipei cam
pioane, însă, mult sub valoarea sa 
știută a fost atacul, ca efect al con
tribuției necorespunzătoare aduse de 
Nicolau și — îndeosebi — de Plocon. 
La Dinamo — bun și, uneori, chiar

NEUNKIRCHEN AM SAAR (prin 
telefon). Tinerii noștri fotbaliști au 
obținut ieri o frumoasă și aplaudată 
victorie asupra formației locale Bo
russia, cu scorul de 2—1.

Rezultatul este prețios, deoarece a 
fost obținut în fața unei echipe care 
se află în plină ascensiune — locul 8 
în campionatul ligii I a R.F.G. — și 
care în ultimele patru etape n-a cu
noscut înfrîngerea. Jucătorii de la 
Borussia sînt cunoscuți spectatorilor 
noștri, ei evoluînd în acest an la 
București în compania reprezentativei 
noastre A, în fața căreia au reușit 
un rezultat de egalitate (2—2).

înainte de a vă da amănunte des
pre joc, trebuie să arăt că am sosit la 
Neunkirchen cu mai puțin de 20 de 
ore înainte de începerea partidei, 
după un drum deosebit de greu. în 
localitate (aflată în regiunea mun
toasă a Saarului) am ajuns pe o 
ploaie care începuse acum... 14 zile, 
în ziua meciului, în mod excepțional, 
ploaia a stat și a început... să ningă.

Bineînțeles că pentru tinerii noștri 
fotbaliști condițiile atmosferice n-au 
fost dintre cele mai prielnice. Pe lo
calnici, în schimb, obișnuiți cu ase
menea intemperii, nu-i deranjează 
prea mult nici ploaia nici zăpada.

Partida a suscitat un viu interes, 
ziarele din Frankfurt, Saarbrucken 
și Neunkirchen, precum și posturii* 
de radio ocupîndu-se pe larg de pre
zentarea ei.

Ne-a impresionat plăcut faptul că 
fotbalul românesc are aici un bun re
nume. Din discuțiile avute cu specia
liștii și suporterii care ne-au vizitat 
la hotel am aflat că ei cunosc cu lux 
de amănunte rezultatele frumoase ob
ținute de fotbaliștii români în ulti
mul timp. Victoria asupra Portuga
liei și meciul dramatic al dinamoviș- 
tilor de pe stadionul San Siro, în fața 
lui Internazionale, au produs o pu

Trimisul nostru special, RADU URZICEANU, comunică de la Budapesta

Selecționata de hochei a Bucureștiului învingătoare 
în primul meci din cadrul „Cupei Dunării"

Așteptată cu mult interes, confrun
tarea dintre selecționatele de hochei 
pe gheață ale celor patru capitale a 
reunit pe pista de la „Kisstadion” e- 
chipelc Bucureștiului, Sofiei, Belgra
dului și Budapestei. Mai bine de 
5 000 de spectatori au fost prezenți 
la partidele inaugurale ale acestei 
ediții a competiției, care se anunță 
foarte echilibrată.

în primul meci s-au întîlnit forma
țiile Budapestei și Belgradului. Ma- 
nifestînd o formă excelentă, mult su- 
perioră celei pe care au arătat-o la 
Buourești nu cu mult timp în urmă, 
hocheiștii maghiari au cîștigat în fața 
unei selecționate a Belgradului. Sco
rul final : 11—1 (4—0, 3—1, 4—0) 

foarte bun aportul ofensivei, în 
schimb slabă, și cîteodată, extrem de 
slabă organizarea defensivei, în spe
cial la dublarea atacurilor. Defecțiu
nile la acest capitol au decis înfrîn-
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ternică impresie asupra iubitorilor de 
fotbal din R.F.G. De asemenea, jocul 
făcut recent de selecționata noastră 
divizionară la Hanovra a avut și el 
un ecou pozitiv în rîndul localnicilor 
care, în ciuda timpului friguros (mi
nus 5 grade), au venit în număr ne
sperat de mare — peste 10 000 de 
spectatori — pe stadionul „Elienfeld".

Echipele au evoluat în următoarele 
formații :

SELECȚIONATA DE TINERET: 
Constantinescu — Sătmăreanu, Boc, 
Grăjdeanu, Mocanu — Șefănescu, 
Dobrin — Matei (Stoicescu — min. 
67), Frățilă, Cuperman (Naghi — 
min. 60), Moldoveanu.

BORUSSIA NEUNKIRCHEN : 
Kirsch — Schroder, Peter — Mel
cher, Hayden, Schock — May. Sim
met, Wingert, Kuntz, Giirts (Pontes).

Partida a început într-un ritm ra
pid. Jucătorii germani, atletici, cu o 
viteză remarcabilă, au căutat să pună 
din primele minute stăpînire pe joc. 
în min. 4, extremul dreapta May se 
remarcă printr-un șut foarte puternic 
apărat cu greutate de Constantines
cu. Fotbaliștii noștri încearcă să tem
pereze jocul, să păstreze mingea la 
mijlocul terenului, unde Dobrin și 
Ștefănescu excelează prin schimburi 
subtile, prin treceri inteligente de ba
lon la înaintași, care sînt-angajați cu 
multă precizie.

Prima noastră ocazie clară o are 
Moldoveanu, care șutează puternic 
din colțul careului de 16 m, însă 
Kirsch apără formidabil. Scorul îl 
deschide Dobrin, în min. 13. După ce 
balonul este „plimbat” cu multă 
adresă de toți înaintașii români (care 
au încercat să scoată din dispozitiv 
apărarea, mai greoaie a localnicilor) 
mingea ajunge la Frățilă care îl
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exprimă suficient de clar superiori
tatea echipei gazdă, care a dominat 
majoritatea timpului, itnpunindu-se, 
în special, prin forța de finalizare. 
Prin felul în care au jucat în acest 
meci, hocheiștii maghiari se anunță 
drept principali pretendenți la cuce
rirea „Cupei Dunării", fiind — tot
odată — un adversar foarte dificil 
pentru selecționata noastră. Meciul s-a 
disputat într-o alură vie, ambele echi
pe comportîrrdu-se uneori nervos și 
neregulemantar, ceea ce a atras dicta
rea a nu mai puțin de 46 de minute 
de eliminare. Punctele au fost în
scrise de : Roszgony (2), Horvath (2), 
Schwalmm (2), Ziegler (2), Baroczi, 
Bikar și Raffa (Budapesta), Ban (Bel
grad). Au arbitrat : Fl. Marinescu 
(România) și Vasil Popov (Bulgaria).

Jocul „vedetă" al cuplajului din 
prima zi a competiției a opus forma
țiile Bucureștiului și Sofiei. în această 
partida sportivii bulgari s-au dovedit 
a fi un adversar foarte incomod pen
tru echipa noastră, deoarece au prac
ticat un hochei în forță, arătîndu-se 
într-un mare progres. Hocheiștii ro
mâni au privit jocul cu multă ușu
rință și din această cauză au cîștigat 
mai greu decît era de așteptat : 5—2 
(3—1, 0—0, 2—1).

în primele minute meciul a fost 
echilibrat, echipa română găsindu-și 
greu cadența. Ritmul de joc al se
lecționatei noastre a fost lent și abia 
în min. 12 o combinație a fraților 
Szabo l-a pus în poziție bună de șut 
pe Ferenczi care a înscris din apro
piere. Golul, în loc să dea echipei ca
dența de care avea nevoie, a deter
minat o și mai mare lipsă de concen
trare. Consecința a fost că după nu
mai 60 de secunde hocheiștii bulgari 
au realizat egalarea prin Dimov. Abia 
în această situație formația noastră 
a acționat mai bine, pasele au fost 
mai precise, șuturile au avut o mai 
mare frecvență, dar selecționata So
fiei s-a apărat dîrz, intervenind 
prompt în lichidarea fazelor de la 
poarta lui Iliev, excelent în acest 
meci. în finalul reprizei însă supe
rioritatea hocheiștilor români s-a 
concretizat prin două goluri frumoa
se realizate în ordine de Pană (min. 
19) și Szabo I (min. 20).

Repriza secundă s-a desfășurat in 
nota de dominare a echipei bucureș
tene, dar numai linia I și a III-a de 
atac au dat un randament bun. ast
fel că scorul nu se modifică. Ultima 
parte a întîlnirii începe într-un ritm
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Dinamo București-campioană republicană la Doi HÂNDBAL: Un derbi ratat: Dinamo Steau

Schimb (Ic lovituri între Ciucă

(Urmare din pag. 1)

Și acum, să răsfoim carnetul de în
semnări de la finala de sîmbătă:

Cat. muscă: ('. CIUCÂ (Steaua) b.p, 
D. Davidescu (Dinamo). Un meci ca
racteristic categorici, în continuă miș
care, cu lovituri rapide, scurte. Ciucă 
— favorit în această întîlnire — a în- 
tîmpinat rezistența hotărîtă a lui Davi
descu, care s-a străduit să forțeze vic
toria. Instalat ca un ax în centrul rin
gului, Ciucă și-a pregătit cu grijă ata-cu- 
rile. a lovit fulgerător — mai ales cu 
directul de, dreapta — și s-a apărat de
rutant. Stingă înainte, sîcîitoare, l-a 
obligat pe Davidescu la apărare în cea 
niai mare parte a timpului. Avantajul 
minim luat în prima repriză de Ciucă 
este substanțial mărit în cea de. a doua, 
cînd ..1 "***-i urile la stomac sînt mult 
mai rar aplicate de Davidescu. Reprim 
ultimă începe cu atacul dezlănțuit al ai- 
namoristului, temperat după un minut 
de Ciucă, inițial parcă prea sigur de 
victorie.

Cat. cocoș: N. GÎJU (S) b.p. C. Crudu 
( Dinamo ).

începutul, cit se poate de nepromiță
tor. Un soi de „passo-doble** mai apropiat 
de balet ui clasic decît de dansul spa
niol este întrerupt de arbitru, după pri
mul si al doilea minut, pentru lipsă de 
combativitate. Este evident că Gîju vrea 
să-l ..invite** pe Crudu la atac, dar aces
ta din urmă evită capcana. Notăm 3 
pumni în 3 minute. Repriza a doua e la 
fel de lentă pînă în min. 2, cînd două 
stingi aplicate de Gîju la stomac îl pun 
în dificultate pe Crudu, transformîndu-l 
intr-o tintă sigură. Stingă, stingă și 
dreapta la figură — sînt recepționate 
cn regularitate de Crudu. Gîju nu riScă 
nimic, deși e evident superior. Atent, 
eschivează tot, iși pregătește cu migală 
fiecare lovitură. In ultima repriză Crudu 
aruncă în luptă toată energia de care e 
în stare, cu un curaj remarcabil, dar

ÎNCOTRO?
Un antrenor, o veche cunoștință, po

vestește :
— De la nn timp nu mă mai pot 

înțelege cu el. Crede că de acum știe 
tot. La antrenament vine obosit, seara, 
după ce iese de la școală, în loc să se 
culce, își pierde vremea cu „diverși 
prieteni". A fost văzut și prin restau
rante. noaptea tîrziu. Din cauza lui 
am pierdut meciul cu Voința Ploiești. 

Antrenorul echipei de popice Pe
trolul Ploiești. Victor Ivan, iși dă sea
ma cit de mult a greșit cînd îl lăuda 
mereu pe Dumitru C. Dumitru, spu- 
nînd că este un mare talent și-i trecea 
cu vederea lipsurile, socotindu-le... 
neînsemnate.

— Acum mă dojenesc singur pentru 
că am fost prea îngăduitor. Cum să-1 
vindec ? Trebuie, neapărat, să-l aduc 
pe drumul cel bun pe acest băiat.

De la o vreme nu mai urmăream 
vorbele interlocutorului și gîndurile 
mele se întorceau la Dumitru C. Du
mitru de acum cîțiva ani. Parcă îl re
vedeam pe băiatul firav care a venit să 
joace popice în secția clubului Petro
lul. Ii plăcea foarte mult acest sport 
și se pregătea temeinic. Cum era și 
firesc, a inspirat încredere antrenoru
lui Ivan. A trecut puțină vreme și 
Corel, cum era alintat Dumitru C. Du
mitru, a ajuns, din urmă, o serie de 
colegi mai experimentați. Datorită con
știinciozității cu care se pregătea, 
Dumitru C. Dumitru a fost selecționat 
în lotul național, apoi a devenit — la 
20 <fc ani — campionul țării, a juca*

(dreapta) și Davidescu

după numai 75 secunde e pus din nou 
în dificultate și asistăm la o demons
trație de măiestrie, pentru care Gîju e 
aplaudat la „scenă deschisă**. După noi, 
Gîju s-a dovedit cel mai bun boxer al 
galei.

Ținînd seama de „antecedente**, de di
ferența de forță și de pregătire, nu cre
dem că s-a îndoit cineva de victoria 
dinamovistului C. STANEF asupra lui 
P. VANEA. Dar lucrurile n-au stat așa. 
Disputa „penelor'* a evidențiat creșterea 
valorică a lui Vanea și posibilitățile li
mitate, totuși, ale lui Stanef în fața 
unor adversari deciși. Vanea a boxat 
calm, atent, a stopat cu stingă intențiile 
de atac ale lui Stanef și a lovit pe 
„contre**, . variat, aplicînd atît de rar 
văzutele upercut-uri și, la rigoare, s-a 
apărat — tot cu lovituri — si a ieșit 
abil din colturile în cure-l dirija ad
versarul. Stanef a practicat sîmbătă un 
box rudimentar, in care loviturile cu 
capul și ținerile au abundat. Reproșăm 
lui Vanea insuficienta pregătire fizică 
din ultima repriză (ar fi putut primi 
și el un avertisment pentru obstrucție). 
Considerăm . că rezultatul de egalitate 
îl favorizează întrucîtva pe Stanef, care 
a rămas dator boxului.

Cat. semi ușoară : V, ANTON IU (D) 
b.p. Al. .Murg (S). Antoniu a cîștigat 
clar, dar mai greu decît se credea, în 
fața lui Murg care l-a obligat să se în
trebuințeze foarte mult. Am admirat la 
dinamovist loviturile aplicate, „din tot 
corpul**, tehnica sa în continuă creș
tere. Ni s-a părut deficitar la pregătirea 
fizică, în repriza a treia dînd posibili
tate lui Murg să domine ultimele, două 
minute, insuficient însă pentru a schimba 
rezultatul. Murg a impresionat prin cu
rajul cu care a abordat partida în fața 
unui adversar redutabil.

Meci pasionant la categoria ușoară, la 
care I. Ml II ALIC (D) l-a întrecut la 
puncte pe V. Tudose (S).

Pe teme educative

de mai multe ori în echipa reprezen
tativă. .. Mi-aduc aminte că nu o dată 
am scris elogios despre jocul său. După 
aceea, însă...

Crezînd că ceea ce a învățat îi ajun
ge pentru toată viața, că dacă are ta
lent nu-i mai trebuie nimic, s-a înfu
murat.

De cîteva luni, nu-i mai merge jocul 
și Dumitru e surprins. Vrei să cunoști 
„secretul" ? Dorești să știi de ce ai fost 
schimbat, numai după 50 de bile. în 
recenta întîlnire cu selecționata Bel
gradului, unde ai contribuit, din plin, 
la... insuccesul echipei tale ? E timpul 
să ți se spună adevărul în față : nu 
mai ești un jucător bun. Cînd te bizui 
doar pe talent și pe „renumele de mare 
jucător", e normal să nu mai poți de
păși nici 800 p.d. Și cum vrei să-ți 
recapeți forma, cînd stai, noaptea, tîr
ziu, la șuete cu amicii. Te gîndești, 
poate, că n-are importanță faptul că 
trebuie să te scoli dimineața să mergi 
la serviciu, iar după-amiază la antre
nament 1 Că nu e necesar să fii în bună 
condiție fizică ! Dar te înșeli dacă 
mergi pe acest drum.

Aș fi vrut să-ți spun toate acestea 
ultima oară cînd ne-am văzut la Bucu
rești, pe arena Constructorul. Dar 
ochii tăi m-au ocolit. Ți-a fost rușine 
— pentru că ți-a spus și antrenorul că 
mi-a vorbit despre comportarea ta — 
să mă privești în față ? Trebuie să în
țelegi însă că nu mai poți merge pe 
această cale 1

TR. IOANIȚESCU

începutul aparține lui Tudose. Stîn- 
gile sale puternice sînt abil aplicate la 
stomac și figură. Ca de obicei Mihalic 
se „încălzește** ceva mai greu, spre sfîr- 
șitul reprizei, cînd recunoscuta-i tehnică 
își spune cuvîntul. Repriza secundă a- 
par (ine dinamovistului. Tehnica și vi
teza sa nu-i dau răgaz lui Tudose. Va 
mai avea Mihalic resurse pentru ultimul 
rund? Da! El continuă să lovească rapid 
și puternic, accelerînd către finalul ac
țiunilor. In minutul doi, la un „clinei**, 
Tudose se împiedică și cade cu Mihalic 
peste el și... e numărat, deși nu existau 
motive. Mihalic termină partida în forță, 
pe linia revenirii din ultima vreme.

Scor: Steaua—Dinamo 10—.10. .
Cat. seminiij’Iocîe : C. NICULESCU (S) 

b.p. C. Vasiliu (D). Trei reprize de box 
... trase la șapirograf. Vasiliu, deosebit 
de activ, șira insțalat în față un baraj 
continuu de pumni și uneori a expediat 
lovituri incisive.

Niculescu merge însă în principal pe 
atac, își pregătește atent loviturile și — 
ca atare — se dovedește mai eficace. 

Scor: Steaua—Dinamo 13—11.
La mijlocie mică apar în ring II. 

STUM.PF (S) și I. COVACI (D).
Covaci se agită mult, amenință, dar... 

nu dă și asta întrucît nu apreciază just 
distanta. Fără să strălucească, Stumpf 
expediază cîteva lovituri în bărbie.

In repriza a doua, Covaci se arată ceva 
mai eficace, Stumpf pierde din suflu, 
dar Covaci începe să lovească cu capul 
(avertisment în rep. 3), să țină. Ca as
pect general, repriza ultimă se... îm
parte între cei doi. Decizia de meci nul 
ni se pare nedreaptă. Fiind vorba de 
box, cel care l-a practicat mai mult a 
fost Stumpf. Dar, de gustibus...

Scor: Steaua — Dinamo 15—13.
Cat. mijlocie: I. OLTEANU (D) b.p. 

M. Nicolau, după un meci în care Ol
teana a fost mai clar și mai activ, în 
timp ce boxerul de la Steaua s-a încurcat 
în... propria-i alonjă!

Scor : Steaua—Dinamo 16—16!
La egalitate s-a terminat și partida 

semigreilor I. Monca (D) — V. Tranda
fir (S), deși calculul hirtiei îl dădea 
favorit pe dinamovist. Prudență, prudență, 
prudență! Asta e mai lot,ce-am însemnat 
în carnet. De aici puțini, extrem de putini 
pumni, astfel că „numărarea** lui Tran
dafir în prima repriză a fost o sipiplă 
fantezie a arbitrului Iulian Dobre. Păr
țile par ceva mai decise în repriza a 
doua, dar curînd totul reintră in acal
mie. In ultima repriză Monea schițează 
cîteva atacuri, dă și vreo cîțiva pumni, 
dar juriul greșește încă o dată și hotă
răște egalitate, deza van ta jind evident pe 
dinamovist.

Scor: Steaua—Dinamo 18—18 I
Așadar, cine va cîștiga meciul? Frea

măt în sală și in colțurile ringului. 
Cheorghioni sau Marin (an? Greii au o 
misiune... grea. Să hotărască!

Prima repriză e urmărită cu sufletul 
la gură. Ambii boxeri sînt prudenți. 
Gheorghioni e ceva-ceva mai activ și 
notăm în dreptul lui un „plus**.

Repriza a doua e la fel de calculată, 
pînă în ultimele 20 de secunde, cînd 
Mariuțan se pare că zice „fie ce-o fi /“ 
și-și îndoaie adversarul cu două lovituri 
lu ficat, și eu altele.

Așa stînd lucrurile. Mariuțan intră 
decis în ultima repriză și cu un direct 
de dreapta îl trimite pe blazatul Gheor
ghioni la podea! Se ridică, dar în con
tinuare Vasile lovește și cîștigă clar o 
partidă care face... cît un meci întreg!

Scor final: Dinamo — Steaua 21 —19.
Dinamoviștii se îmbrățișează pentru 

victoria obținută, cei de la Steaua pentru 
scorul strîns și cu toții în ring și la 
cabine, pentru frumoasa întrecere spor
tivă dintre cele două cluburi, din care 
a cîștigat și va cîștiga boxul, sportul 
nostru.

★
în cadrul festivității de premiere, 

dr. ION TUDOSIU — președintele 
F. R. Box, și prof. MIHAI TRANCÂ 
— secretarul general al federației, au 
felicitat pe cîștiqători și finaliști și 
le-au înmînat distincțiile oferite de 
F. R. Box.

Hedeșiu și-a depășii adversarele și aruncă la poartă din plonjon. Fază din meciul Rapid — Rulmentul Brașov, 
disputai ieri în sala Floieasca

Activitatea de ieri din Capitală

Sala Floreasca a fost plină aseară. 
Veniseră mulți iubitori ai handbalului, 
atrași în primul rînd de perspectivele 
spectaculare ale meciului Dinamo-Steaua 
Dar, la pomul lăudat... Pînă la urmă, 
această nouă ediție a derbiului handba
lului nostru a decepționat. Jocul oferit 
nu s-a ridicat la înălțimea pretențiilor 
justificate ale spectatorilor, la înălțimea 
prestigiului de care se bucură aceste două 
formații, alcătuite în maj’oritate din 
maeștri cmeriți și maeștri ai sportului. 
Toată întrecerea lor s-a rezumat, cu mici 
excepții, la o luptă înverșunată, dură, 
prea dură uneori, cu multe neregularî- 
tăți, cu atitudini nepermise din partea 
unor jucători din lotul reprezentativ (ca 
Jvănescu, Nodca, Oțclca, Costache II 
etc.) față de partenerii de j’oc și față 
de arbitru. Preocuparea lor principală a 
fost rezultatul și nu j'ocul, iar urmarea 
a fost că au ratat spectacolul la care a- 
vea dreptul asistența numeroasă de a- 
scară, făcînd o proastă propagandă 
handbalului. Meciul de aseară trebuie 
să dea serios de gîndit j’ucă to i ilor și 
antrenorilor celor două echipe.

Victoria a revenit echipei Dinamo, la 
scorul de 14—10 (6—5). mulțumită u- 
nei apărări mai bine organizate, prompte, 
și unor acțiuni ofensive construite mai 
clar. Steaua s-a comportat sub așteptări. 
Au man at: Moser 3. Fabian 3, Ivănescu 
2, Coman 2, Costache I, Costache If, 
Nica și Coman, respectiv Oțclca, 4, 
Gruia 2. Bulgaru, Iacob, Cristian și 
.lianți. Evoluția scorului: 0—1, 1—1.... 
3—1, 3—2, 4—2,... 4—4, 5-4. 5-5, 
6—5 (repriza !),•.. 8—5... 8—7... 13—

Surpriză în campionatul feminin:

Știința București învinsă la Sibiu!
Ieri s-a disputat cea de a doua 

etapă a campionatului național fe
minin de handbal, seria I. în general 
s-au obținut rezultate scontate, for
mațiile favorite cîștigînd ușor. O ma
re surpriză s-a înregistrat la Sibiu, 
unde formația locală C.S.M. a în
vins pe Știința București.

C.S.M. SIBIU — ȘTIINȚA BUCU
REȘTI 5—4 (2—3). Partida a avut o 
desfășurare dramatică. începutul me
ciului a aparținut studentelor, care au 
condus în min. 6 cu 2—0. Sibiencele 
reușesc să egaleze, pentru ca, în con
tinuare, Știința să preia conducerea 
cu 3—2 și 4—2, pînă în min. 43. 
C.S.M. a jucat calm și a refăcut han
dicapul, iar cu trei minute înainte de 
fluierul final a înscris punctul vic
toriei. De remarcat că jucătoarele de 
la Știința au ratat două aruncări de 
la 7 m ,prin Dobîrceanu, la scorul 
de 4—2. Și gazdele au ratat o arun
care de la 7 m, prin Schuster. Golu
rile au fost înscrise de Birteloer 2, 
Dînșn, Dragoș, Baloș pentru C.S.M., 
Dobîrceanu 2, Sramko și Nicolae 
pentru Știința. (Ilie Ionescu-coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — ȘTI
INȚA TIMIȘOARA 12-19 (4—11). 
Joc de factură bună din partea echi
pei oaspe, care a cîștigat detașat. în 
schimb, formația locală a evoluat sub 
așteptări. Punctele au fost marcate 
de : Secheli 8, Nemeț 3, Moșu 3, 
Franț 3, Ciosescu și Rigo pentru ti- 
mișorence, Naco 4, Pescaru 2, Sto- 
ian 2, Radu 2, Melinte și Wagner 
pentru gazde. A arbitrat I. Covaci 
— București. (Eugen Bogdan-coresp.)

MUREȘUL TG. MUREȘ — VOIN
ȚA ODORHEI 12-4 (4—1). Der

7... 13—9, 14—9, 14—10. A arbitn 
cu multe greșeli Gh. Popescu.

Programul de ieri a fost dese/ <țS d 
partida dintre Știința și Rafinăria Telec 
jen. Studenții bucureșteni, superiori, a 
condus tot timpul la diferențe apreciabil 
(7—1, 12—5, 17—10, 22—12) și a 
învins cu 26—16 (13—5). Principal, 
realizatori au fost Goran și Gațu cit 
6, Savu și Marinescu cite 4, respecți 
Oană 10.

In întrecerea feminină s-au disputa 
doar două meciuri, al treilea (S.S.E. ni 
2—S.S.E. nr. 1) find amînat. Progresul 
fără să presteze jocul așteptat, a cîștiga 
totuși întîlnirea cu echipa Fabricii d 
timbre, cu scorul de 10—8 (2—4). In 
vinsele s-au comportat destul de bine 
au condus în prima repriză și la începu tu 
celei de a doua, dar au cedat. în fina 
(de la 6—3 au ajuns la... 6—8 și 7—9) 
Cele mai multe goluri: Chită 6, respectii 
Malschi 5. Formația I.C.F.-ului a juca 
mai bine în această etapă și și-a depă 
șit adversara, Voința, cu 12—9 (4—2) 
Studentele au condus tot timpul, obți 
nînd un slices meritat. Principalele rea 
lizatoare: Pîrvu, Linca și Vîrlan cite 3 
respectiv Oprea 4.

P. GAȚU

In „Cupa Sportul popular**, jiăeo 
C.S.S.—S.S.E. nr. 1 36—36 (15 19)
Dinamo—Rapid 26—17 (15—8). Lie. 
M. Eminescu—S.S.E. nr. 2 10 -36
(4—16); junioare: C.S.S. - Lie. M. Emi- 
născu 15—3 (9—3), S.S.E. nr. 1— 
Rapid 7—6 (2—4).

biul regional a fost de factură teh
nică slabă. Mureșul, deși a cîștigat, 
n-a jucat la adevărata sa valoare, co- 
mițînd greșeli mai ales în acțiunile 
ofensive. Au înscris : Preda 4, Soos 3, 
Batzo 3, Incze 2 pentru Mureșul, 
Maghiari 3 și Teglas pentru Voința. 
(A. Szabo -coresp.)

LICEUL NR. 4 TIMIȘOARA — 
CONFECȚIA BUCUREȘTI /V -10 
(7—6). Joc foarte viu dispută?’ fjfhă 
la fluierul final. Gazdele, cu excep
ția primelor minute, au condus tot 
timpul și au cîștigat’ pe merit. Cele 
mai multe puncte au fost realizate de 
Ștef 3, Arghir 3, respectiv, Dumitru 
4 și Popa 3. (A. Arnăutu-coresp.)

RAPID BUCUREȘTI — RULMEN
TUL BRAȘOV 14-7 (6-2). Partida 
a avut loc în sala Floreasca și a ofe
rit o dispută mai echilibrată doar în 
prima parte cînd formația brașoveană 
a dat o replică mai dîrză feroviari
lor. Handbalistele din echipa Rulmen
tul au condus cu 2—0 (min. 6) și au 
ratat după aceea o serie de ocazii fa
vorabile. în continuare echipa bucu- 
reșteană și-a revenit, a egalat și a 
preluat conducerea cîștigînd pe merit 
Au înscris : Hedeșiu (3), Boțari ; 53), 
Roth (3), Gheorghiță (2), Cula. Â. fee 
și Bain (Rapid), Thiess (2), Diennes 
(2). Oancea, Schmidt și Stamm (Rul
mentul).

★
Ieri la Timișoara a avut loc jocul 

restant din cadrul campionatului na
țional feminin seria a II-a dintre 
Constructorul Timișoara și Știința 
Cluj. Victoria a revenit clujencelor 
cu scorul de 7—4. (C. Crețu — cores
pondent).



Sparlachiada de iarnă HOCHEI: Formația de tineret a țârii noastre
Vești din regiunea Brașov

O vizită recentă la Consiliul regional UCFS Brașov. Aici sînt cen- 
tr^lUale datele comunicate din regiune privind organizarea întrecerilor 
din. actuala ediție a Spartachiadei de iarnă. Spicuim din numeroasele 
relatări primite din diferite raioane și orașe:
® Deschiderea competiției s-a făcut 

i 21 de asociații sportive din 
a primele întreceri, organizate 
e masă, halleie, șah și tir, 
arte numeroși concurenți.

® 1 fi orașul Făgăraș 14 dintre aso- 
iațiile sportive locale au asigurat toate 
condițiile pentru desfășurarea primei 
tape. La asociațiile Chimia, Utilajul, 
irogreșul /.I.L. și Voința s-au și dis- 
»uiaț întreceri de trîntă, haltere, tenis 
le masă, șah. De remarcat inițiativa 
inerilor de la Chimia care și-au con
fecționat singuri haltere pentru con- 
urșurile pe grupe sportive.

Cu același interes au pornit în în- 
receri si sportivii din 27 de asociații 
de raionului Făgăraș. Dintre acestea 
nerită. a fi evidențiate Recolta-Vaida 
Recea, Viata Nouă-Cîrța, Sîmbăteana- 
Sîmbăta de Sus, Recolta Voila etc. Mai 
dubă este preocuparea la Recolta-llir- 
seni, Șinca Veche, G.A.S. Șercaia și în 
special la Chim ia-Ora șui Victoria, a- 
sociații sportive în care pînă acum cîtva 
timp iui se luaseră măsurile necesare.

s .30 de asociații sportive din raio- 
')i>' . Mediaș au organizat în bune con- 
dițiuni deschiderea festivă a Sparta- 
eh iadei. în mod deosebit se cuvin a 
fi menționate asociațiile din Șcica 
M are. Biertan, Moșna, Dîrlos, Bazna, 
Axente Sever și Șeica Mică, care — cu 
acest prilej — au alcătuit programe co
mune cu căminele culturale respective.

• crimele întreceri s-au desfășurat 
in majoritatea asociațiilor (53) din o- 
rașul și raionul Sf. Glteorghe. Tinerii 
de la Olimpia-Baraolt, Stăruința-Bă
lanii Mari, Brigada Roșie-Miefalău, 
Voința-Feldioara, Unirea-Reci, Brazda 

Nouă-Valea Crișului, h'erar-Ozun, Avin- 
tid Belin ș.a. au participat cu entuziasm

Agnita, 
la tenis 
au luat

la concursurile primei zile. De un fru 
mos succes s-a bucurat festivitatea de 
deschidere la asociațiile Brigada Roșie- 
Miefalău, Agricultorul-Anglieluș, Voin
ța -Baraolt, Brazda Nouă-Valea Crișu
lui.

® Numeroși spectatori au aplaudat 
pe sportivii din 30 de asociații sibiene, 
la deschiderea festivă a Spartachiadei. 
Cu acest prilej au avut loc diferite de
monstrații de tenis de masă (în sala 
Voința), șah (în două săli ale C.S.M.) 
și gimnastică. La șajt .au participat re
prezentanți din 10 asociații, iar tînă- 
rul T. Ceaușianu a susținut două si
multane la 6 și respectiv 3 mese. De 
un succes deosebit s-au bucurat demon
strațiile de gimnastică prezentate de 
echipe feminine și masculine, din rîn- 
dul cărora remarcăm pe cea a asocia
ției sportive Cindrelul. La tenis de 
masă cel mai bun s-a dovedit a fi 
I. Gelcriu (Drapelul roșu).

• Aproape 600 de tineri din raio
nul Sighișoara și-au început disputa la 
șah, gimnastică, tenis de masa și po
pice. S-au remarcat reprezentanții aso
ciațiilor Recolta-Saeș, Luceafărul si 
Avîntul-Albești și Victoria-Vînători. 
Pentru buna desfășurare și reușita a- 
cestor întreceri, comisia raională de or
ganizare a Spartachiadei a difuzat din 
timp prin asociații extrase din regula
mentul Spartachiadei.

• Din inițiativa comisiei de orga
nizare din raionul Tg. Săcuiese, profe
sorii de educație fizică din orașele Tg. 
Săcuiese și Covasna au fost repartizați 
pe lingă asociațiile sportive locale pen
tru sprijinirea organizării și desfășu
rării întrecerilor. în acest raion primele 
concursuri au fost organizate în 23 de 
asociații.

a pierdut primul joc cu echipa Ungariei
Hocheiștii din echipa de tineret 

a țării noastre au primit ieri o lec
ție usturătoare, din care — spe
răm I — au învățat unde poate 
duce înfumurarea, abandonarea jo
cului colectiv în favoarea acțiunilor 
individuale, neatenția în apărare. 
Disputînd prima partidă cu selec
ționata de tineret a Ungariei, re-

rare pe care oaspeții le-au speculat 
prompt. Pentru a dovedi cît de pu
țin „justificat'1 era acest scor, după 
felul în care s-a desfășurat jocul, 
în prima repriză, este suficient să 
spunem că hocheiștii oaspeți au 
tras doar de 5 ori la poartă și au 
acționat în treimea noastră de a-, 
parare maximum 2—3 minute din

claritate rar întîlnită în hochei (de 
cîteva ori nici măcar portarul nu 
mai era la locul lui și totuși pucul 
nu vroia parcă să depășească linia 
porții...) și, în final, două mari gre
șeli ale arbitrului cehoslovac , Kori
nek au făcut ca scorul să nu ' fie 
mai . strîns. în specia' în ultimele 
zece minute jocul s-a desfășurat 
numai în treimea de apărare a oas

O nouă situație ratată de tinerii noștri hocheiștii Dan Mihăilescu nu poale 
înscrie, deoarece portarul Kelemen a deviat pucul pe lingă poartă 

Foto : Th. Roibu

prezentativa noastră a pierdut cu 
2—5 (1—4, 0—1, 1—0) la capătul 
unui meci în care nu a fost deloc 
inferioară adversarului său.

Luînd jocul prea ușor, hocheiștii 
români s-au „trezit" la un moment 
dat conduși cu 4—1 (min 19), ca 
urmare a unor grave erori de apă-

cele 20 de joc. în plus 2 din cele 
4 goluri primite de selecționata ro
mână în această perioadă au fost 
de fapt... auto-goluri, pucul fiind 
deviat în poartă de apărători.

în celelalte reprize, dominarea 
hocheiștilor româlîi a fost din ce 
în ce mai evidentă, însă forma ex
cepțională a portarului maghiar 
Kelemen. nervozitatea atacanților

LA ÎNCHEIEREA TURULUI, VOLEIBALIȘTII DE LA RAPID PE PRIMUL LOC noștri care au ratat situații de o

(Urmare din pag. 1)

gerea dinamoviștilor în ultima parte 
a setului trei și, atunci, după păre
rea noastră, însăși soarla rezultalu- 
lu>-, ăaal.

S’-au evidențiat: Drăgan, Pavel, 
Grigorovici, Costinescu (Rapid), 
Schreiber, Stoian, Corbeanu și Sme- 
recinschi (Dinamo).

A arbitrat bine I. Niculescu, se
cundat cu scăpări de I. Armeanu.

se prezintă astfel Ia terminarea tu
rului :
1. Rapid București 11 11 0 33: 6 22
2. Tractorul Brașov 11 10 1 30:13 21
3. Dinamo București 11 9 2 30: 9 20
4. Steaua București 11 7 4 26:13 18
5. Știința Galați 11 6 5 22:18 17
6. Știința Brașov 11 5 6 18:22 16
7. Constructorul Brăila 11 4 7 19:22 15
8. Faru.1 Constanța 11 4 7 13:26 15
9. Petrolul Ploiești 11 3 8 15:28 14

10. Știința Cluj 11 3 8 13:26 14
11. Știința Timișoara 11 2 9 13:30 13
12. Minerul Baia Mare 11 2 9 12:31 13

CONSTANTIN FAUR
In cel de-al doilea meci masculin 

din seria I disputat în Capitală, 
Steaua a întrecut comod, cu 3—0 
(10, 6, 9), formația constănteană Fa
rul.

LA BAIA MARE, Minerul — Trac
torul Brașov 2—3 (3—15, 15—11,
15—12, 8—15, 8—15). Echipa locală 
a făcut cel mai bun joc din actualul 
campionat. Arbitrajul prestat de R. 
Florea (Tg. Mureș) i-a nedreptățit în 
setul patru.

(T. TOHATAN — core6p. reg.).

în penultima etapă a campionatului 
de categorie A în seria a 11-a mas
culină s-au înregistrat duminică ur
mătoarele rezultate :

La CRAIOVA, Electroputere — 
Viitorul Bacău 3—1 (10, —11, 13, 12). 
Nivel de joc scăzut, influențat și de 
greșelile de arbitraj comise de V. 
Barb — București. (ȘT. GURGUI — 
coresp).

LA IAȘI, C.S.M.S. — Ind. sirtdei 
C. Turzii 3—0 (12, 9, 8). Factorul bo- 
tărîtor ai victoriei ieșenilor î bloca
jul. A arbitrat, cu multe greșeli, V.

Săndulescu — Ploiești. (D. DIACO- 
NESCU — coresp. reg).

LA PETROȘENI, Știința — Banca 
Tg. Mureș 3—0 (1, 2, 14). Victorie 
ușoară a gazdelor: (ȘT. BÂLOI — 
coresp).

LA BUCUREȘTI, Știința — Alumi
na Oradea 3—0 (19, 11, 8). După ce 
au condus cu 10—1 și 13—8, bucu- 
reștenii au fost la un pas să piardă 
primul set. Ei au manifestat și în se
tul al doilea asemenea fluctuații, dar, 
cu un atac mai hotărît, au reușit să 
se impună.

LA BUCUREȘTI, Progresul — Ina- 
inte Timișoara 3—1 (13, —10, 4, 11). 
Meciul a fost de factură superioară 
celui dintre Știința și Alumina. în 
special în primele două seturi s-a 
cheltuit multă energie și s-a jucat 
frumos. I-am remarcat pe Stamate și 
Bivol (Progresul), Weiss și Postola- 
che de la înainte. (DINU NICOLAU 
— coresp.).

peților, ritmul impus de echipa 
noastră „sufocînd" pur și simplu 
echipa maghiară. Din păcate. în a- 
ceastă perioadă au intervenit cele 
două greșeli de arbitraj : un șut 
fulgerător al lui Boldescu a trecut 
prin plasa porții, golul fiind sem
nalizat de arbitru! de poartă, dar 
refuzat de cel din teren (Korinek) 
și o acțiune a lui Ciobotaru care 
nu mai avea'decît de împins pucul 
în poartă și a fost atacat neregula
mentar, dar arbitrul a lăsat jocul 
să continue.

Repetăm : fără aceste greșeli sco
rul ar fi fost mai strîns, dar victo
ria, credem, revenea tot formaț'ei 
oaspe care a jucat mai legat, cu 
mai multă vigoare. Au înscris : Ra
dies (2), Kassai, Erdos, Miklai pen
tru oaspeți, Tăbăcarw și Marian 
pentru echipa noastră. Cu excepția 
greșelilor de mai sus cuplul de ar
bitri , cehoslovaci Pazout și Korinek
a condus bine.

Au jucat formațiile :
ROMANIA = Crlșan (Radu Șerban) 

— Pop, Scheau; Făgăraș, Bianu — 
Osvath, Boldescu (Fenici), I. Hollo ; 
Ciobotaru, Mihăilescu, Tăbăcaru,- Ior
dan, Moiș, Marian.

UNGARIA: Kelemen — Engedi, 
Bakai; Gogolak, Miklai — I. Petyerak, 
S. Petyerak, Erdos,• Balint, Radics, 
Golombos; Kiss, Margo, Kassai.

★
Cel de al doilea joc are loc as

tăzi începînd de la ora 19.

CALIN ANTONESCU

Selecționata de hochei a Bucureșliului învingătoare 
in primul meci din cadrul „Cupei Dunării"

(Urmare din pag. 1)

mai rapid, cei ce au inițiativa fiind 
hocheișiti bulgari. Ei înscriu chiar în 
min. 41 prin Poleanski. Reprezentanții 
noștri au un avantaj „fragil*, acțio
nează acum nervos, iar adversarii lor 
luptă din răsputeri pentru fiecare puc. 
în min. 50, cînd ambele echipe erau 
cu un jucător mai puțin pe gheață, 
Szabo I ia un puc din treimea noastră 
de apărare și după ce driblează trei 
adversari înscrie un gol spectaculos. 
Scorul final este stabilit de Florescu 
(min. 57) care a fructificat o pasă pri
mită de la Ștefanov.

Arbitrii G. Munz (Ungaria) și M. 
Dușanovici (Iugoslavia) au condus 
formațiile : BUCUREȘTI : Dumilfaș 
— Czaka, Ionescu ; Varga, Văcar — 
Szabo I, Ferenczi, Szabo II ; Bașa, 
Andrei (Tarciu), Ștefan; Pană, Flo
rescu, Ștefanov; SOFIA: lliev — 
Ciumakov, Mihailov 1 ; loncev, Niko- 
lov — Botev, Poleanski, Mihailov II; 
Dimov, Kolev, Gherasimov : Leșev, 
Gheorghiev, Nedealkov. Mîine (n. -r. 
azi) echipa noastră întîlnește selecțio
nata Budapestei (o veritabilă finală 
a competiției) avînd în deschidere me
ciul Sofia—Belgrad

LA TIMIȘOARA, Știința — Con
structorul Brăila 3—1 (—11, 8, 8, 11). 
Pat'.Aș a lost de o valoare tehnică 
ni« 'țstă și mai animată doar în pri- 
Kffir'set. (I. STAN — coresp.).

LA BRAȘOV, Știința — Știința Cluj 
3—1 (6, —13, 11, 11). După optzeci 
de minute de joc viu disputat, local
nicii au obtinut o victorie prețioasă 
și absolut meritată. Răsturnările de 
scor au adus un plus de interes par
tidei. Iată o singură ilustrare a aces
tei afirmații i în setul întîi, clu jenii 
au condus cu 6—1, pentru ca apoi 
gazdele sâ facă 14 puncte consecutiv. 
(V. SECAREANU și T. MANIU — 
corespondenți).

LA GALAȚI, Știința — Petrolul 
Ploiești 3—0 (7, 5, 9). Fără să se în- 
rebumțeze prea mult, studenții au 

rea^*Țt o victorie clară în fata unui 
advXft,;ar care nu i-a pus problema. 
(T. S1R1OPOL —coresp.).

ÎN URMA ACESTOR REZULTATE, 
■lasamentul campionatului national 
nasculin de categoria A în seria 1

BASCHET: Rezultate scontate la reluarea
campionatului masculin

Campionatul republican de baschet 
masculin a fost reluat duminică cu 
4 partide desfășurate la Timișoara, 
Cluj, Tg. Mureș și Brad.

• La Tg. Mureș, formația locală 
Știința a primit replica jucătorilor 
de la Steagul roșu Brașov. Ambele 
formații au acționat cu mult elan în 
atac, neglijînd însă în mare măsură 
apărarea, fapt oglindit, de altfel, și 
de numărul mare de puncte înscrise 
în acest meci. Mureșenii au fost net 
superiori și au cîștigat la o diferență 
clară : 99—77 (43—32). Chiar din
prima repriză ei și-au asigurat un 
avantaj consistent, pe care l-au mă
rit continuu după pauză. Formația 
brașoveană s-a comportat mai slab 
decît ne-am fi așteptat, cedînd total în 
finalul partidei. (Ion Păuș-coresp.).

PRONOSPORT
IEZULTATELE CONCURSURILOR 

PRONOSPORT B—18 și A—52

Etapa din 26 decembrie 1965

I. Atalanta-Catania
II. Brescia-Juventus 

III. Cagliari-Lanerossi 
I” • Viorentina-Roma 

Foggia-Varese
VI. Internazionale-Bologna 

VIX. Lazio-Napoli

1
1
1
2 

X 
X

1

VIII.
IX. 
X.

XI. 
XII. 

XIII.

Spal-Sampdoria 
Livorno-Potenza 
Padova-Venezia 
Palermo-Pro Patria 
Trani-Mantova 
Torino-Milan

X 
X
2
1
1
2

Fond de premii : Pronosport B-18: 
66.851 lei din care 26.680 lei report 
premiu excepțional. Pronosport A-52: 
248.292 lei din care 61.946 lei report 
la categoria I și 36.081 iei report la 
categoria a II-a.

• Știința Cluj a reușit să depă
șească „suta" în partida cu Știința 
Galați, după un meci de slabă fac
tură tehnică. Punînd accentul pe 
organizarea acțiunilor colective, clu
jenii au obținut victoria mult mai 
ușor decît lasă să întrevadă scorul 
meciului. La sfîrșitul celor 40 de mi
nute, tabela de marcaj indica rezul
tatul de 104—78 (46—31) în fa
voarea gazdelor. Mai ales în repriza 
secundă, clujenii — din dorința de a 
marca cît mai mult — au neglijat 
complet apărarea, primind multe co
șuri care ar fi putut fi evitate. Oas
peții au rezistat doar în primele 10 
minute (scor 24—22 pentru clujeni). 
Cei mai buni jucători : Prie și Vizi 
de la gazde, respectiv, Vasiliu 
Chivulescu de la oaspeți- Corect ar
bitrajul prestat de V. Kadar și A. 
Balaș (Tg. Mureș). (P. Radvani-co- 
resp.).

® La Brad, Aurul și 
dea au oferit o luptă 
După o repriză egală, 
condus cu 34—26, dar 
vinse de orădeni chiar în ultimele se
cunde, cînd oaspeții au transformat 
două aruncări libere. Scor final : 
41—40 (24—24) pentru Dinamo Ora
dea (M. Susan-coresp.).

® Știința Timișoara a întrecut 
pe Farul Constanța
70—45 (34—24), după un meci 
care a avut în permanență inițiati
va (P. Arcan-coresp. reg.).

Și

Dinamo Ora- 
pasionantă. 

gazdele au 
au fost

cu scorul

in-

net 
de 
în

Selecționata de tineret- 
Borussia NeunKirchen 2-1 (2-0)

(Urmare din pag. 1)

„vede* la limita careului de 16 m pe 
Dobrin, O pasă precisă, un șut-bombă 
al acestuia din urmă și este 1—0. A 
fost o fază mult aplaudată. In același 
minut avem însă emoții ; gazdele 
reacționează energic, mingea ajunge 
la May care de la 10 m trage, dar 
peste poartă.

Fotbaliștii noștri desfășoară în 
continuare un joc de finețe, își creea
ză numeroase ocazii favorabile, dar 
portarul german apără excepțional, 
reținînd șuturile periculoase ale lui 
Matei, Cuperman și Frățilă. După ce 
Cuperman ratează o mare ocazie (în 
fața porții goale), tot el își răscumpă
ră greșeala în min. 25, înscriind 
dintr-o poziție foarte dificilă. Flan
cat de doi adversari, el trage din plin 
fuleu, mingea lovește bara, îi revine 
și de data aceasta șutul său nu mai 
iartă : 2—0.

Pînă la sfîrșitul primei reprize cei 
care au inițiativa sînt jucătorii ro
mâni. Ei domină copios, stîrnind ad
mirația spectatorilor pentru jocul lor 
tehnic, spectaculos.

în această perioadă, toate contra
atacurile gazdelor sînt rezolvate cu 
succes de apărarea noastră, promptă 
și precisă. în repriza a doua, Borussia 
încearcă să recupereze terenul pier
dut, forțează nota jocului care devi
ne foarte bărbătesc, în limitele spor
tivității totuși. Cu toate acestea, în 
min. 46, 48, 55 ocazii clare de a mar
ca au tot fotbaliștii noștri ; Moldo- 
veanu și Frățilă trag ca din tun, dar 
portarul Kirsch apără în continuare 
excepțional.

Oboseala drumului, a efortului de
pus în prima parte a jocului, își spu
ne la un moment dat cuvîntul și timp 
de 20 de minute (min. 55—75) ini
țiativa trece de partea gazdelor care 
nu-1 pot însă infringe pe portarul 
Constantinescu, foarte bun și el în 
această partidă.

în ultimul sfert de oră jucătorii 
români revin în atac. Frățilă (în 
min. 78) expediază din „voii* un șut 
năpraznic, dar portarul Kirsch apără 
din nou magistral. Toată lumea văzu
se gol...

Rezultatul de 2—0 se menține pînă 
în min. 84, cînd Simmet înscri: la 
o învălmășeală în fața porții noastre: 
2—1, scor cu care se încheie partida.

Spectaculoasă, de un remarcabil 
dinamism, partida a plăcut spectato
rilor și specialiștilor de aici. Ilustra
tivă e în acest sens, declarația zia
ristului Herman Konrad (de la „Sport- 
spiegel* din Saarbrucken) care ne-a 
mărturisit că a fost cel mai frumos 
joc văzut de el în ultimele luni — 
„Românii, deși tineri, au dovedit o 
tehnică excelentă și dacă ar fi insis
tat în repriza întîi ar fi putut reali
za un scor mai mare. Oricum, ei se 
pot felicita pentru că au învins un 
adversar în formă excelentă".

Remarcăm din echipa noastră pe 
Constantinescu, Stefănescu, Dobrin, 
Moldoveanu și Boc. iar de la gazde 
pe Kirsch, Peter, Schroder și Sim
met. întîlinirea a fost bine condusă 
de arbitrul Osvald Fritz.

în continuarea turneului, echipa ro
mână susține cel de al doilea joc în 
localitatea Enchede (Olanda.)



LA SFÎRȘ3T DE AN

Anchete pentru desemnarea 
celor mai buni sportivi

MOSCOVA (Agerpres). Tradițio
nala anchetă organizată de Agenția 
Tass, pentru desemnarea celor mai 
bune sportive ale anului 1965, s-a 
încheiat cu următorul rezultat: 1.
IRENA KIRSZENSTEIN (Polonia) 
atletism 101,5 puncte; 2. Irina Press 
(U.R.S.S.) atletism 98 puncte; 3. Ta
mara Press (U.R.S.S.) atletism 84 
puncte; 4. Vera Ceaslavska (Ceho
slovacia) gimnastică 65 puncte; 5. 
Margaret Smith (Australia) tenis 59 
puncte; 6. Eva Klobukowska (Polo
nia) atletism 48 puncte; 7. Patty 
Carreto (S.U.A.) înot 41 puncte; 8. 
Nona Gaprindașvili (U.R.S.S.) șah 
28 puncte; 9. Inga Voronina (U.R.S.S.) 
patinaj viteză 27 puncte; '10. Ada 
Kok (Olanda) înot 26 puncte. Au mai 
obținut voturi Petra Burka (Canada) 
patinaj artistic, Mihaela Peneș (Româ
nia) atletism, Naoko Fukazu (Japo
nia) tenis de masă, Marielle Goit-

schel (Franța) schi și altele, Ea an
chetă au răspuns reprezentanții a 14 
agenții de presă.

Atleta poloneză Irena Kirszenstein 
cea mai bună sportivă a anului, a 
stabilit în 1965 două recorduri mon
diale la 100 m — 11,1 șl la 200 m — 
22,7.

BERLIN (Agerpres). în urma unui 
plebiscit al ziariștilor sportivi din 
R. D. Germană, titlul de cel mai bun 
sportiv al anului din această țară a 
fost atribuit atletului JURGEN MAY, 
recordman mondial în proba de 
1000 m plat și recordman european 
la proba de 1500 m plat.

Federația unională a ziariștilor 
sportivi l-a ales pe ciclistul OMAR 
PHAKADZE drept cel mai bun spor
tiv sovietic al anului 1965. Phakadze 
a cîștigat anul acesta titlul de cam
pion mondial de viteză la întrecerile 
de la San Sebastian.

Un Iot de atlețî sovietici 
în Noua Zeelandă

Un lot de atleți sovietici, cuprin- 
zînd pe surorile Irina și Tamara 
Press, Leonid Ivanov, Viktor Kudin- 
ski și Oleg Raiko, a părăsit Mos
cova, plecînd în Noua Zeelandă. 
Lotul este însoțit de antrenorii Ga- 
vril Korobkov și Vladimir Kuț.

în Noua Zeelandă, sportivii so
vietici se vor antrena împreună cu 
atleți din această țară și vor parti
cipa la mai multe concursuri inter
naționale. La plecare, Irina Press a 
declarat că speră să se întîlneascâ 
în aceste întreceri cu australianca 
Pamela Kilborn, fosta recordmană 
mondială la 80 m garduri.

De pe terenurile de fotbal
Numeroase surprize

Etapa a 14-a a campionatului italian 
de fotbal a fost marcată de multe 
surprize. Ne referim, în primul rînd, 
la înfrîngerile echipelor din plutonul 
fruntaș. Astfel, Brescia a dispus cu 
4—0 (!) de Juventus (Del Sol a ratat 
un penalti pentru torinezi), Napoli a 
fost învinsă de Lazio la Roma, mai 
clar decît arată scorul (2—1), în timp 
ce cealaltă formație din Roma (A.S. 
Roma) a învins, în deplasare, pe Fio
rentina cu 1—0 1 Milan a cîștigat, în 
deplasare, cu Torino (1—0) prin golul 
marcat de Giani Rivera, în timp ce 
liderul clasamentului, Internazionale,
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PARIS. Comitetul olimpic francez 
continuă lucrările de amenajare în 
localitatea Font Romeu, situată în 
munții Pirinei, la altitudinea de 2 200 
m. Pînă la Olimpiada din Mexic, 
aici va funcționa tabăra de pregătire 
a loturilor olimpice franceze și un 
centru climato-sportiv pentru tineret.

Se construiesc piste de atletism, 
un teren gazonat de fotbal, terenuri 
pentru hochei pe iarbă, săli de sport, 
un hotel și cabane. Oficialitățile spor
tive franceze au declarat că la Font 
Romeu pot veni să se antreneze și 
sportivi din alte țări.

HAGA. Comisia de organizare a 
campionatelor europene de Înot, să
rituri de la trambulină și polo pe apă 
a definitivat programul întrecerilor 
care vor avea loc între 20 și 27 au
gust 1966 in orașul Utrecht. Progra-
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mul la polo pe apă a fost alcătuit 
pe baza participării a 16 echipe.

Festivitatea de deschidere va avea 
loc la 20 august și va fi urmată de 
un meci de polo pe apă. La 27 august 
se vor disputa: proba de 1 500,,m. 
ștafeta 4x100 m liber femei, sărituri 
de la platformă, 400 m mixt femei, 
ultimele meciuri de polo pe apă, după 
care va urma festivitatea de Închi
dere.

MADRID. Comitetul olimpic spa
niol a anunțat oficial că la viitoa
rea sesiune a C.I.O. va propune can
didatura orașelor Madrid și Barcelona 
pentru organizarea Jocurilor Olimpice 
din 1972, Madridul ar urma să găz
duiască întrecerile , de atletism și la 
alte discipline, iar Barcelona pe cele 
de natație, canotaj și iahting.

Fotografia anului!
Acest instantaneu aparține unui fotoreporter al Agenției 

U.P.I. și surprinde o fază din meciul de baschet desfășurat la 
Madison Square Garden între selecționatele studențești de bas
chet ale New Yorkului și Niagarei. La prima vedere se pare că 
Richie Dyer (în tricou alb) vrea să-l ajute pe adversarul său, Mar
tin Erwin, să... ajungă la coș. S-a schimbat oare regulamentul de 
baschet ? Nu ! In realitate, obiectivul a fost declanșat după ce 
Erwin, printr-o splendidă săritură, marcase coșul și se afla în 
cădere. Iar adversarul său nu face decît să-l protejeze și să evite 
o busculadă.

Conținutul cu totul original al acestei fotografii merită - 
fără îndoială - titlul sub care a difuzat-o agenția U.P.I.

Hocheiștii suedezi învingători în Canada
Rezultate bune la patinaj' viteză

La
in-

tislava — 36 de puncte și Z.K.L. 
Brno cu 34 de puncte. Cîteva rezultate 
din ultima etapă : SONP Kladno — 
Sparta Praga 3—6 ; Dukla Kosice — 
Z.K.L. Brno 0—6 ; Slovan Bratislava
— H.Z. Litvinov 8—4 ; Spartak Plsen
— Dukla Jihlava 2—3.

CU

MONTREAL (Agerpres.) — 
Montreal s-a disputat întîlnirea 
temațională de hochei pe gheață din
tre reprezentativa Suediei și echipa 

, canadiană . „Canadiens Juniors". 
Hocheiștii suedezi au terminat în
vingători cu scorul de 3—2 (1—0,
2—0, 0—2) prin punctele înscrise de 
Tumba Johanson (2) și Sterner.

★
La Vancouver, reprezentativa Ca

nadei a învins echipa Finlandei
scorul de 10—4 (4—0, 3—3, 3—1).

★
MOSCOVA (Agerpres). — în ziua 

a doua a concursului de patinaj vite
ză ..Memorialul Iakov Melnikov", 
care are loc pe patinoarul din loca
litatea Perm, Lidia Bolșakova a. în
registrat cea mai bună performanță 
mondială a sezonului 5:10,3 în proba 
de 3 000 m. Proba de 1 000 m a fost 
cîștigată de campioana mondială 

i Inga Voronina, cu timpul de 1:36,8. 
La totalul celor patru probe victoria 

■ a revenit cunoscutei patinatoare Va- 
i lentina Stenina, care a totalizat 
| 197,816 puncte. în proba masculină 

de 500 m cel mai bun timp l-a în
registrat Vladimir Gvozdețki — 41,2 
urmat de Guliaev — 41,6 și Kaplan 
— 41,7. Campionul olimpic Evgheni 
Grișin a ocupat locul 4 cu timpul de 
41.8. La 3 000 m pe primul loc s-a 
clasat Eduard Matusevici — 4:36,8.

★
In localitatea Inzell, din R.F. Ger

mană, s-a disputat întîlnirea interna
țională amicală de patinaj viteză 
dintre selecționatele R.F. Germane și 
Suediei. Oaspeții au repurtat victoria 
cu scorul general de 227—177 puncte 
(masculin 172—144 ; feminin 55—33). 
Iată cîștigătorii probelor :masculin : 
500 m Keller (R.F. Germană) 
3 000 m Nilson (Suedia) 4:33,0; 
m Nilson 2:17,5; 5 000 m
dler (Suedia) 8:08,8. La 
tlon victoria a revenit lui 
dler, care a totalizat 185,016 puncte. 
Feminin : 500 m Jakobson (Suedia) 
4S,8 ; probele de 1 000, 1 500 și 3 000 
m au revenit patinatoarei suedeze 
Karlson cu 1:49,2; 2:36,7 și respectiv 
5:58,7, care a ieșit învingătoare și la 
totalul celor patru probe cu 216,450 
puncte .

★
Cunoscutul schior suedez, Sixten 

Jernberg, care s-a retras din activita
tea competițională după Jocurile Olim
pice de la Innsbruck, se ocupă, în pre
zent, de pregătirea schiorilor 
în vederea participării lor la 
natele mondiale.

★
în fiecare an se desfășoară 

dia cursa de schi „Vasa“, care este 
cotată ca întrecerea care reunește cei 
mai mulți concurenți din această țară. 
La ediția din acest an, organizatorii se 
așteaptă la o participare record. La 
întreceri au fost invitați fondiști din 
9 cluburi, astfel că la start se vor 
alinia aproximativ 6 000 de schiori.

suedezi 
campio-

în Sue-

MERIDIANELE
ITALIENII PREFERA VÎNATOAREA...

42.1 :
1 500
San- 

tetra-
San-

★
în campionatul cehoslovac de hochei 

pe gheață conduce Dukla Jihlava cu 
39 de puncte, urmată de Slovan Bra

Mulți italieni vorbesc despre sport, dar puțini îl 
practică — subliniază ziarul „Stadio"-Bologna, 
comentînd rezultatul unei anchete la care au 

răspuns 1 061 bărbați și 1 124 femei. Practicați în mod 
activ un sport oarecare ? Aceasta a fost întrebarea. 
Dintre bărbați au răspuns afirmativ 125 de per
soane, iar dintre femei 30. Sondajul a arătat că ma
joritatea sportivilor italieni (bărbați) practică vînă- 
toarea. în preferințele lor urmează fotbalul, sporturile 
de iarnă, sporturile acvatice și pescuitul. Femeile 
preferă în ordine: sporturile de iarnă, înotul, tenisul 
și vînătoarea.

Dintr-o statistică aproximativă reiese că în Italia 
630 000 de persoane practică vînătoarea, 440 000 fot
balul, 370 000 sporturile de iarnă, 330 000 înotul, 
220 000 pescuitul și 190 000 tenisul, cifre reduse în 
comparație cu populația țării, după cum remarcă zia
rul sus-citat.

UN „MATTHcWS" AL CICLISMULUI?

Debutant în epoca de glorie a lui Coppi și Bar- 
tali, belgianul Rik van Steenbergen continuă 
să alerge, și nu fără succes, deși a intrat in 

cel de al 42-lea an de viată. Numele său e nelipsit 
din rubricile cicliste ale ziarelor și apariția sa pe

șosele sau pe pista velodromurilor continuă să stir- 
nească interes. La 18 ani, Rik van Steenbergen ciști- 
ga campionatul profesionist de fond al Belgiei. De 
atunci a pedalat fără încetare, iarna și vara, ziua și 
noaptea. Pentru el cuvintul vacantă este necunoscut. 
„As“ inegalabil al curselor de 6 zile, „Papa Rik" a 
cîștigat aproape 40 de asemenea extenuante probe 
și a concurat in cel puțin 100. Deși nu a cîștigat ni
ciodată „Turul Franței", palmaresul său ar putea 
stirni invidia oricărui atlet al pedalei. Vom aminti 
doar că ciclistul belgian a fost de trei ori campion 
mondial de fond, de 20 de ori campion al Belgiei, 
învingător in marile „clasice" — Turul Lombardiei, 
Liege — Bastogne — Liege, Paris — Tours — și are 
la activ peste 200 de victorii de etapă in diverse 
curse. Un stert de veac pe bicicletă și totuși van 
Steenbergen afișează o vervă și dovedește o condiție 
fizică uimitoare... Iarna trecută, pe velodromul din 
Anvers, el a Înregistrat timpul de 1:07,0 in proba de 
1 000 m cu start de pe loc, la numai 24 sutimi de 
secundă de recordul mondial pe pistă acoperită, re
cord deținut de campionul mondial Patrick Sercu. 
Recent, Steenbergen a concurat la Montreal (Cana
da), și in săptămînile ce au urmat a fost prezent la 
startul curselor de 6 zile de la Madrid, Bruxelles, 
Gând, Koln, Ziirich etc. Va deveni van Steenbergen 
un Stanley Matthews al ciclismului ?

in campionatul italian
a pierdut un punct, pe San Siro, în 
fața temerarei formații din Bologna. 
In min. 67, Inter a beneficiat de un 
penalti, dar Mazzola nu a reușit să în
scrie, trăgînd puternic, dar. . . în bra
țele lui Negri. Alte rezultate : Ata- 
lanta—Catania 3—2, Cagliari—Lanc- 
rossi 3—0, Foggia—Varese 0—0, Spăl 
—Sampdoria 1—1. In clasament, con
duce Internazionale, cu 21 p, urmată 
de Milan cu 20 p, Napoli cu 19 p, 
Juventus și Bologna cu cîte 17 p.

® Din Ziirich se anunță că Federa
ția internațională de fotbal a aprobat 
ca festivitatea tragerii la sorți a gru
pelor campionatului mondial de fotbal, 
ce va avea loc la 6 ianuarie la „Royal 
Garden Hotel" din Londra, să fie 
transmisă, în direct, de televiziunea 
britanică și Euroviziune, cu începere 
de la ora 18.30 gmt. '

Secretariatul F.I.F.A. reamintește că 
regulamentul turneului final al cam
pionatului mondial de fotbal prevede 
repartizarea celor 16 finaliste în 4 
grupe de cîte 4 echipe, printr-o tragere 
la sorți, ținînd seama, între altele, și 
de criteriu! geografic. Astfel, cele 4 
echipe sud-americane vor trebui să 
joace în grupe diferite. Din fiecare 
grupă, primele două clasate se califică 
pentru sferturile de finală.

® Echipa Dinamo Kiev, care se pre
gătește pentru meciurile din „Cupa 
cupelor", a susținut un joc de verifi
care, la Sofia, cu formația Levski So
fia, pe care a întrecut-o cu scorul de 
2—1 (0—0).

• Echipa de fotbal a Poloniei a ac
ceptat invitația federației de fotbal 
braziliene de a întreprinde. în luna 
iunie, un turneu în Brazilia. Fotbaliștii 
polonezi vor susține două jocuri cu 
reprezentativa Braziliei, care se pre
gătește pentru turneul final al canto
natului mondial. «t K

Reprezentativa Poloniei va servi ca 
sparing partener și echipei Angliei, cu 
care va juca, în ianuarie, la Liver
pool.

4» Echipa maghiară Vasas Gyor a 
jucat, la Cairo, cu o combinată locală. 
Victoria a revenit gazdelor, cu scorul 
de 2—1 (1—1).

® în fiecare săptămînă, agențiile de 
pronosticuri sportive din Londra al
cătuiesc un clasament al favoriților 
echipelor participante la viitorul turneu 
final al celui de-al 8-lea campionat 
mondial de fotbal. Iată ultima ordine 
a favoriților și cotele respective : Bra
zilia 9—4; Anglia 11—2; Argentina 
8—1 ; U.R.S.S. 10—1 ; Italia 10—1 ; 
Portugalia II —1; Ungaria 16—1; 
R.F. Germană 25—-1 ; Spania 25—1 ; 
Uruguay 33—1 ; Franța 35—1 : Chile. 
Mexic, Elveția, Bulgaria sau Belgia. 
66—1 ; R.P.D. Coreeană 69—1
-—-----...------ t *•
Actualitatea șahistă
• Turneul internațional de șah de 

la Leipzig a luat sfîrșit cu victoria 
lui Wolfgang Pietzsch (R.D. Germa
nă), care a totalizat 10,5 puncte din 
15 posibile. Pe locurile următoare 
s-au clasat Kavalek (10) ; Liberson 
(10) ; Fuchs (9,5) ; Uhlmann (9,5) ; 
Boboțov (9) ; Antoșin (8) etc.

• După cum s-a mai anunțat, cel 
de-al 33-lea campionat unional* de 
șah a luat sfîrșit cu victoria rțrare- 
lui maestru Leonid Stein, care a to
talizat 14 puncte din 19 posibile. 
Noul campion al U.R.S.S., în vîrstă 
de 31 ani, este student la facultatea 
de ziaristică a Universității din 
Lvov. Pe locul doi s-a clasat marele 
maestru Lev Polugaevski care, cîști- 
gînd partida întreruptă cu Bronstein, 
a totalizat 13,5 puncte. Locul trei a 
revenit lui Taimanov cu 13 puncte. 
Pe locurile următoare s-au clasat. 
Suetin și Furman (11,5), Keres (11) 
etc.

Campionul de anul trecut. Viktor 
Korcinoi. a acumulat 9 puncte, ocu- 
pînd locul 10 în clasament.
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