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Hocheiștii noștri au obținut o frumoasă victorie:

România-Finlanda 7-3

Peste 6000 de spectatori au venit aseară laSzabo II, plin de îndcmînare ieri, în
scrie golul al doilea al echipei noastre

Foto: A. Neagu

Au fost desemnați cîșligălorii concursului republican 
de patinaj artistic pentru copii și juniori

(Continuare in pag. a 2-a)

focurile I... in fața obiectivului (de la stingă la dreapta): Beatrice Huștiu, 
îheorr/he Fazekaș, Carmen Stegărescu, Adina Caimacan și Lucian Cozia

Concursul internațional de schi ui României
La Poiana Brașov: francezii din nou pe primele locuria Predeal: Leo Lacroix învingător cu 4 secunde!

PREDEAL, 26 (prin telefon de la tri-

I
1

CB AI OVA 27 (prin telefon de la tri
misul nostru). Sala sporturilor din lo

a-i vedea „la lucru* 1* pe componenții echipei 
mul meci de verificare înaintea „mondialelor44

l’e patinoarul „23 August" din Capi
tală s-a încheiat ieri concursul republi
can de patinaj rezervat copiilor și ju
niorilor de categoria a Il-a. Competiția 
a marcat, în general, o creștere valorică 
a celor mai mici patinatori din țară. 
De multe ori, evoluțiile tinerilor sportivi 
au fost punctate de aplauze care i-au 
stimulat pe concurenți să demonstreze 
tot c8 au învățat pînă acum.

iisul nostru). — Prima probă de sh
orn special a Concursului internațional 
e schi al României a prilejuit inan- 
urarea frumoasei pîrtii amenajate sub 
elefericul de pe Clăbucet. Concuren-
i străini și român! s-au declarat pe 
eplin mulțumiți de calitatea și de ri- 
icatul ei grad de dificultate, care au 
ermis o deosebit de interesantă des- 
1 șura re a cursei. Tempeiatura destul 
e scăzută a zăpezii a menținui pista

competiție în care pășesc în această săptămînă.

Datorită apropierilor de valoare, lup
ta sportivă a fost mai strînsă ca In 
alte dăți. Cu toate acestea, cîștigătorii 
fazei de zonă (desfășurată tot în Bucu
rești) s-au menținut în fruntea „promo
țiilor" respective datorită unui plus de 
cunoștințe tehnice sau unei mai mari 
siguranțe în patinaj. Este vorba de 

bună chiar și pentru concurenții cu nu
măr mare de start.

Cit privește proba proprlu-zisă, ea a 
evidențiat clasa internațională a schio
rilor francezi Leo Lacroix, Pierre Starnos 
și Michel Arpin. Numeroșii spectatori în- 
șiruiți de-a lungul pîrtici au admirat și 
au aplaudat la „scenă deschisă44 ritmul

D. STĂNCULESCU

(Continuare în pag. a 4-a)
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patinoarul „23 August" pentru 
reprezentative de hochei, în ulti- 

a le ura succes în marca 
Vizita echipei Finlandei, 

participantă la grupa A a Cam
pionatului lumii (clasată pe locul 7 la 
ediția de anul trecut), precum și plăcuta 
seară de primăvară au făcut ca miile 
de amatori de hochei să umple tribunele 
cu mult înainte de ora începerii. Satis
facția publicului a fost totală: un joc 
de calitate și o victorie deplin meritată 
a culorilor noastre, la lin scor conclu
dent, 7—3 (0-—1, 3—1, 4— 1), carene 
face să privim cu încredere evoluția 
hochciștilor noștri la Zagreb.

Finlanda este o echipă bine cotată 
în hocheiul mondial. In acest sezon, 
hocheiștii din „țara celor o mie de 
lacuri" au făcut un lung turneu în Ca
nada (11 meciuri), cu care ocazie au 
jucat și cu naționala Canadei (10—4 
pentru gazde), au pierdut cu 2—5 și 
au terminat recent la egalitate (4—4) 
cu Suedia, una din „cele 4 mari" ale 
hocheiului- mondial. înainte de meciul de 
la București, finlandezii 'au pierdut în 
fața echipei R.F.C., cu 3—

Aseară, în fața echipei noastre, oas
peții an etalat calități deosebite (pati
naj bun, precizie în pase, joc colectiv 
remarcabil, forță de șut), dar au tre
buit să plece steagul în fața plusului de 
viteză al jucătorilor noștri, al ingeniozi
tății acțiunilor, al puterii lor de luptă. 
Echipa României, refăcută ca poten
țial fizic după jocurile de la Torino și 
partidele din „Cupa orașului București", 
care au solicitat-o deosebit de mult, 
s-a prezentat aseară cu prospețime în 
joc, cu „poftă de puc". Hocheiștii noș
tri au început meciul parcă impresio
nați de „cartea de vizită" a oaspeților. 
Treptat, ei și-au intrat însă „în mină", 
au recuperat handicapul de un gol cu

RADU URZICEANU
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POIANA BRAȘOV, 27 (prin telefon 
de la trimisul nostru). — Departe de 
a se mulțumi cu locurile fruntașe cuce
rite în primele două curse, trio-ul 
Lacroix-Stamos-Arpin a demonstrat din 
plin și duminică dimineață, pe pîrtia 
de sub telefericul din Poiana Brașov, 
înalta valoare a schiului trancez, cîști- 
gînd la diferență apreciabilă primele 
locuri în cursa de slalom special. Ză
pada grea, umedă, nu a constituit un 
impediment pentru cei trei francezi, 

calitate a găzduit sîmbătă și duminică 
campionatele republicane de haltere 
pentru juniori, la care au participat 91 
de halterofili din întreaga țară. La ca
pătul întrecerilor un număr de 10 re
corduri republicane de juniori au fost 
modificate, uncie cu 10—25 kg. Spec
tatorii craioveni au asistat la întreceri 
palpitante, în special la cat. ușoară un
de candidații la titlu, A. Iloltzer (Cluj), 
Al. Dumitrescu (Galați) și Gh. Enciu 
(Buc.) au corectat alternativ de 12 ori 
recordurile categoriei! Comportări remar
cabile au avut juniorii bucureșteni și 
clujeni. Campionatele s-au desfășurat pe 
două categorii: I (17—20 ani) și II 
(14—16 ani). Iată rezultatele (primii trei 
clasați sînt

CAT. 52 
radea) 240
207.5 kg,
197.5 kg; 
210 kg

CAT. 56
257.5 kg (record de
87.5 kg), 2. M. Cristea (Brașov) 220 
kg, 3. M. Chelcea (Buc.) 212,5 kg; 
cat. II: T. Apostol 257,5 kg.

CAT. 60 kg: 7. C. Dinescu (Buc.) 
270 kg (record de juniori). El a obținut 
alte două recorduri de juniori: 85 kg 
la împins și 105 kg la aruncat, 2. S.

Parnavelas (0- 
Garduli (Cluj) 
i (Timișoara) 

(Galați)P. Aur

kg: I. T. Apostol (Buc.) 
juniori la smuls :

Prima semifinală a Doxcrilor Juniori
din Capitală

Meciuri de slab nivel tehnic în întrecerea seniorilor
întrecerile juniorilor bucureșteni 

pentru cucerirea titlurilor de cam
pioni ai Capitalei au intrat într-o fază 
decisivă. într-adevăr, duminică di
mineață s-au desfășurat, în sala Ca
sei de cultură a raionului T. Vladi- 
mirescu, primele semifinale. S-au dis
putat 13 partide dar, din păcate, 
șapte s-au încheiat înainte de limită, 
datorită diferenței de valoare dintre 
unii pugiliști. Cele șase întîlniri des
fășurate pînă la capăt s-au ridicat 
la un bun nivel tehnic. în cel mal 
echilibrat meci, C. Ghinescu (Semă
nătoarea) l-a învins la puncte pe 
Al. Paul (Grivița Roșie). Timp de 
două reprize, dinamovistul A. Tudor 

Mircea Budu (stingă), intr-un schimb de lovituri cu Ion Crăciun — Olimpia 
Foto: V Bageac

a reușit să plaseze numeroase di
recte de stînga și un-doiuri adver
sarului său, F. Niculescu (Metalul), 
în ultima, Niculescu a refăcut puțin 
din handicap, dar n-a reușit să-și 
adjudece victoria.

Iată celelalte rezultate tehnice:
T. Miron (Voința) b. ab. 2. O. Wal- 
man (Centrul școlar); N. Roșu (Me
talurgistul) b. ab. 2 Gh. Mușat (Ra
pid) ; M. Budu (Dinamo) b. p. I. Cră
ciun (Olimpia); I. Gorfi (Centrul 
școlar) b. p. I. Ilie (Constructorul) 
M. Ursu (Viitorul) b. ab. 1 N. Luca 

caro au făcut o demonstrație de schi 
modern. Numerosul public a aplaudat 
spectaculoasa cursă, tn care victoria 
a revenit, ca și la Predeal, lui Leo 
Lacroix, ntai experimentat și, în special, 
cu o mai bună alunecare.

Schiorii români au evoluat mai slab

G. RUSU-ȘIRIANU
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97,5 kg și la smuls
T. Petrișor (Buc.)

St. l'iniilie (Buc.) 
juniori la aruncat: 

Kiss (Cluj) 317,5 kg.

Dobre (Buc.) 245 kg, 3. S. Sândulache 
(Buc.) 235 kg; cat. 11 : E. Simionov 
(Galați) 230 kg.

GA'I. 67,5 kg: 7. A. Iloltzer (Cluj)
322.5 kg (record de juniori). El a rea
lizat un alt record la aruncat: 132,5 
kg. 2. A. Dumitrescu (Galati) 320 kg,
3. Gh. Enciu (Buc.) 320 kg (recorduri 
de juniori la împins 
100 kg); cat. II:
247.5 kg.

CA I’. 75 kg: 7. 
335 kg (record de 
140 kg), 2 A. " .......................... ..
3. N. Fofircă (Ploiești) 300 kg; cat. 
II: N. Iancov (Buc.) 277,5 kg.

CAT. 85 kg: 7. L. Kato (Cluj)
337.5 kg, 2. I. Dor dea (Constanta) 285 
kg, 3. îz. Dinu (Buc.) 275 kg; cat. II: 
A. Zsigmond (Cluj) 280 kg.

CAT. 90 kg: 7. Gh Teleman (Buc.) 
380 kg (rec. de juniori la împins: 130 
kg), 2. M. Saranciuc (Buc.) 277.5 kg, 
3. Gh. Petrescu (Buc.) 265 kg; cat. II 
— fără concur enți.

CAT CREA (peste 90 kg): 7. O. Pop 
(Cluj) 310 kg, 2. N. Traviug (Galați)
302.5 kg, 3. FI. Mihăescu (Buc.) 287,5 
kg; cat. II: E. Balaban (Buc.) 237,5 kg. 
Rezultatele acestei categorii au fost 
foarte slabe.

C. CHIRIAC

(SPC),- G. Pometcu (Voința) b. ab. 
1 Gh. Pantazi (Rapid); Al. Stan 
(Steaua) b. ab. 1 C. Boțea (Voința);
I. Mageri (Rapid) b. ab. 2 V. Tudor 
(Confecția); V. Prodan (Metalurgis
tul) b. p. F. Dinu (Metalurgistul);
J. Ștefan (Centrul școlar) b. p. St. 
Niculae (SPC); C. Stan (Voința) b. 
ab. 2 Gh. Bădilă (SPC); P. Stănescu 
(Viitorul) b. p. I. Vîlvoi (Steaua); 
A. Balcă (Metalul) b. p. C Vlăs- 
ceanu (Rapid).

★

Spectatorii prezențl sîmbătă seara 
în tribunele de la .Floreasca*  au

părăsit sala nemulțumiți de calitatea 
partidelor la care asistaseră, deși 
ultimul meci, cel dintre Ciucă și 
Nica, le descrețise puțin frunțile, 
într-adevăr, partida vedetă a cores
puns din toate punctele de vedere. 
Ciucă, la care am remarcat o deose
bită „poftă de lucru", s-a mișcat cu 
multă ușurință în ring, reușind să 
plaseze lovituri rapide, precise. El 
a întîlnit în Nica un adversar ne
așteptat de curajos care, pe lîngă 
această calitate, a mai demonstrat 
și un apreciabil „simț al distanței", 
un bagaj de cunoștințe tehnice re
marcabile. Boxerul de la Dinamo n-a 
rămas cu nimic dator, de-a lungul 
celor trei reprize, adversarului său. 
Ba mai mult, în ultimul rund, a for
țat chiar obținerea victoriei. Nica 
nu a reușit decît un meci nul, re-
zultat care constituie pentru el a 
performanță meritorie.

Nivelul tehnic foarte scăzut al ce
lorlalte meciuri trebuie să dea serios 
de gîndit antrenorilor respectivi. De 
aceea, ne vom mărgini să relatăm 
doar rezultatele tehnice: Antonescu 
b. p. Nițoi; Lungu b. p. Dută ; Brîn- 
duș egal cu Miron; Stumpf b. p. 
Ghizdavu; Constantinescu b. p. lor- 
dache; Marin b. ab. 3 Voicu; Co
vaci b. ab. 1 Pițigoi; Bădoi b. p< 
Negoescu.



BASCHET: Gazdele învingătoare 
în 18 partide

Despre ce campionat

a fost vorba?
STEAUA—FARUL CONSTANȚA 68— 

51 (36—26). Liderul campionatului a
dominat clar, mai ales în repriza se
cundă, obtinînd o victorie facilă.

RAPID BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
GALAȚI 76—66 (31—29). Studenții au 
acționat cu mult clan în prima parte a 
meciului, ținînd „în șah“ experimentatul 
cvintet feroviar. Imediat după pauză, 
însă, jucătorii bucureșteni și-au asigurat 
un avantaj consistent, pe care gălățenii 
— în ciuda unei puternice reveniri în 
final — nn l-au mai putut recupera. 
O plăcută impresie ne-au lăsat Cr. Po
pescu (23) și I. Dinescu (16) de la 
învingători, precum și tînărul Chivu- 
lescu (22) de la oaspeți.

DINAMO ORADEA —DINAMO BUCU
REȘTI 60—73 (30—32). Bncureștcnii 
s-an impus chiar de la început, condu- 
eînd eu 24—9 
(min. 27). Gazdele 
dovedind și multă 
runeări. Principalii
17. Viciu 16 de la 
mari 19 de. la 
coresp. rcg.).

ȘTIINTA CLUJ-ȘTIINȚA

(min. 11) și 46—39 
au acționat static, 
ineficacitate în a- 

realiza torit 
bucureșteni 

orădeni. (I.

Spiridon 
și Hof- 
GI1IȘA-

BUCU
REȘTI 77—61 (40—30). Scorni acestei 
partide, care se anunța interesantă, a 
fost echilibrat doar în primele 10 mi
nute. Apoi, clujenii s-au distanțat trep
tat, cîștigînd la un scor concludent. 
Demian (32) și, respectiv, Techeli (26) 
au fost cei mai buni realizatori. (P. 
RADVANI-corcsp.).

ȘTIINȚA TG MUREȘ—ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA 84—62 (48—28). Intil- 
nire plăcută, de un bun nivel tehnic, 
în care mureșenii au jucat cu mare am
biție, întreeîndu-și clar colegii din Ti- 

Oaspeții au realizat acțiuni 
în atac, dar s-au dovedit total 
în defensivă. (A. SABO-

mișoara. 
frumoase 
deficitari 
coresp.).

AUREL BRAD—STEAGUL ROȘU 
BRAȘOV 49—51 (21—27). Derbiul co
dașelor (jucat la Timișoara) a fost de 
un slab nivel tehnic. După o luptă dîrz.ă, 
brașovenii au cîștigat pe merit în ulti
mul minut. (I. lOANA-coresp.).

SERIA A Il-a

OLIMPIA M. 1. BUCUREȘTI—PO
LITEHNICA CI,UI 81—66 (39—29); 
PROGRESUL BUCUREȘTI — C.S.M.S. 
IAȘI 60-56 (25—31); I.C.F.—A.S.A. 
BACĂU 81—44 (40—20); ACADEMIA 
M1LIT ARĂ BUC U R EȘTI -ȘTI INȚA 
CRAIOVA 74—53 (43—27); UN1O
SATU MARE—ȘTIINTA BRAȘOV 
65—59 ( 34—2'1).

FEMININ — SERIA I

. ORA-
Iipsit 

încheie

RĂPID BUCUREȘTI—CRIȘUL 
DEA 60—54 (26—27). Nn a 
mult ca această partidă să se ' 
cu o mare surpriză. Bucureștencele, lip
site <le aportul Anrăi Racoviță, au comis 
multe greșeli, ratînd adesea copilărește 
din pozițiile cele mai clare. Și cum o- 
rădencele nu s-au lăsat prea mult in
vitate. scorul a fost perfect echilibrat 
timp de 36 <le minute. Mai mult chiar, 
Crișnl a și condus cu 20—,12, 27—26, 
36—34, -14—42 (min. 34). realiztnd 
puncte prețioase datorită pătrunderilor 
decise ale jucătoarei Naghi. I’ierzînd 
5nsă în ultimele 5 minute pe Ursula Fier- 
linger (pivotul echipei), Criștd nu a mai 
putut recupera Ia panou, uștirind ast
fel mult sarcina feroviarelor, care au 
încheiat meciul cu o victorie modestă.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — VOINȚA 
BRAȘOV 74—65 (38—29). Studentele 
au conclus în permanență, dar în repriza 
secundă brașovencele s-au apropiat pînă 
la un punct: 47—48. In continuare Știin
ța se impune și cîștigă. Au marcat: 
Niculescu 7, llaralambie 2, Dumitrescu 
14, Tintorescu 1, M. Simon 8, Naghi 6, 
E. Vogc.l 12, Gheorghe 24 pentru Știin

An fast desemna^ cîșliptaii concursului republican 
de patinaj artistic pentru copii și juniori

(Urmare din pag. 1)

Carmen Slegăreseu,
Caimacan și

Lucian Cozia,
Gheorghe Fazekaș, Adina Caimacan și 
perechea Beatrice lluștiu—Gh. Fazekaș. 
Totodată remarcăm și progresul evi
dent realizat de adversarii lor princi
pali, printre care notăm pc Călin 
Tulpan, Doina Milricică, Roxana Cons- 
tantinescu, Doru Morariu, Doina Ghi
șerel, Adriana Preda etc. De asemenea, 
trebuie să evidențiem pe cîțiva mici pa
tinatori din provincie, care — cu tot 
antrenamentul insuficient -— au avut o 
comportare meritorie. In fruntea lor se 
situează brașovenii Dan Săvescu și Ma
riane Kloekner. preepm și clujeanca Cor
nelia Kânvnrli. lată, de altfel. CLASA
MENTELE DEFINITIVE („impu»e“4- 
„liberc“) ale finalelor: BĂIEȚI 8—10 
ANI: 1. Lucian Cozia (Constructorul 
Bins.) 5 (loc de ordine arbitri) — 

ța, respectiv O. Simon 18, Hergetz 5, 
A. Vogel 14, Horacec 8, Gala 9, Esig- 
man 11.

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI— 
PROGRESUL BUCUREȘTI 49—47 
(25-—27). Progresul a condus majori
tatea timpului cu 4—6 puncte, dar spre 
sfîrșit Constructorul a egalat: 4b—45. 
In final, Chereiov realizează cîteva in
tercepții și datorită acestora Construc
torul cîștigă la limită. Au marcat: Cher
eiov 16, Vlăiescu 17, Ionescu 4, O- 
dobescu 4, Rosetti 8 pentru Construc
torul, respectiv Grigorescu 7, Avachian 
13, Matei 8, Bahm 4, Danciu 8 și 
Braga 7. (CR. POPESCU-coresp.).

ȘTIINȚA CLUJ—VOINȚA BUCU
REȘTI 59—46 (23—29). După un joc 
slab în prima repriză, clujencele pun ac
centul în cea de a doua pe contra
atacuri, egalează în min. 28 (36—36) 
și în final cîștigă. Au marcat: Horvath
15. Rizescu 13. Wagner 11, Seres 11, 
Popa 9 pentru Știința, respectiv Spiridon
16, Demetreseu 9, Vartepniuc 8, Tudor 
7, Magdin 4, Pitrop 2. (P. RADVANI- 
coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ—I.C.F. 45— 
39 (19—14).

SERIA A Il-a

ȘTIINȚA CONSTANTA—S.S.E. SATU
MARE 66—55 (33-28), C.S.M.S.
IAȘI—OLIMPIA BUCUREȘTI 67—47 
(30—19), SPAR TAC SALONTA—VO 
1NTA ORADEA 36—39 (25—14), VO
INȚA TG. MUREȘ-S.S.E. CRAIOVA 
54_38 (20—21). A.S.A. CLUJ —
.ȘTIINȚA TIMIȘOARA 78—58 (35— 
29).

4 victorii ale oaspeților în etapa de ieri la volei
Ieri, în campionatul republican de 

volei, seria I (masculin și feminin) 
a. fost etapă completă. Iată rezultatele 
tehnice și scurte relatări.

MASCULIN

Rapid — Minerul Baia MareRapid — Minerul Baia Mare 3—0 
(7, 2, 3). Meciul de verificare susți
nut vineri în compania echipei Dina
mo și mai ales jocul de ieri cu Mi
nerul Baia Marc ne-au arătat că Rapid 
se apropie de forma sa bună, ceea ce 
ne face să credem că echipa se va 
prezenta în „C.C.E.“ la nivelul aștep
tărilor. Deși nu prea au fost solicitați 
de adversari, rapidiștii au desfășurat 
ieri un joc de calitate, aplaudat la 
scenă deschisă. Pasele precise, în care 
a excelat din nou Drăgan, blocajul și 
mai ales acțiunile variate ale atacului 
au pus în inferioritate adversarul, ne- 
lăsîndu-1 să inițieze ceva. Și nici nu 
se putea. Pe teren s-au confruntat 
două stiluri de joc, două echipe a că
ror pregătire tehnico-tactică diferă 
mult. Cu jucători de valoare modestă, 
cu o tactică de joc (dacă i se poate 
spune tactică !) șablon, învechită, 
echipa din Baia Mare n-a putut face 
față jocului plin de fantezie al gaz
delor și a cedat cele trei seturi în 
40 de minute, dintre care al 
chiar într-un timp-record : 9 
de joc. 
fulger", 
marcăm 
Drăgan,

doilea 
minute

„meci 
să re- 
Pavel,

Pe parcursul acestui 
am avut posibilitatea 

forma bună a lui 
Plocon și Costinescu.

C. ALEXE

Tractorul Brașov — Știința Timi
șoara 3—0 (12, 8, 10). în ciuda sco-

319,2 p; 2. Călin Tulpan (Dinamo 
Buc.) 10 —265,3 p ; 3. Octavian Goga 
(Dinamo Buc.) 15 — 256.1 p-, FETE 
8—10 ANI: 1. Carmen Stegărescu (Con
structorul Buc.) 5 — 335,0 p; 2. Doina 
Mitricică (S.S.E. 2 Buc.) 12 — 270,6 
p; 3. Roxana Const antinescu (Dinamo 
Buc.) 13 — 270,2 p; 4. Valentina Bu- 
ciumcamt (S.S.E. 2 Buc.) 20 — 256,3 
p; 5. Gabriela Voica (Dinamo Buc.) 
26 ■— 219,7 p; 6. Elena Stanciu (Cons
tructorul Buc.) 31 — 204,8 p; 7.
rina Sfetcu (Dinamo Buc.) 33 — 200,8 
p; JUNIORI CAT. A Il-a : 1. Glieorghe 
Fazekaș (Dinamo Buc.) 5 — 443,2 p;
2. Doru Morariu (Dinamo Buc.) 
10 — 412,3 p; 3. Dan Săvescu (Voința 
Brașov) 15 -— 379.3 p; 4. Atanase Bu
fete (S.S.E. 2 Buc.) 20 — 334,6 p; 
5 Dan Popescu (Dinamo Buc.) 25 —
286,6 p; 6. Romulus Gruia (Voința 
Brașov) 30 — 200,3 p; JUNIOARE

So-

Două adversare blochează pătrunderea Margaretei Simon, care va fi ne
voită să paseze coechipierei sale E. Naghi. Fază din meciul Știinta Bucu

rești — Voinja Brașov

rului, gazdele au obținut o victorie, nu 
tocmai comodă, datorită dîrzeniei cu 
care studenții și-au apărat șansele. 
Szocs, Bărbuță, Pruneș (Tractorul), 
Duțică și Vraniță (Știinta) au fost 
cei mai buni. (E. BOGDAN — coresp.).

Steaua — Dinamo București 3—2 
(11-15, 9-15,15-11,15-9,15-6). Neaștep
tată, dar nu mai puțin meritată, vic
toria echipei Steaua. Conduși cu 2—0 
și dominați pînă pe la jumătatea setu
lui trei, militarii profită de o serie de 
greșeli ale adversarilor, forțează rit
mul de joc și cîștigă setul. Apoi, su
periori în organizarea apărării, cu un 
atac variat în care au excelat BÎNDA 
și ROTARU, bine serviți de Chris
tian!, ei cîștigă partida cu Dinamo, de 
la care doar Derzei și Schreiber au 
jucat mai aproape de valoarea lor.

(DINU NICOLĂU, coresp.)

Știinta Cluj — Știința Galați 2—3 
(12—15, 15—10, 15—12, 6—15, 2—15) ; 
Farul Constanța — Știința Brașov 
3—1 (15—10, 14—16, 15—10, 15—12) : 
Progresul Brăila — Petrolul Ploiești
1—3 (15—5, 15—17, 7—15, 11—15).

FEMININ

Rapid — Metalul 3—0 (4, 3, 1). Cu 
Daniela Iancu, Natalia Todorovschi, 
Sonia Colceriu și Daniela Golimaș în 
formație, gazdele — după cum era și 
de așteptat — au cîștigat comod. Me
talul nu putea face mai mult. Echipa 
trece printr-o perioadă de transfor
mare. După comportarea nesatisfăcă
toare din 
antrenoare 
nerit mult 
credem că

turul campionatului, noua 
(Rodica Șiclovan) a înti- 

echipa. Un lucru bun, care 
va da rezultate mai tîrziu.

CAT. A Il-a : 1. Adina Caimacan
(Constructorul Buc.) 5 ■— 471,2 p; 2. 
Doina Ghișerel (S.S.E. 2 Buc.) 10 —
456,6 p; 3. Adriana Preda (Construc
torul Buc.) 15 — 424,2 p; 4. Mariana 
Ionel (S.S.E. 2. Buc.) 20 — 41-3,6 p; 
5. Daniela Popescu (Constructorul 
Buc.) 25 •— 39Ș.3 p: 6. Cornelia 
Kowendi (C.S.M. Cluj) 31 — 356,8 p; 
7. Mariane Kloekner (Voința Brașov) 
34 — 345,9 p; 8. Elke Seewaldt (Voința 
Brașov) 42 — 271,3 p; 9. Sabina Mo
res (Steagul roșu Brașov) 43 — 275.5 
p; 10 Oltea Stoian (Steagul roșu Bra
șov) 51 — 255.6 p; 11. Maria Naghi 
(Olimpia Cluj) 54 — 212,0 p; 12. A- 
lexandrina David (Steagul roșu Brașov) 
60 — 193,3 p. LA PERECHI primul 
loc a fost ocupat de Beatrice lluștiu— 
Gh. Fazekaș, (Dinamo Buc.) care au 
întrecut cuplul Ioana Bulearcă—M. Po
pescu. (N. M.).

Foto : A. Neagu

C.P.B.  — Știința Cluj 3—0 (3, 1, 11). 
Știința Cluj a pierdut primele două 
seturi la 3 și la 1 ! De necrezut și 
totuși adevărat. Clujencele s-au pre
zentat nepermis de slab pregătite. In 
primul set au fost conduse cu 10—0 
Abia în ultimul, cînd au și reușit să 
conducă cu 5—2 și 9—6, au arătat că 
pot juca mai bine. C.P.B., cu un atac 
bun (Zabara, Covaci, l'lorea), a tran
șat în favoarea sa acest meci în care 
credem că ar fi trebuit să folosească 
și mai mult elementele tinere de per
spectivă (Totoreanu, Popescu)

(AL. C.)

Partizanul roșu Brașov — Dinamo 
București 0—3 (7, 0, 13) ; C.S.M. Si
biu — Știința Craiova 3—0 (3, 10, f) ; 
Penicilina Iași — Farul Constanța
2—3 (11—15, 15—6, 15—8, 5—15, 
13—15).

Au început turneele linalc
ale „Cupei r. n. n ii

Steaua la egalitate

Ieri, la Timișoara și Tg. Mureș, au 
început turneele finale ale „Cupei 
F.R.H.". Iată rezultatele primelor me
ciuri.

TIMIȘOARA 27 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Cele două întilniri 
masculine programate azi au fost viu 
disputate, cu o interesantă evoluție 
a scorului și, în general, de un bun 
nivel tehnic.

în primul meci, Dinamo București 
a dispus de Dinamo Bacău cu 17-—15 
(7—6). Bucureștenii au început „tare" 
și în min. 13 scorul le era favorabil:
5— 0 1 După 12 minute se produce o 
spectaculoasă răsturnare de scor :
6— 5 pentru băcăoani I Finalul repri
zei i-a adus însă din nou în avantaj 
pe bucureșteni. Aceștia n-au mai ce
dat conducerea după pauză și au cîș
tigat pe merit o partidă în cursul că
reia unii jucători ai ambelor echipe 
s-au lăsat „cuprinși" de nervozitate. 
Au marcat: Mureșanu 7, Ivănescu 5, 
Ionescu 3 și Popescu 2, respectiv 
Moldovan 8, Horobăț 3, Pop 2, Men- 
goni și Sauer.

Evoluția scorului a fost interesantă 
și în a doua întîlnire, Steaua Bucu
rești — Știința Timișoara, terminată 
Ia egalitate: 16—16 (10—8). A con
dus Steaua cu 
Știința cu 7—5 
Steaua, la 2—3 
numai pînă în 
egalată. Marcatori : Bulgaru 7, 
taru 5, Roșescu 2, Popescu și Alboai- 
ca, respectiv Gunesch 6, Stentzel 5,

4—2 (min. 11), apoi 
(min. 19) și din 
puncte diferență, 
min. 58, cînd a

nou 
Dar 
fost 
Ro-

atletism pe echi-
E drept, sub

Campionatul de 
pe al Capitalei I ? !...
această denumire figura, în calenda
rul competițiilor orășenești din 1966, 
concursul desfășurat în sala Flo- 
reasca. Dar despre ce campionat pe 
echipe poate fi vorba din moment ce 
nici unul din cluburile participante 
n-a avut o echipă completă, sau mă
car un lot corespunzător de atieți 7 
Miercuri, la ședința care a precedat 
concursul, s-au făcut următoarele în
scrieri : Metalul 25, Rapid 26, Dina- 
mc. 2.8 etc. La concurs aceste cluburi, 
ca să ne referim numai la e.e, au 
prezentat: 3, 5 și respectiv 8 atieți II 
Din acest motiv au fost unele probe 
care ri-au putut avea numărul minim 
de concurenți. La Înălțime a fost pre
zent doar UN SINGUR săritor, la 55 
mg 2 alergători (care au și fost des
calificați I), la Înălțime fete 2 sări
toare, la 50 m și la 40 mg 4 concu
rente etc. I în total au participat 50 
din cei 133 de atieți înscriși I

In aceste condiții despre ce cam
pionat pe echipe a mai putut fi vor
ba ? Oare acesta să fie potențialul 
cluburilor bucureștene, cu o săptămi- 
nă înaintea concursului republican 
de sală pe 1966 ?

Pe de altă parte trebuie arătat că 
proba de săritură cu pră/ina nu s-a 
putut desfășura pentru simplul mo
tiv că stilpii nu erau corespunză
tori I Administrația sălii Floreasca 
n-a anunțat din timp că nu are stîFpi 
pentru prăjină și nici n-a luat mă
suri să-i înlocuiască, iar arbitrii deși 
au constatat, la fața locului, această 
situație, i-au lăsat pe atieți să-și facă 
Încălzirea și abia apoi au hotârit a- 
nu/area probei.

Citeva rezultate : BĂRBAȚI: 50 m : 
M. Izbășescu (Prog.) 6,0, T. lordache 
(Constr.) 6,1; înălțime: Gh. Vanahe- 
iescu (Știința) 1,94; lungime : HrGo- 
goașe (Voința) 6,62, S. ilodoș 6,42; 
triplu : M. Zaharia (Rapid) 14,05; 
greutate: A. Raica (Rapid) 15,63, D. 
Menis (Dinamo) 15,45; FEMEI: 50 111: 
V. Enescu (Știința) 7,0; 40 mg: V. 
Bufanu (Rapid) 6,1 ■— record republi
can egalat: lungime: M. Ciobanu 
(Constr.) 5,09-, Înălțime: M. Dobre 
(Știința) și M. Pândele (Met.) 1,40; 
greutate : L. Oros 12,80.

NIC. PRĂJESCU — coresp.

Comisia orășenească de atletism, 
organizatoarea acestui CAMPIONAT 
pe ECHIPE, trebuie să analizeze cu 
toată seriozitatea felul în care s-a 
desfășurat, mai bine zis nu s-a des
fășurat, această competiție impor
tantă și să ia măsurile care se impun.

Le așteptăm 1

cu Știința Timișoara

Sauer 3, Schon și Szabo. Luni au locr 
partidele Știința — Dinamo Bacău și 
Dinamo București — Steaua.

POMPILIU VINTILĂ

TG. MUREȘ 27 (prin telefon). în
trecerea feminină a debutat cu două 
meciuri diferite ca valoare. Confrun
tarea Favorit Oradea — Constructo
rul Timișoara a prilejuit un joc slab, 
cu multe greșeli comise de echipe în 
apărare și atac. Timișorencele au con
dus cu 2—0, dar au lost egalate 
(2—2) și apoi scorul a fost favorabil 
echipei Favorit (5—4, 7—4). în final. 
Constructorul își revine și egalează. 
Scor final : 7—7 (5—4), realizat de : 
Macska 4, Mădău, Păcuraru și San
dor (F), Pușcașu 2, Gheorghevici 2, 
Tocan, Ciutac și Egri (C).

în schimb, partida Progresul Bucu
rești — S.S.E. Sibiu a fost de un 
bun nivel tehnic. Ia care au contri
buit ambele formații. Timp de 12 mi
nute, la început, nu s-a marcat nici 
un gol I Apoi, într-un minut tabela 
de marcaj a indicat 1—1, pentru ca 
după un alt minut să indice în avan
taj pe S.S.E. cu 2—1. Bucureșten- 
cele, mai experimentate, egalează și 
preiau conducerea, pe care n-o mai 
cedează pînă la sfîrșit, cîștigînd cu 
11—6 (5—3). Au marcat: Bogan 4 
Florea 3, Oțelea 2, Nițu, Mitroi (P), 
Chirilă 3, Birthelmer, Solomon și To- 
pîrceanu (S.S.E.). (I. PÂUȘ și A
SZABO, coresp.).



STEAUA A CUCERIT FOTBAL

„CUPA PRIMĂVERII» IA RUGBI

Într-un decor plăcut de primăva
ră, ieri, pe stadionul Constructorul 
din Capitală au avut loc ultimele 
întreceri din „Cupa Primăverii". 
Jocurile programate au atras aproa
pe 2 000 de spectatori. Iată rezulta
tele înregistrate, în ordinea dispu
tării întîlnirilor: pentru locurile 5— 
6: Constructorul — Farul Constan
ța 15—9 <3—3); locurile 1—2: Ste
aua — Gloria 3—0 (0—0); locurile
3—4: Dinamo — Progresul 18—12 
(10—6); locurile 7—8: Grivița Ro
șie — Știința Pelroșeni 20—3 (14—3).

în general jocurile au plăcut prin 
frumusețea .acțiunilor inițiate de 
înaintași și aripi precum și prin 
evoluția scorului. Mingea a fost 
culcată în terenul de țintă de multe 
ori după combinații spectaculoase 
(Dinamo, Progresul. Grivița Roșie).

în meciul care trebuia să desem
neze cîștigătoarea „Cupei Primă
verii" s-au întîlnit echipele Steaua 
și Gloria. S-a jucat nervos, caîntr-o 
partidă de campionat. Aceasta con
stituie o explicație a scorului 
sti'îns cu care s-a încheiat meciul. 
O altă explicație constă în lipsa de 
precizie manifestată de unii din 
jucătorii celor două echipe, care au 
ratat copilărește mai multe ocazii, 
tin icul eseu a fost înscris cu 12 
minute înainte de terminarea me
ciului. La o neatenție a liniei de 
fund a echipei Gloria, Ionescu ia pe 
cont propriu o acțiune pe partea 
stingă a terenului, fentează cîțiva 
adversari și culcă mingea în tere
nul de țintă: 3—0 pentru Steaua 
(Penei u a ratat transformarea). Cu 
acest rezultat s-a încheiat jocul care 
a adus echipei Steaua trofeul pus 
în joc. Pe locurile următoare s-au 
clasat: 2. Gloria; 3. Dinamo; 4. Pro
gresul; 5. Constructorul; 6. Farul; 
7. Grivița Roșie; 8. Știința Petro- 
șenL

ANTON PEAGU

Știința București—floretă fete 
și Dinamo Brașov—sabie 

s-au calificat pentru finala 
campionatului republican de scrimă

BRAȘOV 27 (prin telefon de la tri
misul nostru).

10 echipe feminine de floretă au 
luat parte sîmbătă la întrecerea pen
tru stabilirea celei de a 6-a finaliste 
a campionatului republican. După un 
prim tur (de trei grupe eliminatorii), 
se califică Știința București, S.S.E 
Satu Mare și Crișul Oradea. în turul 
II (turneul între cîștigătoarele pe gru
pe), Știința București înregistrează 
două victorii consecutive (9—0 cu
S.S.E. Satu Mare și 9—2 cu Crișul) 
și ocupă locul întîi. Așadar, Știința 
București (Geta Sachelarie, Manuela 
Chira, Geta Orfanu, Mira Crăciu- 
nescu și Iudith Haukler) s-a calificat 
în finala pe țară. Pe locurile 2—5 s-au 
clasat Crișul Oradea, S.S.E. Satu Mare< 
Dinamo Brașov și Recolta Cărei. A- 
ceste echipe vor participa la turneul 
de baraj, împreună cu C.S.M. Cluj, 
retrogradată anul trecut.

De-a dreptul dramatică a fost între
cerea de sabie, desfășurată duminică, 
la care au participat 8 echipe. Ini
țial s-a tras un tur eliminatoriu (două 
grupe de 4). Apoi, primele două echi
pe clasate în fiecare grupă s-au între
cut prin eliminare directă. Adică Di
namo Brașov—Știința Tg. Mureș (9—2) 
și C.S.M.S. Iași—Crișul Oradea (8—8), 
victoria revenind ieșenilor la tuș- 
averaj (51—57). în acest fel, pentru 
locul I s-au calificat Dinamo Brașov 
și C.S.M.S. Iași (cele două echipe se 
mai întîlniseră în grupe și brașovenii 
înviseseră destul de greu cu 9—6).

Meciul începe in nota de superiori
tate a formației Dinamo care, după 
primul tur, conduce cu 3—1 (Mezel— 
Vornicu 5—3, Rohoni—Țîrdea 5—4, 
Kluc—Irimiciuc 2—5, Ticușan—Hințu 
5—1), sabrerii ieșeni au o puternică 
revenire, astfel că la șfîrșitul turului 
doi egalează (4—4). Abia în ultimul 
tur, sabrerii brașoveni reușesc să-și 
apropie victoria, dar destul de greu, 
cu 9—7.

Pe locurile 2—5: C.S.M.S. Iași, Ști
ința Tg. Mureș, Crișul Oradea șl Re
colta Cărei. La baraj, alături de aces
te echipe, va mai părticică și Petro
lul Ploiești.

TIBERIU STAMA

Știința Timișoara-Vasas Budapesta 1-1 (0-0)
TIMIȘOARA, 27 (prin telefon). E- 

voluția campioanei Ungariei și tim
pul excelent pentru fotbal au atras 
peste 15 000 spectatori pe frumosul 
stadion „1 Mai" din localitate.

Hotărîți să nu repete acel 0—2 
de la Arad, oaspeții joacă, de la în
ceput, atent în apărare, mareînd cu 
strictețe atacanții timișoreni, iar 
înaintașii acționează periculos pe 
contraatac. Intervențiile prompte ale 
apărării timișorene îi opresc însă timp 
de 50 minute, să înscrie vreun gol.

Cît despre studenți, se poate spu
ne, că la primul examen serios de 
început de sezon, au corespuns în 
parte. Apărarea a avut intervenții si
gure, fiind înșelată o singură dată, 
în min. 53, cînd Molnar centrează de 
pe partea dreaptă, iar Puskas, deși 
flancat de Surdan, înscrie din apro
piere pe lingă Siclai.

Surdan, Petrovici, Mihăilă au îm
pins de multe ori acțiunile lor pînă 
în preajma careului advers, însă lipsa

MECIURI AMICALE
STEAGUL ROȘU — GAZ METAN 

MEDIAȘ 2—0 (0—0). Sîmbătă după- 
amiază, Steagul roșu a susținut ulti
mul joc de verificare înaintea meciu
lui de miercuri cu Espanol Barcelo
na, avînd ca parteneră formația de 
categoria B — Gaz Metan Mediaș. 
Jocul s-a desfășurat pe stadionul 
Tractorul, care se prezintă în con
diții foarte bune și a prilejuit antre
norilor echipei brașovene o verifi
care a întregului lot.

întîlnirea a fost utilă dat fiind 
faptul că jucătorii medieșeni au dat 
o replică dîrză brașovenilor, punîn- 
du-le numeroase probleme. Steagul 
roșu a lăsat impresia unei bune pre
gătiri. Autorii golurilor : Zaharia 
(min. 78) și Gyorfi (min. 87).

Brașovenii au utilizat următoarea 
formație : Adamache — Ivănccscu 
(Zaharia), Jenei, Naghi (Alecu), Za
haria (Naghi) — Campo (Pescaru), 
Sigheti (Campo) — Hașoti, Necula 
(Năitănăilă), Goran, Pescaru (Gyorfi).

CAROL GRUIA — coresp. reg.

U.T.A. — SIDERURGISTUL GA
LAȚI 4—0 (0—0). în prima repriză 
textiliștii au verificat o serie de ju
cători tineri, din care cauză pe teren 
a existat un echilibru de forțe. După 
pauză U.T.A. acționează cu prima 
garnitură, pornește cu toate forțele 
la atac și deschide scorul, în min. 55, 
prin Tjrlea, care transformă o lovi
tură de la 11 m. Același Țîrlea ri
dică scorul, în min. 66, la 2—0, iar 
Axente (min. 71) și Floruț (min. 87) 
îl stabilesc la 4—0.

ȘT. IACOB — coresp.

DINAMO PITEȘTI — ȘTIINȚA 
CRAIOVA 3—1 (0—1). în prima re
priză jocul a fost de slabă factură 
tehnică, lipsit de dinamism. Dintre 
putinele șuturi pe poartă unul singur 
și-a găsit ținta, acela expediat de 
Sfîrlogea în min. 39. La reluare ini
țiativa trece de partea formației gaz
dă care își concretizează superiori
tatea teritorială prin punctele înscri
se de Naghi (min. 52 și 53) și Țur- 
can (min. 63).

I. UDRESCU și I. ONICEL — coresp.

ARIEȘUL TURDA — ȘTIINȚA 
CLUJ 1—3 (0—0). Joc de factură mo
destă, disputat în nota de dominare 
a formației studențești. Au marcat: 
Oprea (în min. 47), Pîrvuleț (57) și 
Bretan (67) pentru Știința și Pîrvu 
(min. 76) pentru Arieșul.

PETRU I.AZÂR — coresp.

INDUSTRIA SÎRMEI C. TURZII — 
DINAMO BACĂU 2—3 (1—0). Joc 
frumos, disputat pe un timp exce
lent și pe un teren foarte bun. Lo- 
caluicii au avut inițiativa în prima 
repriză, creînd o serie de ocazii la 
poarta oaspeților. Scorul este des
chis în min. 20 de Husar. La reluare, 
în plină dominare a formației din 
Bacău, echipa gazdă ridică scorul la 
2—0 prin golul înscris de Rădulescu. 
Dar dinamoviștil nu se descurajează, 
domină din ce în ce mai autoritar și 
reusesc să înscrie 3 goluri prin Pa
nait (min. 50), Duțan (min. 70) și Kiss 

de finalitate, cît și driblingurile ex
cesive ale înaintașilor, au privat e- 
chipa de o victorie care, după aspec
tul general al jocului, putea fi ușor 
obținută.

Pentru studenți a înscris, în min. 
57, Humelnicu. Un gol de toată fru
musețea, realizat printr-un șut puter
nic de la marginea careului de 16 
metri.

Deși, în final, studenții controlează 
autoritar jocul, ei șutează puțin și 
imprecis la poartă astfel că partida 
ia sfîrșit cu un rezultat de egalitate.

S-au remarcat jucătorii Petrovici, 
Siclai, Surdan și Humelnicu, de la 
Știința Timișoara, Puskas, Molnar și 
Ihasz de la Vasas.

Excelent arbitrajul prestat de Oc
tavian Comșa (Craiova).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA : Siclai — 
Surdan, Petrovici, Răcelescu (Mihăi
lă), Speriosu — Grizea, Mihăilă (Le- 
reter) — Lazăr (Humelnicu, Cotor-

(84). S-au remarcat Duca, Ghețan, Hu
sar finei. Sîrmei) și Dufan, Resmc și 
Panait (Dinamo).

L. DONCIU — coresp.

DINAMO VICTORIA — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 3—1 (2—0). După pri
mele 20 de minute de dominare a 
echipei Știința, Dinamo Victoria echi
librează jocul și se impune prin a- 
tacuri mai incisive. Echipa studenți
lor, cu o înaintare care nu știe să se 
descurce în fata apărării aglomerate 
și decise a adversarilor, se bazează 
pe pătrunderile individuale ale lui Lu- 
cescu și Ciornoavă, care însă și ra

Ocazie excelentă de gol, dar Daniel Ene (Dinamo Victoria) va trimite balo
nul peste bară de la numai 6 m de poartă. Fază din meciul Dinamo Victo

ria — $tiinfa București 3—1 (2—0)

tează cîteva ocazii mari. De la Di
namo, „replica" o dă Ene ; la o fază 
în careu, de la mică distanță în fața 
porții goale, trage peste bară. El își 
repară greșeala însă cu 4 minute îna
inte de șfîrșitul meciului, mareînd al 
treilea gol pentru echipa sa. Mai îna
inte, în min. 28 și 40, înscriseseră 
Dumitrescu și Nuțu. Pentru Stiinta a 
marcat Goia în min. 46. în acest 
meci de verificare au corespuns Feo- 
dot, Dobre, Nuțu (Dinamo Victoria) 
și Sîrbu, Rădulescu, Ciornoavă (Ști
ința). A arbitrat, bine, C. Niculescu 
— București.

în deschidere la acest meci, Aba
torul — Dinamo București (juniori) 
3—1

ION CUPEN — coresp.

FARUL — METALURGISTUL 
BUCUREȘTI 1—0 (1—0). Local
nicii au desfășurat un joc co
respunzător doar în primele 10 
minute, cînd de altfel au deschis 
scorul prin Caraman, care a primit 
o pasă de la Koszka. Apoi, fazele de 
fotbal de calitate au fost foarte pu
ține. Ambele formații s-au angrenat 
într-un joc steril, fără o țintă pre
cisă. Abia în ultimele 15 minute jo
cul s-a mai animat dar Caraman, 
Ologu și Zamfir nu au reușit să în
scrie.

E. PETRU — coresp.

MINERUL BAIA MARE — CRIȘUL 
ORADEA 2—3 (2—0). Primul meci 
mai important din actualul sezon a 

mani), Humelnicu (Regep), Lereter 
(M. Popa), Mițaru.

VASAS: Varga — Bakos, Mezei, 
Ihasz — Pali, Berendi — Molnar, 
Puskas, Farkas, Fiszter, Korses.

P. ARCAN — coresp. reg.

Spartak Moscova — 
Petrolul 20 (l-0)
SAMARKAND 27. în primul joc 

susținut în U.R.S.S., echipa Petrolul 
Ploiești a întîlnit formația Spartak 
Moscova. Fotbaliștii de la Spartak au 
obținut victoria cu scorul de 2—0 
(1—0) prin punctele înscrise de Os- 
teanin (min. 12) și Boc (min. 75 —
autogol).

adunat multi spectatori pe stadionul 
„23 August", din localitate. Deși jo
cul nu s-a ridicat la un nivel supe
rior, el a oferit totuși cîteva faze 
frumoase.

în prima repriză, gazdele contro
lează jocul, acțiunile ior au mai mul
tă claritate, două dintre ele fiind fi
nalizate de către Bohoni (min. 28) și 
Soo (min. 42), ultimul șutind inrpara- 
bil de la aproximativ 20 de metri.

în repriza secundă, oaspeții, cu o 
pregătire fizică mai bună, domină, 
reușind să înscrie de trei ori prin 
Vigu (min. 71), Sacaci III (min. 75) 
și Harșani (min. 86). Deși, la capito
lul pregătire fizică, orădenii s-au ară
tat bine puși la punct, acțiunile fna-

Foto : V. Bageac

intașilor lor au purtat amprenta 
ineficacității, ei ratînd (în repriza a 
doua) numeroase ocazii clare de a în
scrie. Echipa locală ar fi putut, pro
babil, să obțină un rezultat mai bun 
dacă, în repriza a doua, schimbările 
în formație n-ar fi purtat amprenta 
improvizației, randamentul echipei iu 
această parte a jocului fiind mult 
scăzut. Cei mai buni jucători de pe 
teren : Solomon și Sasu.

T. TOHĂTAN — coresp. reg.

Teatrul „BARBU DELAVRANCEA66 
prezintă:

m premieră pe țară 

„ARICIUL DE LA DOPUL PERFECT"
Comedie satirică de ION BĂIEȘU

în rolul principal s
DEM. RADULESCU 

de la Teatrul National I. L. Caragiale
Regia artistică : M1HAI BERECHET — de la Teatrul Național

1. L. Caragiale

L
 Decoruri : arh VLADIMIR POPOV

Costume : GABRIELA NAZARIE 
Ilustrația muzicală : DINU PETRESCU

Plastica mișcării scenice : VERA PROCA C1ORTEA

Cinci minute 
cu Ilie Savu

La 48 de ore după sosirea în țară, 
duminică dimineața, jucătorii de Ia Steaua 
și-au reluat pregătirile în vederea în
ceperii returului. Profitînd de prilej, 
am avut o scurtă convorbire cu antre
norul Ilie Savu. Obiectul ei: amănunte 
din turneul recent încheiat.

Prima întrebare s-a referit la valoa
rea adversarilor întîlniți și Ja calitatea 
jocurilor disputate.

— Cele mai puternice echipe întâlnite
- ne-a răspuns antrenorul buciireștenilor
— au fost reprezentativa Israelului și 
Panalhuiaikos, campioana Greciei. In 
ambele există jucători de clasă.

— Cum a fost apreciat de către gazde 
jocul echipei Steaua ?

— în Israel și în Grecia ne-am 
bucurat de o „presa*  bună.

—Care au fost cei mai buni jucă
tori ai turneului ?

— Vi-i spun, în ordinea... posturilor: 
Suciu, Haidu, Ilălmăgeanu, Dumitru 
Nicolae, D. Popescu, Rakși. Creiniccanu. 
Ultimii doi suit în mare revenire de 
formă.

— Ce probleme ați rezolvat în acest 
turneu?

— Sperăm că am găsit „rețeta0, a- 
parării...

— Vreți să nc-o spuneți?
— Desigur. Iată formula la care am 

ajuns: Suciu — Pctcscu, Ilălmăgeanu,
D. Nicolae, Sătmărcanu — Jenei, D. 
Popescu. A rămas sub semnul întrebării 
definitivarea cuplului de înaintași cen
trali.

— Și acum ?
— Antrenamente, antrenamente... In 

ziua de 6 martie un joc amical cu Di
namo București, iar la 13 martie pri
mul „oficial*,  la Călan în „Cupa Româ
niei*.

V. P.

PRONOSPORT
REZULTATELE

CONCURSURILOR PRONOSPORT 
E-9 și A-9 

Etapa din 27 februarie 1966

I. Napoli—Milan (1—0) 1
II. Atalanta—Cagliari (1—0) 1

III. Florentina—Lanerossi (1—1) x
IV. Internaționale—Foggia (5—0) 1
V. Lazio—Roma (0—0) x

VI. Sampdoria—Brescia (0—2) 2
VII. Spăl—Bologna (0—3) 2

VIII. Varese—Torino (2—1) 1
IX. Lccco—Potenza (2—0) 1
X. Livorno—Genoa (1—1) x

XL Monza—Palermo (1—0) 1
XII. Reggiana—Venezia (1 — 1) x

XIII. Juventus—Catania (1—0) 1

Fond de premii : Pronosport B 9 : 
47.754 lei din care 16.329 lei report 
la premiul exceptional ;

Pronosport A-9 : 149.488 lei.



Cristina Balaban învingătoare la Magdeburg 
cu 1:111,4 la WO m spate!

înotătorii români au stabilit 3 noi recorduri republicane
MAGDEBURG, 27 (prin telefon). 

Sîmbătă și duminică s-a desfășurat 
în piscina Elbe Schwimmhalle (50 m) 
din localitate un mare concurs inter
national la care au participat înotători 
din Italia, Olanda, Iugoslavia, Româ
nia și R.D. Germană.

Luînd startul în proba de 100 m 
spate, CRISTINA BALABAN a domi
nat, cu autoritate, întregul lot de par
ticipante, obținînd o frumoasă victo
rie însoțită și de o excelentă perfor
manță : 1:10,4 — nou record republi; 
can. Foarte bine au concurat și cei 
doi brasiști, Vasilc Costa și Angel Șop; 
tercanu care, deși au avut adversari 
mult mai bine cotați pe plan mondial, 
au reușit să urce pe podium atît în 
proba de 100 m, cît și la 200 m. Mai 
mult chiar, Costa a terminat cursa de

MAGDEBURG, 27 (prin telefon). Sîm
bătă seara s-a desfășurat la Elbe 
Schwimmhalle din localitate cea de-a 
doua partidă din finala „C.C.E.“ la polo, 
care a opus formațiile Dynamo Magde
burg si Partizan Belgrad. Echipa ger
mană a cîștigat cu scorul de 4—3 (1-1, 
1-0. 2-1, 0-1).

Echipa Partizan — învingătoare cu 
5—3 în primul meci — și-a adjudecat 
trofeul.

100 m cu un nou record al țării : 
1:11,8. Iată cîteva din rezultatele teh
nice :

FEMININ — 100 m spate : 1. C. 
BALABAN 1:10,4 — nou record (v. 
rec. 1:11,0) ; 2. Sikkens (Olanda)
1:12,3; 3. B. Kohler (R.D.G.) 1:12,7; 
100 m liber : 1. M. Grunnert (R.D.G.) 
1:02,5 ; 2. R. Schumacher (R.D.G.) 
1:03,7; 200 m fluture: 1. Lindner 
(R.D.G.) 2:34,0 ; 200 m liber : 1. Grun
nert 2:19,7 ; 2. Neubauer (R.D.G.)
2:21,0 ; 3. Schumacher 2:23,0 ; 4. C. 
Balaban 2:24,4 nou record republican 
(v. rec. îi aparținea cu 2:25,9).

MASCULIN — 100 m liber : 1. F. 
Wiegand (R.D.G.) 55,5 ; 2. Polser
(R.D.G.) 56,5 ; 400 m liber : 1. Wie
gand 4:26,8 ; 2. Muller (R.D.G.) 4:27,0; 
100 m bras : 1. E. Henninger (R.D.G.) 
1:09,4; 2. V. COSTA 1:11,8 — nou 
record (v. rec. îi aparținea cu 1:12,0) ;
3. A. ȘOPTEREANU 1:12,7 ; 4. K. Ma- 
tzur (R.D.G.) 1:12,7 ; 5. Giovannini 
(Italia) 1:14,2 ; 200 m bras : 1. E. Hen
ninger 2:35,7 ; 2. V. COSTA 2:39,5 ; 
3. A. ȘOPTEREANU 2:39,9; 100 m 
fluture : 1. Sommer (R.D.G.) 61,0 ;
2. Shock (R.D.G.) 61,6.

români cîștigători 
cu Ungaria (tineret) 

mină clar, dar ratează cel puțin 
5—6 situații mari, care i-ar fi per
mis să urce cu mult scorul. Înscrie 
doar două goluri prin Hollo (min.
21) și Gal (min. 30). Gazdele ra
tează și ele o ocazie prin Erdos. 
Echipa noastră termină repriza 
fără Hollo și Ciobotaru, care sînt 
accidentați. In ultima parte a me
ciului superioritatea noastră este 
evidentă și pe rind Marian (min. 
47), Gal (min 51), Boldescu (min. 
58) și Gheorghiu (min. 60) mar
chează, stabilind scorul final la 
7—0, un succes remarcabil al echi
pei noastre, care a aliniat forma
ția : Crișan-Pop, Scheau ; Cordu- 
ban, Petrescu-Ioanovici, Gal, Hollo ; 
Mihăilescu, Boldescu, Ciobotaru 
(Tudor Viorel) ; Marian, Gheorghiu, 
Iordan. Au condus arbitrii iugoslavi 
Ianecici și Kaltnekar.

Luni, cele două selecționate se 
vor întilni din nou. De data aceasta 
vor arbitra Valentin și Moser 
(Austria).

CĂLIN ANTONESCU

Tinerii hocheiști 
la Budapesta: 7-0
BUDAPESTA, 27 (prin telefon de 

la trimisul nostru special). Astăzi 
la „Kisstadion" s-a disputat meciul 
internațional de hochei pe gheață 
dintre reprezentativele de tineret 
ale României și Ungariei. Echipa 
noastră a jucat foarte bine, mai ales 
din punct de vedere tactic, și a 
obținut o victorie netă cu scorul 
de 7—0 (1—0, 2—0, 4—0).

La începutul primei reprize, jocul 
a fost lent, ma.i mult de studiu. 
A urmat o scurtă perioadă în care 
gazdele au avut o ușoară superio
ritate, dar au ratat cele cîteva ocazii 
create. Echipa noastră și-a revenit 
a.poi, inițiind cîteva acțiuni bine în
chegate. In min. 14 Hollo pleacă 
pe contraatac, se descurcă foarte 
bine între fundașii adverși și pa
sează lui Ioanovici, care deschide 
scorul: 1—0. Pînă la sfîrșitul re
prizei noi dominăm teritorial, dar 
și jucătorii maghiari sînt periculoși 
prin contraatacurile pe care le dez
lănțuie și care-i permit lui Crișan 
să se remarce. Repriza secundă 
aparține echipei noastre care do-

Aseară, la Sandefjord, 
Iii meci amical de handbal:

ROMÂNIA—NOUVEGIA17-12
SANDEFJORD 27 (prin telefon), 

întâlnirea internațională de handbal 
dintre reprezentativele masculine ale 
României și Norvegiei s-a încheiat, 
după un joc de factură tehnică superi
oară, cu victoria echipei noastre la 
scorul de 17—12 (9—6). Jucătorii ro
mâni au condus permanent, deși au 
avut în față o echipă alcătuită din 
jucători robuști, înalți, cu multă for
ță de șut. Echipa noastră a jucat bine, 
în nota meciului de la Copenhaga : 
omogen, colectiv, eficace. Redl și-a 
făcut o bună reintrare, iar Licu — 
debutant — a corespuns. Formația 
noastră : Redl—Iacob 4, Costache II 2, 
Oțelea 2, Hnat 1, Nica 1. Moser 5, 
Gațu 1, Marinescu, Costache I, Licu 
1. Gruia a fost scos din echipă la a- 
cest meci, pentru îngimfare și indis
ciplină la antrenamentul din diminea
ța jocului.

La 1 martie, echipa României va 
juca din nou cu Norvegia, la Oslo.

I. KUNST-GHERMÂNESCU 
antrenor emerit

Sportivii români au cucerit două titluri

Concursul internațional de schi al României de campioni internaționali de tenis de masă 
ai R. F. Germane

la Poiana Brașov: francezii
din nou pe primele locuri

(Urmare din pag. 1)

decît în primele zile. Vădind oboseală, 
Gohn s-a „agățat" In prima manșă de 
un fanion, a căzut și a pierdut multe 
secunde, în vreme ce Tăbăraș — prost 
inspirat — S-a .încurcat" prin cîteva 
porii și a realizat astfel un timp sub 
posibilități. Foarte îmbucurătoare a fost 
evoluția juniorului Dan Cristea din 
Bușteni, clasat al cincilea, înaintea unor 
ooncurențl mai experimentați. Dan Cris
tea s-a afirmat din nou cu acest prilej 
drept cel mai talentat element al actua
lei generații de juniori. Promițătoare 
și maniera în care a parcurs cele două 
manșe un alt junior. Dorin Munteanu 
din Brașov, pe care-1 considerăm de 
asemenea un element cu reale perspec
tive.

Clasamentul probei (500 m lungime, 
170 m diferență de nivel, 61 de porți în 
manșa 1 marcată de prof. Mihai Bîră, 
63 porți în manșa a ll-a marcată de 
antrenorul francez Honors Bonnet): 1. 
Laeroix 113,6 (56,3—57,3); 2. Stamos 
114.9 (56,2—58,7); 3. Arpin 116,7
(57.8—58,9); 4. Riedel (R.D. Germană) 
125.2; 5. Dan Cristea (Caraimanul Buș
teni) 125.4: 6. N. Iovici (România) 
126.4; 7. Wittwer 126,7; 8. A. Munteanu 
(Steagul roșu Brașov) 129,4; 9. Tăbăraș 
130 0; 10. Gh. Văcaru (Dinamo) 130,1.

Clasamentul combinatei de două 
probe: 1. Laeroix 0,98 p; 2. Stamos 
18,85 p-, 3. Gohn 55,17 p; 4. Tăbăraș 
65,52; 5. Anghclov 79,51 p; 6. Wittwer 
113,31 p.

Alte titluri mondiale 
pe pirtiile de schi 
de la Holmenkollen

OSLO (Agerpres). — Peste 100.000 
de spectatori au urmărit, sîmbătă, la 
Holmenkollen, lingă Oslo, proba de 
50 km din cadrul campionatelor 
mondiale de schi. Desfășurat pe nin
soare, „maratonul schiului” s-a în
cheiat cu succesul norvegianului Gjer- 
mund Eggen, un fermier în vîrstă de 
24 de ani, care cîștigase, cu cîteva zile 
înainte, și proba de 15 kilometri. în
vingătorul a străbătut distanța de 
50 km în 3h 03:04,6, fiind urmat de 
Tiainen (Finlanda) 3h 03:15; Mănty- 
ranta (Finlanda) 3h 03:54; Ellefsaeter 
(Norvegia) 3h 04:46; Taipala (Finlan
da) 3h 05:20; Vedenin (U.R.S.S.) 
3h 05:43.

în proba de ștafetă feminină 
3x5 km victoria a revenit echipei
U.R.S.S. (Boiarskih, Atkina, Kolcina) 
în 56.04. înaintea Norvegiei 57:59, 
Suediei 58,00. Pe locurile următoare : 
R.D G.. Finlanda, Bulgaria, Polonia

întrecerile ia trambulina mare au 
fost cîștigate de Bjorn Wirkola (Nor
vegia). cu sărituri de 84,5 m și 78,5 m.

La Predeal: Leo Laeroix
(Urmare din pag. 1)

rapid și impetuozitatea cu care cei trei 
ași au parcurs cele două manșe ame
najate de antrenorul federal prof. Ion 
Berindei și, respectiv, de Fritz Wetzel, 
antrenorul concurcnților din R. D. Ger
mană. Leo Laeroix și Fierce Stamos 
s-au și clasat, de altfel, pe primele 
două locuri, în vreme ce Michel Arpin, 
„agățat" la o poartă în prima manșă, a 
trebuit să se mulțumească cu frumoa
sele aprecieri făcute pentru spectacu
loasa cursă din manșa secundă și... lo
cul 10.

Dintre concurenții români, cel mai bine 
s-au comportat K. Gohn și C. Tăbăraș, 
clasați pc locurile 3 și 5. Ei s-au stră
duit să se mențină, ca timp, cît mai a- 
proape de valoroșii lor adversari, dar 
a fost evident că nu sînt pregătiți pen
tru curse grele. De altfel, trebuie să 
menționăm că cele două manșe de sîm-

S-AU ÎNCHEIAT „MONDIALELE"
DE PATINAJ ARTISTIC

DAVOS 27 (Agerpres). — Campio
natele mondiale de patinaj artistic au 
luat sfîrșit duminică în stațiunea el
vețiană de sporturi de iarnă Davos, 
în proba feminină individuală titlul 
de campioană a lumii a revenit patina
toarei americane Peggy Fleming care a 
totalizat 2291 puncte. Medalia de ar
gint a fost cucerită de Gabriele Sey- 
fert (R.D. Germană) — 2228,7 puncte, 
iar cea de bronz de canadiana Petra 
Burka — 2226,2 puncte. în conti
nuare clasamentul se Drezintă astfel:
4. Valerie Jones (Canada) 2143,4 
puncte; 5. Nicole Hassler (Franța) 
2142,9 puncte; 6. Hana Maskova 
(R.S. Cehoslovacă) 2085,1 puncte.

La dans primul loc a fost ocupat 
de perechea Diana Towler — Bernard 
Ford (Anglia) cu 254,3 puncte. Kris

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI

învingător cu 4 secunde!
bătă (cu 63 și respectiv 62 porți) au fost 
cele mai lungi și mai grele pe care au 
„mers" schiorii noștri în acest sezon. 
(Un handicap datorat greșitei pregătiri 
făcute de antrenorii noștri fruntași, pre
cum și faptului că nici una din cursele 
de „special" organizate de comisiile 
regionale nu au avut lin grad de difi
cultate apropiat de cel al întrecerilor 
internaționale).

Și acum, clasamentul probei desfășu
rate pe Clăbucet (400 m lungime, 190 
m diferență de nivel) : 1. Leo Laeroix 
(Franța) 111,6 (60,6—51,0) ; 2. Pierre 
Stamos (Franța) 115,7 (63,8—51,9) ;
3. K. Gohn (România) 119,0 (65,2— 
53,8) ; 4. P. Anghelov (Bulgaria) 119,3 
(66,8—52,5); 5. C. Tăbăraș (România) 
120,0 (67,1—52,9); 6. S. Wittwer
(R.D.C.) 125,9; 7. N. Iovici (România) 
126,0; 8. M. Papanghelov (Bulgaria) 
126,6; 9. W. Stumpf (R.D.G.) 127,0; 
10. M. Arpin (Franța) 130,0.

tine Fortune — Dennis Sveum (SUA) 
și Lorna Dyer — John Carrel 
(SUA) s-au clasat pe locurile urmă
toare.

Tenismeni români 
concurează in R.A.U.

Timp de trei săptămini, în R.A.U. se 
vor desfășura o serie de competiții in
ternaționale de tenis. Astfel, în zilele de 
1 și 2 martie, va avea loc la Cairo „Cupa 
Națiunilor**,  deschisă reprezentativelor de 
țări. Apoi, tot capitala R.A.U., va găzdui, 
între 3 și 13 martie, un turneu de tenis 
la probele individuale. In sfîrșit, Ia Ale
xandria, între 14—20 martie, se va dis
puta un nou concurs internațional. La 
toate aceste întreceri vor lua parte și 
jucătorii noștri Ion Țiriac, Petre Măr- 
mureanu și Uie Năstase.

MECIURILE REPREZENTATIVEI 
DE FOTBAL A BULGARIEI 

LA CAIRO

Reprezentativa de fotbal a Bulgariei a 
susținut, la shrșitul săptămînil, două 
jocuri la Cairo. In primul, fotbaliștii bul
gari au terminat la egalitate cu prima 
selecționată a R.A.U. : 2—2 (2—1). In al 
doilea meci, naționala Bulgariei a fost 
Învinsă surprinzător de reprezentativa 
secundă a R.A.U. la scorul de 2—1 (2—0).

★
LEIPZIG, In meci retur pentru »C.E.t 

la handbal masculin, la Leipzig echipa 
D.H.FJK. Leipzig a Întrecut cu scorul de 
17—15 (9—5) formația iugoslavă Rukomet 
Zagreb învingători și în primul meci 
(18—14), handballștii de la Leipzig s-au 
calificat pentru semifinale.

NEW YORK. In cadrul unui concurs 
de atletlim pe teren acoperit, desfășurat 
la Baltimore, cunoscuta atletă sovietică 
Tatiana Scelkanova a cîștigat proba de 
săritură In lungime cu o performantă de 
6,53 m. Helga Hoffman (R. F. Germană)

s-a clasat pe locul doi cu 6,25 m. Iată 
alte rezultate înregistrate : 60 y.g. — Flo
wers 6,9 : 60 y — Gaines 6.0 ; 60 y fe
mei — Kay Johnson 7,0 ; 50 y.g. femei 
— Lings 6,9.

LONDRA. Atletul Wendell Mottley a 
realizat cea mai bună performanță mon
dială a sezonului în proba de 440 yarzl 
cu 47,3. Alte rezultate : 2 mile — Simp
son 8:45,6 ; lungime — Davies 7,85 m.

GLASGOW. Intr-un joc contînd pentru 
campionatul inter-brltanic de fotbal, 
Scoția a întrecut cu scorul de 2—0 (1—0) 
Tara Galilor.

SANTIAGO DE CHILE. Selecționata de 
fotbal a U.R.S.S., care se află în turneu 
in Chile, a susținut duminică un meci 
cu echipa Deportlvo Concepcion, din liga 
a doua. Meciul s-a încheiat cu un rezul
tat de egalitate : 1—1.

DURBAN. Cu prilejul unui concurs de 
natație, desfășurat la Durban, tînăra 
înotătoare Karen Muir (Africa de sud) a 
stabilit un nou record mondial în pro
ba de 110 yarzi spate, eu timpul de 1:08,3 
(v. r. 1:08.6 Ann Fairlie). Karen Muir 
este în vîrstă de 13 ani. Pe locurile ur
mătoare, in această probă, s-au clasat 
Ann Fairlie (Africa de sud) — 1:09 și 
Christine Caron (Franța) — 1:10.2.

NEAPOLE. In finala turneului interna

Maria Alexandru (simplu femei) și perechea Alexandru-Giur- 
giucă (dublu mixt)

LUEBECK 27 (prin telefon). în cam
pionatele internaționale de tenis de 
masă ale R.F.Germane, încheiate du
minică seara, sportivii români au re
purtat două frumoase succese. Maria 
Alexandru și cuplul Maria Alexan
dru—Dorin Giurgiucă au cucerit ti
tlurile de campioni internaționali ai 
țării gazdă. Iată rezultatele mai im
portante : simplu femei, optimi: 
Alexandru — Jarka Karlikova3—0, 
Rowe — Mihalca 3—2, sferturi: 
Alexandru — Bucholz 3—2, Luzova 
—• Simon 3—2, semifinale: Shannon 
— Luzova 3—2, Alexandru — Rowe 
3—1, finala : Alexandru — Shannon 
3—0;simplu bărbați, optimi: Scholer

România Finlanda 7-3
(Urmare din pag. 1) 

care s-au întors la vestiare după pri
mele 20 de minute, s-au impus (ca joc 
și ca scor) în a doua parte și s-au de
tașat net în ultima repriză, reușind faze 
viu aplaudate, goluri spectaculoase.

Partida a început în nota dc superio
ritate a oaspeților. Ei atacă viguros, 
dîndu-i ocazia lui Dumitraș (ieri, unul 
din cei mai buni oameni ai echipei, ală
turi de Varga și frații Szabo) să se 
remarce. Cei care înscriu sînt finlan
dezii (Ilakanen, în min. 11), dar și noi 
avem ocazii foarte bune, printre care și 
o „bară* * a Ini Varga. Atacurile noastre, 
tot mai insistente în repriza secundă, 
surprind apărarea adversă, și becul 
ro.șu se aprinde pentru prima oară, în 
min. 28. la poarta lui Lahtinen: Szabo 1 
marchează din pasa fratelui săli. Trece 
doar un minut șî Szabo II înscrie după 
o cursă splendidă. In min. 32, un șut- 
bombă a lui Varga este abil deviat de 
către Szabo I și este 3—1 pentru noi. 
Apoi Keinonen stabilește scorul primelor

tional de tenis de la Neapole se vor în- 
tîlni australianul Martin Mulligan șl ita
lianul Pietrangeli. In semifinale, Mulli
gan l-a eliminat cu 6—3, 6—0 pe Gilar- 
delli (Italia), iar Pietrangeli l-a învins 
cu 6—1, 6—2 pe compatriotul său Vale
ri co.

NEW YORK. Trofeul pus în joc la con
cursul international de tenis de la Tampa 
(Florida) va fi disputat de Cliff Drys
dale (Africa de sud) și Bora Jovanovic! 
(Iugoslavia).

MOSCOVA. Primul campionat mondial 
de motocicllsm pe gheață a fost cîștigat 
de sportivul sovietic Gabdrahman Kadî- 
rov. Locul doi a revenit lui Viktor Kuz- 
nețov (U.R.S.S.).

PARIS. In competiția de rugbi „Tur
neul celor 5 națiuni” s-au disputat sîm
bătă două întîlniri : la Paris Franța a în
vins Anglia cu 13—0 (5—0), iar la Dublin, 
Scoția—Irlanda 11—3 (5—3). In clasament 
conduce Franța cu 5 puncte urmată de 
Tara Galilor 4 p. Scoția 3 p.

BERLIN. La Frankfurt pe Oder s-a dis
putat meciul internațional de volei din
tre echipele R.S. Cehoslovace șl R.D. Ger
mane. Oaspeții au terminat învingători 
cu scorul de 3—2 (15—9, 5—15, 10—15,
15—11, 15—12).

— Negulescu, Reti — Schoofs 3—0, 
Giurgiucă — Weilz 3—0, sferturi: 
Giurgiucă — Miko 3—2, Stanek — 
Reti 3—0, semifinale: Iohansson
— Giurgiucă 3—0, Stanek — Scholer 
3—1, finala; Stanek — Iohansson 
3—2; dublu femei, semifinale: Si
mon, Bucholz — Alexandru, Mihalca 
3—0, finala: Shannon, Rowe — Si
mon, Bucholz 3—1 ; dublu bărbați, 
semifinale: Stanek, Miko — Giur
giucă, Reti 3—1, finala: Stanek, 
Miko — Schdler, Kunz 3—1 ; dublu 
mixt, semifinale: Alexandru, Giur
giucă — Jitka Karlikova, Kunz 
3—1, finala: Alexandru, Giurgiucă
— Luzova, Miko 3—0,

două reprize. Ultima parte a jocului de
butează cu un gol hotărîtor pentru mo
ralul echipei române și pentru „soarta" 
meciului: în min. 43 Focar șutează de 
la distanță și pucul trece peste portarul 
căzut, oprindu-se în plasă. Dc-acum 
formația noastră stăpîneștc jocul, fin
landezii cedează teren văzînd cu ochii 
și orice incertitudine asupra rezultata' 
lui dispare. Minutul 49: combinație a 
primei noastre linii, Szabo I driblează 
cu măiestrie și... 5—2 1 Minutul 50:
Szabo I, din spatele porții, îl „servește" 
pe Szabo II și... 6—2 1 Minutul 51:
Florescu execută o pătrundere de toată 
frumusețea pe centrul terenului, pasează 
scurt lui Șlefanov și acesta reia sigur:
7-—2! Pînă Ia sfîrșit, joc cu atacuri al
ternative și încă un gol al oaspeților, 
reușit în min. 58 de Oksanen, într-un 
moment cînd ambele echipe aveau cite 
un jucător eliminat.

Arbitrii Fl. Marinescu și N. Tur- 
ceanu au condus echipele:

ROMÂNIA: Dumitraș—Varga, Vă
car, lonescu, Czaka, Fagaraș—Szabo II. 
Calamar, Szabo I, Pană, Florescu, Ște- 
fanov, Bașa, Ferenczi, Ștefan, Tarciu.

FINLANDA : Lahtinen (Kaitala) -— 
Mejsikantmen, Numminen, Ileikkilii, 
Rantasila, Partinen—Jylhii, lsaksson, 
Vchmiinen, Reunamăki, Kilpio, Keinonen, 
llakancn, Peltonen, Oksanen, Mononen.

Luptătorii români și-au încheiat 

turneul în U.R.S.S.

LENINGRAD 27 (Prin telefon). — 
Reprezentativa de lupte libere a țării 
noastre, care a întreprins un turneu 
în U.R.S.S., a evoluat sîmbătă și du
minică la Leningrad. In prima reuniune 
din orașul de pe Neva, sportivii ro
mâni au luptat cu reprezentativa Lenin
gradului, întărită cu luptători din Mos
cova și alte orașe și au pierdut la 
scorul de 2*/ ?—5*/ ?.

In ultima reuniune, de duminică di
mineața, reprezentanții noștri au întîl- 
nit selecționata Leningradului cu care 
au terminat nedecis; 4—4.

Redacția și admlnlshațla t str Vacile Conta nr 16 telefon II 10 05 Interurban 17 șl 286 Telex i sportrom bu*.  180. Tiparul i L P. .Iniortnațla*,  SU. ttietoUno 23—23. 
PREJUL ABONAMENTULUI: 1 luni: 6,50 leii 3 luni: 19,50 iei j 6 lunii 39 lei | 1 an: 16 lei. 40 305


