
DUPĂ UN JOC EXCELENT, 0 VICTORIE NETĂ: 
ROMÂNIA-NORVEGIA 4-0 (1-0,1-0, 2-0)!

Anul XXII —Mr. 4913

Ieri, în sferturile de finală ale „C.C. E.“ la volei

RAPID BUCDREȘTI—MLADOST ZAGREB 3-1

Gh. Ferariu (Rapid) troge puternic, realizind un nou
Roibu

punct pentru echipa sa
Foto : T.

Voleibaliștii de la Rapid 
rești au încheiat victorioși 
meci cu Mladost Zagreb din sfertu
rile de finală ale „Cupei campioni
lor europeni". Aseară la Floreasca, 
ei au dispus de echipa oaspe cu 
3—1 (15—9, 15—9, 13—15, 15—2),
datorită îndeosebi apărării din linia 
a doua, dublajelor, precum și< for
ței loviturilor de atac, în care a ex
celat Udișteanu.

Bucu- 
primul

a cunoscut un frumos succes
s-au desfășurat 
Clăbucetului și

ia 
pe 
fi-

Timp de 7 zile 
Predeal, pe pîrtia 
cele din apropiere, concursurile 
nale ale ediției din acest an a Spar- 
tachiadei militare de iarnă. Tradițio
nala competiție sportivă de masă din 
armată a angrenat, ca în fiecare an. 
un mare număr de tineri militari care 
au început întrecerile din cele mai 
mici subunități.

Se poate spune ca Spartachiada mili
tară de iarnă, alături de celelalte com
petiții sportive de masă care se desfă
șoară în unitățile forțelor noastre ar
mate, aduce de fiecare dată o contri
buție importantă în munca de familia
rizare a militarilor cu sportul, de că- 
lire fizică și de sporire a capacității 
de efort.

Ca și în alți ani, finalele Spartachia- 
dei militare de iarnă au cunoscut un 
succes deplin. Participanții la între
ceri au luptat cu dîrzenie pentru per
formanțe cît mai bune.

Rezultatele tehnice : BIATLON. cat. 
I — cadre : 1. Bucegi 12 p ; 2. Postă
varul 14 p ; 3. Carpați 19 p ; militari 
în termen : 1. Carpați 40 p ; 2. Postă
varul 44 p : 3. Bucegi 46 p ; cat a 
H-a — cadre : 1. Someșul 6. p ; 2. 
Dîmbovița 16 p ; 3. Prahova 25 p ; 
militari în termen : 1. Dîmbovița 21 p;
2. Someșul 34 p ; 3. Prahova 65 p.

PATRULĂ — cat I: I. Postăvarul;
2. Bucegi ; 3. Carpați : cat a Il-a : 1. 
Dîmbovița; 2. Someșul ; 3. Prahova ; 
cat. a IlI-a : 1. Milcov ; 2. Dunărea ;
3. Vrancea.

PLUTON (numai cat I) : 1. Bu
cegi (comandant, căpitan Eugen Tă- 
mîrjan) ; 2. Postăvarul (comandant lt.

MARIN CIUPERCEANU
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„CUPA ROMÂNIEI" LA PRO
BE ALPINE A REVENIT ECHI
PEI A.S. ARMATA BRAȘOV
Citiți amănunte în pag. a 2-a)

Luni 7 martie 1966

Campionii noștri au învins cu oa
recare dificultate, pierzînd un pre
țios set. Aceasta, întrucît ei nu au 
jucat la cea mai ridicată valoare a 
lor (sub nivelul normal au fost și 
pasele, și varietatea atacului, și blo
cajul) și pentru că au avut în față 
un adversar care a luptat cu fermi
tate majoritatea timpului: _

Mladost Zagreb, după cum spu
neam, a fost un adversar tenace, cu 
o foarte bună mișcare în teren, cu 
blocaj sigttr și cu atac viguros, lă- 
sînd să se întrevadă greutatea sar
cinii pe care o vor avea rapidiștii 
in returul partidei de la Zagreb 120 
martie).

Jocul a început într-o alură deose
bit de vie, imprimată de Rapid, care 
atacă în trombă și conduce cu 7—0, 
9—1, 9—3, 11—3, scor la care volei
baliștii iugoslavi au o revenire și 
lasă impresia că vor egala.; ei reduc 
din handicap (11—7, 13—7, 13—9),

ION TRIPȘA-595 p la pistol viteză
Pe poligonul Tunari a avut loc 

ieri primul concurs al anului de 
pistoi-viteză, la care a luat parte 
majoritatea trăgătorilor fruntași. 
Pe locul I, cu un rezultat foarte 
bun, s-a clasat I. Tripșa (Dinamo)

Numeroși înotători bucureșteni, 
fete și băieți, șȚau disputat sîmbătă 
și duminică la bazinul de la Floreasca 
dreptul de a participa la finalele con
cursului republican de primăvară. 
Prezența la start a sportivilor frun
tași a mărit considerabil nivelul în
trecerilor, prilejuind totodată și sa
tisfacția unor frumoase recorduri re
publicane de sală. In continuu pro
gres și vădit încurajată de succesele 
obținute în ultimul timp, Cristina Ba- 
laban a pornit asaltul recordurilor și 
în probele de craul. Sîmbătă, la nu
mai două zile după împlinirea a 19 
ani, talentata înotătoare dinamovistă 
a parcurs „suta" în 1:04,3, timp su
perior cu 0,4 sec. recordului țării în 
bazin de 50 m (I. Ungur). Recordmana 
tării a lipsit de la startul acestei pro
be, fiind indisponibilă.

A doua zi, Cristina si-a încercat 
forțele și la 400 m liber, probă pe 
care a încheiat-o cu timpul de 5:05,0 
— nou record de sală, superior cu 
1,5 sec. performanței din bazin de 
50 m.

4 pagini 25 bati

in fina- 
set are 
La in

dar rapidiștii se distanțează 
Iul primului set. Al doilea 
un aspect mai echilibrat, 
ceput conduc oaspeții cu 2—0, apoi 
Rapid preia, inițiativa și, cu toată 
replica mai hotărită a adversarului, 
punctează în serii: 6—2, 6—3, 7—3, 
7—6, 9—6, 9—7, 14—7, 14—9, 15—9. 
Foarte disputat a fost setul urmă
tor, pe care Rapid l-a început in
tr-un ritm mai lent, permițînd ast
fel echipei iugoslave să echilibreze 
raportul de forte și să cîștige : 1—0 
1—1, 3—1, 3—3, 5—3, 5—4, 6—4 6—5, 
9—5, 9—8, 10—8, 10—14, 13—14,
13—15. In schimb, ultima parte a 
meciului a fost aproape fără istoric, 
Rapid depășindu-și net adversarul 
care a părut mulțumit că a putut 
să smulgă un set campioanei euro-

CONSTANTIN FAUR
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cu 595 p (298-L297). Bine a tras 
și V. Atanasiu (Steaua) — 592 p. 
Locul III a fost ocupat de „vete
ranul" acestei probe, St. Petrescu 
(Dinamo) — 588 p.

Georgeta Cerbeanu (14 ani) s-a dovedit 
și în acest concurs cea mai rapidă 

crâulistă din categoria ei

Echipa dc hochei a țării noastre a 
(făcut duminică la Zagreb unul dintre 
cele mai bune jocuri ale sale din 
acest sezon, întrecînd categoric cu 
4—O (1—O, 1—O, 2—0) puternica re
prezentativă a Norvegiei, care anul 
trecut a participat la întrecerile gru
pei A a campionatului mondial. Vic

toria de ieri este prima pe care o ob
ținem asupra acestei formații.

Hocheiștii români au cișugat după 
un meci deosebit de spectaculos, mult 
aplaudat de cei peste 6 OOO de spec
tatori prezenți în tribunele patinoa
rului „Șalata*. Beți echipa noastră a 
deținut inițiativa majoritatea timpu
lui, meciul nu a fost ușor pentru spor
tivii români, a căror victorie s-a con
turat abia ia ultimele 10 minute, cind 
au majorat avantajul de două goluri 
de pînă atunci. Norvegienii, excelenți 
patinatori și avind în Petersen și Ol
sen doi jucători de valoare continen
tală, n-au cedat lupta decît după 4—0, 
pînă atunci fiecare acțiune a lor dîn- 

j du-ne destule emoții. Ei au întilnit, 
' insă, în față o apărare în care Czaka. 
i Ionescu și Varga au jucat fără gre- 
i șeală, iar Făgăraș ne-a făcut să ui- 
> tăm că din acest compartiment lip

sește un titular. Vacar. Atacanții no
ștri și-au îndeplinit bine sarcina dată 
de antrenori și anume aceea de a

Ultima mare întrecere în sală

Concursul republican al atleților seniori
Concursul republican 

de sală al atleților se
niori marchează în fie
care an sfîrșitul unei 
etape importante din ca
drul perioadei pregăti
toare. De aceea, a fost 
firesc interesul cu care 
atleții și antrenorii lor 
au așteptat întrecerile 
din sala Floreasca. Privit 
din acest punct de vede
re, — ca final de etapă 
— concursul a arătat că 
pregătirea efectuată ‘ în 
această iarnă de unii din
tre fruntașii atletismului 
nostru, a corespuns sar
cinilor prevăzute pentru 
actualul sezon. Rezulta
tele acestei pregătiri au 
fost concretizate în per
formanțele realizate de 
unii atleți, ceea ce re
prezintă o promisiune 
pentru activitatea viitoa
re.

Cu prilejul concursului 
de la Floreasca au fost 
întrecute sau egalate 8 
recorduri republicane pe 
teren acoperit : Afanasie 
Savin și Petre Astafei au 
trecut înălțimea de 4,50 
m la prăjină, Șerban Ciochină a rea
lizat la triplu salt 15,80 și apoi 15,90 
m, junioara Elena Lefter a aruncat 
greutatea la 13,57 și la 13,61 m co- 
rectînd de două ori vechiul record, 
iar Mihai Vosminschi și Alexandru 
Tudorașcu au obținut la 50 m rezul
tatul de 5,8 sec., egal recordului 
țării.

O performantă asemănătoare a ob
ținut și VI. Moraru. Detașîndu-se net 
pe ultima lungime de adversarii săi 
de la „sută", campionul țării a reali
zat prima performanță din istoria na- 
tației noastre sub 58,0 sec. Acele cro- 
nometrelor s-au oprit la 57,4 sec., 
cifră superioară cu 0,6 sec celei obți
nute de el în vara anului trecut. A- 
poi, pentru a nu rămîne mai prejos 
și simtindu-se în stare să amelioreze 
și recordul la 400 m liber, Moraru a 
concurat cu succes realizind timpul 
de 4:31,5, cu 3,4 sec. mai bine decit 
recordul (50 m) care îi aparține.

Pe lista performerilor s-au mai în
scris și A. Șoptereanu cu 1:11,6 la 
100 m bras (a doua performantă din 
istoria acestei probe), A. Sterner, ca
re, învingînd-o pe campioana țării, 
N. Bărbulescu a stabilit un nou re
cord (junioare I) la 200 m fluture:

G. NICOLAESCU
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marca strict pe înaintașii adverși, îm- 
piedieîndu-i să-și construiască acțiu2 
nile încă din treimea lor ; iar cînd 
hocheiștii români au intrat în posesia 
pucului, l-au jucat inteligent, combi- 
nînd rapid, derutant și creîndu-și 
multe situații de gol. Prima noastră 
linie — Szabo II — Calamar — Sza
bo I — a evoluat în acest meci mai 
bine ca în jocurile anterioare, cu mai 
multă dezinvoltură și incisivitate, a 
tras mai mult la poartă. Dintre jucă
torii celorlalte linii s-au impus prin 
puterea lor de luptă Pană, Stefan și 
Ferenczi. în sfîrșit, o mențiune pentru 
Dumitra? care a apărat atent și sobru, 
dind echipei încredere și contribuind 
din plin la obținerea unei victorii 
nete.

Echipa română a început jocul cu • 
vigoare care i-a surprins pe norve
gieni. Minute în șir pucul a stat în 
treimea acestora, dar Ștefanov (min 
2, a ratat din apropierea porții, iar 
un șut dintr-o ,,bucată" al lui 
Calamar, a șters bara (min. 5). Inevita
bilul s-a produs în min. 9 : Făgăraș a 
condus pucul din terenul nostru pînă 
în treimea adversă și din poziție late
rală a șutat pe jos, surprinzîndu-1 pe 
Ostensen : 1—0. Chiar în minutul ur-

(Continuare în pag. a 4-a)

Șerban Ciochină în pliu elan
Foto: R. Tudor

Dinu Piștalu 
m la prăjină) Elena Elic (14,09 
greutate), reprezintă cele mai 
rezultate ale lor. Subliniem a- 
cifre deoarece au fost înregis- 
în probe comune atît concursu- 
în sală cit și celor de pe sta- 
Nu este lipsit de interes nici

Performanțele Elenei Leiter, ca șl 
cele înregistrate de George Luchlan 
(15,66 m la greutate), 
(4,40 
m la 
bune 
ceste 
trate 
rilor 
dion.
faptul că trei dintre aceste recorduri 
au fost obținute Ia aruncarea greu
tății, probă la care nivelul perfor
manțelor trecute a fost foarte scăzut 
Aceste rezultate nu rezolvă desigur 
situația valorică a acestei probe, dar 
pot fi apreciate ca un punct de ple
care în activitatea viitoare.

Deși a corectat de două ori recor
dul la triplu salt, Șerban Ciochină 
n-a fost pe deplin satisfăcut de com
portarea sa. Campionul nostru țintea 
un rezultat de peste 16,10 m, cit mă
soară la ora actuală „recordul” euro
pean pe teren acoperit și n-a lipsit 
mult să-1 fi realizat.

Așteptam o evoluție calitativ supe
rioară ae la săritorii în înălțime, în spe
cial de la Spiridon și Ducu, a căror 
evoluție nu ni s-a părut concludentă, 
chiar în condițiile sălii Floreasca, 
unde nu pot avea un elan normal. 
De asemenea, așteptam rezultate mai 
bune la 50 m, mai ales după ce în 
semifinale Vosminschi și Tudorașcu 
egalaseră recordul. In finală, însă, 
după două starturi greșite, in care 
au fost „avertizați* ț 
șase concurenți, startul a 
lit și astfel recordul n-a 
fi întrecut.

patru din cel 
fost... poto- 
mai putut

R. VILARA
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MOLE!
In gala de verificare de s'rmbătă

Meciuri frumoase și o marc surpriză: Nicolac Gîju învins?
Partizanul roșu Brașov (f) învingătoare 

la București
turnee pe categorii de 
vor avea loc la Bucu-

Apropiatele 
greutate (care 
resti și Constanța) au făcut să se în
mulțească numărul partidelor de veri
ficare a boxerilor bucureșteni. Sîmbă
tă seara, în fața sălii Floreasca a fost 
din nou solicitat mult speratul „bilet 
în pius".

Superioară reuniunii anterioare, 
gala de verificare disputată sîmbătă 
i-a satisfăcut pe cei prezenți, în ciuda 
faptului că judecătorii au debutat cu o 
decizie greșită, e drept însă, unica 
în toată seara. Ei au acordat victoria 
metalurgistului Iulian Brihac în dau
na lui Stelian Bălan (Olimpia), care 
i-a fost superior adversarului său din 
punct de vedere tehnic și tactic, de-a 
lungul tuturor celor trei reprize.

Iulian Lungu, elevul antrenorului 
Lucian Popescu, a oferit spectatorilor 
o surpriză de proporții, învingîndu-1 
pe campionul „cocoșilor" noștri, Ni- 
colae Gîju. Chiar din primul minut 
s-a văzut că Lungu nu este dispus să 
răspundă. .. invitațiilor la atac pe 
care Gîju le făcea cu insistență încer- 
cînd să-și atragă adversarul în jocul 
care-i convenea. După tatonări care 
au durat o întreagă repriză, în cea 
de a doua Gîju se hotărăște să atace 
dar se izbește — cu destulă regulari
tate — de loviturile de întîmpinare 
ale adversarului său, astfel că înain
tea ultimului rund campionul nu reu
șise să acumuleze decît un avantaj

1
adversaruluiȘtefan Constantin (Semănătoarea) drea pta, expediază o directă 

său, Antonescu (Uuiamn)

minim. Cea de a treia repriză a fost, 
poate, cea mai frumoasă din întreaga 
gală. Am asistat la sebimburi specta
culoase, la eschive și lovituri corec
te. Pentru un minim avantaj de punc
te, dar mai ales pentru un final mai 
bun, judecătorii i-au acordat victoria 
Iui Lungu.

și aIeri, în etapa a doua (feminin) 
treia (masculin) din returul campio
natului republican la categoria A, 
s-au înregistrat în general rezultate 
normale. De subliniat totuși, victoria 
obținută la București de echipa fe
minină Partizanul roșu Brașov, în 
fața Metalului.

Rapid București — C.S.M. Sibiu (f) 
3—0, (4, 8, 4). Un meci care se încheie 
cu un asemenea scor aproape că nu 
mai are nevoie de comentarii. Cu 
excepția unei perioade din setul doi, 
cînd a întîmpinat o oarecare rezis
tentă (3—1, 3—5, 5—5, 5—7, 7—7),
Rapid, fără să se întrebuințeze și fără 
să benificieze de aportul a trei titu
lare (Rebac, Iancu, Moraru — bolna
ve), a cîșfigat ușor. C.S.M. a consti
tuit o deziluzie, mai ales prin indisci
plina din teren, fiecare jucătoare ne- 
făcînd altceva decît să reproșeze co
legelor greșelile săvîrșitel

C. ALEXE

Concursul republican ai atlețiior seniori
(Urmare din pag- 1)

Pniu Nicolae, așteptat 
răbdare de spectatori 
pronosticurile. învingîndu-1 prin 
bandon în repriza a Il-a pe Dumitru 
Miron (Voința). Victoria hii Puiu, 
înainte de limită, s-a datorat unei ma- 
qistrale serii de stingă la ficat.

Ion Monea, dovedind o dată în 
plus că nu are adversar apropiat de 
valoarea sa nici la categoria semigrea 
i-a făcut K.O. chiar in prima repriză 
pe curajosul dar imprudentul Ilie 
Șerban (Olim

Foarte n

Nit oi (Pro; 
(Steaua) a

ie.

cu mare ne- 
a confirmat 

a-

înregistrate deIată rezultatele 
primii clasați •

BĂRBAȚI : 50
(Steaua) 5,9 (în serie 
5,9), M. Vosmmschi (~ 
(în semifinală 5,8 — record __r_______
egalat), Al. Tudorașcu (Metalul? 5,9 (în 
semifinală 5,8 — record egalat), V. Jur- 
că (Dinamo) 6,0, A. stamatescu (Steaua) 
6,0, I. Moldoveanu (Știința) 6,1 (în semi
finale 5,9) ; 55 mg : N. Macovei (Steaua) 
7,8, E. Jerger (Banatul) 7,9, C. Socc; 
(Știința Cluj) 7,9, V. Jurcă 7.9, H. Cer- 
nescu (Știința) 7,9, Ad. Schneider (Bann- 
tul) 8,1 ; lungime : Ad. Samungi 
(Steaua) 7,36 (7,36 — 7,20 — 7,25 — 7. re
— 7.30 — D) ; v. Sărucan (Dinamo) 7.24, 
M. Simioneseu (Dinamo) 7,20, S. Ciochi
na (Metalul) 7,10, V. Muresanu (Știința) 
7,10 : triplu: ș. Ciochină 15,90 — record 
republican de sală, (în prima săritură 
mai corectase o dată recordul cu 15,80), 
M. Stein (Steaua) 15,13, V. Dumitrescu 
(Dinamo) 15,02 ; Oct. Viseopoleanu 
(Steaua) 3 4,89. N. Mărășescu (Steaua) 
14,68, G. Bloos (C.S.M.S. Iași) 14,50, C. 
Corbu (CSO Pitești) 14,42 ; Înălțime : ș. 
Ioan (SSE I) 2,00, Al. Spiridon (Știinta) 
1,95. Eug. Ducu (Steaua) 1,95, A. Șepci 
(SSE Cluj) 1,90, M. Mitllecis (CSO Brăi
la) 1,90 ; Gh. Vanghelescu (Știința) 1,85, 
Ad. Ionescu (Rapid) 1,05, N. Perțea 
(Steaua) 1,85, R. Moise (Met. Hunedoara) 
1,85 : prăjină : Af. Savin (Știinta) 4,50 — 
record republican de sală, P. Astafei 
(Steaua) 4,50 — record republican, D. 
Piștalu (Dinamo) 4,40 — rec. personal ; 
Eug. Simioneseu (Constr.) 4,20; Cr. Ivan 
(Rapid) 4,00, D-tru Cîrleanu (Steaua) 4,00, 
S. Marian (Lie. 35) 4,00 ; greutate: Ad. 
Gagea (Dinamo) 16,32, C-tin Crețu (Meta
lul) 16,08, A. Raiea (Rapid) 15,68, Gh. Lu- 
chlan (SSE — C-ța) 15,66 — rec. perso
nal, D. Menis (Dinamo) 15,37 — rec per
sonal, V. Mureșan (Știința) 13,97 ; ciocan
— 16 kg (in aer liber) ; Ad. Szasz (Cri-

m : Gh. Zamfireseu 
5,9, în semifinală 

(Știința) 5,9 
J republican

șui Oradea) 20.75, C-ttn Drăguiescc 
(Steaua) 26,39, V. (Dîaasio)
’9,45, Nic. Răscănescu (Stea’aa) 19,22, Pr. 
Schneider (CSO Mediaș) 173», G>. iești 
(Dinamo) 17,60.

femei : 50 m : Viorica Vlscopoleanu 
(Steaua) 6,7 (In serie 6.7). Aura Petrescu 
(SSE U) 6.8 (6,8), Virginia ~ -----g-- 
mungi (Știința) 6.8, Ana Beșuan Șciina 
Cluj) 6,9 (6,8), Ec. Cheșu (Știința) «3, 
Margareta MUiadis (CSMS lay) 7j (sz-;. 
Ruxandra Marinescu (D’"»—7.1 iț 
in serii M. Goth (Proe. Deva) și Gatrîia 
Negoescu (Progresul) 63 ; « mg : Sanda 
Anghelescu (Viitorul) 6,’. V. Visccpc ea- 
nu 6J, Valeria Bufanu Tiarei sj Irana 
Jung (Steaua) 6.4. Gecrșeta Orstea 
(Steaua) 6,4. Maria Salam cn (Șc. Sp. 
UCis Huneti.) 63 ; lut^imer V.
poleanu 5,85 (5,73—3,85, 5.7:—D—D—D), 
Elena Vintită (Dinamo) 5.58. Sa.amon 5.51. 
.Maria Pândele (Metalu!) 5,49. M. MiliacSs 
5,31, Maria Ciooanu (Constr.) 5,17 ; inĂl- 
țime : Erica Stoenescu (Știința Alexan
dria) 1,61; Rodica Voroneanu (Steaua) 
1,58, Elena Biro (Met. Hunedoara) 1,55, 
Cornelia Toma (Crișul Oradea) 1,50, Du
mitra Radu (Steaua) 1,50, M. Pândele 
1,45 ; greutate: Elena Elic (Metalul) 14,09 
— record personal. Elena Lefter (Spe
ranța Galați) 13,61 — record republican 
junioare (l-a corectat prima oară cu 
13,57), Livia Oros (Steaua) 13,40; Marilena 
Ciurea (SSE Brașov) 12,56, Cristina Gu- 
rău (Progresul) 11,73.

CLASAMENTELE GENERATE: bărbați: 
1. Steaua 48 p, 2. Dinamo 36 p, 3. știința 
22 p, 4. Metalul 18 p, 5. Rapid, S.S.E. 1, 
Crișul Oradea și Banatul Timișoara 6 p, 
9. Știința Cluj 4 p, 10. Constructorul, 
S.S.E. C-ța și S.S.E. Cluj 3 p, etc. ; 
femei t 1. Steaua 33 p, 2. Metalul 10 p, 
3. Știința; Viitorul și Știința Alexandria 
6 p, 6. Dinamo, Sc. Sp. UCFS Hunedoa
ra, S.S.E. n și Speranța Galați 5 p, 
Rapid și Metalul Hunedoara 4 p etc.

10.

Cristina Balaban și Vladimir Moraru 
au doborit recordurile (de sală) ale probelor

100 m ți 400 m liber
(Urmare din pag. 1)

la
7,0

2:50,4, E. Schuller (1:08,6 
liber), P. Teodorescu (1:1 
m bras și 2:47,5 la 200 m bras).

întrecerile continuă astăzi la ba
zinul Floreasca, de la ora 19,30.

MASCULIN — SENIORI ;
liber: 1. VL. MORARU
57,4, 2. Demetrlad
100 m bras: I.
(STEAUA) 1:11,6; Î00 m spate: l.T. 
Șerban (Dinamo) 1:08,9; 200 m liber: 
1. V. Moraru 2:11,3, 2. G. Gotter
(Steaua) 2:11,9; 200 m bras: 1. Șop- 
tereanu 2:41,0; 200 m spate: 1. T. 
Șerban 2:30,8, JUNIORI II — 100 m 
liber: 1. B. Gogonici (Dinamo) 63,3; 
100 m bras: I. P. TEODORESCU 
(STEAUA) 1:17,0; 100 m spate: 1. M. 
Tomescu (Steaua) 1:17,0; 200 m liber: 
1. V. Dovgan (SSE 2) 2:31,2; 2. O.
Nicolau (SSE 2) 2:31,3; 200 m bras: 
1. P. TEODORESCU 2:47,5; 200 m
spate: 1. A. Marin (CSS) 2:36,0; 
BĂIEț I — 100 m liber: 1. Gh. Dumi
ca (CSS) 1:09,3; 100 m bras; 1. C.

100 m 
la 100

100 m
(STEAUA) 

(Dinamo) 59,1 
ȘOPTEREANU

Ene (SSE 2) 1:25,2, 2. A. Stanciu
(SSE 2) 1:25,5,- 100 m spate: 1. M. 
Moraru (SSE 2) 1:19,6; 200 m liber: 
1. A. Spinea (Dinamo) 2:41,1; 200 m 
bras: 1. I. Slobodă (SSE2) 3:10,5;
200 m spate: 1. M. Movanu (SSE2) 
2:55,3 ; 200 m fluture : 1. M. Rău
(CSS) 2:58,9.

FEMININ — SENIOARE: 
liber: 
1:04,3;
(CSS) 1:16,4,- 200 m spate: 1. A. Mi
trofan
ȘTERNER (CSS) 2:50,4; JUNIOARE II 
— 100 m liber: 1. E. SCHULLER 
(SSE 2) 1:08,6; 100 m spate: 1. R. 
Spandonide (SSE 2) 1:22,7; 100 m
bras: 1. M. Ionescu (CSS) 1:27,0; 200 
m bras: 1. A. Lambadarie (Steaua) 
3:08,4; 200 m spate : 1. R. Spando
nide 2:56,7; FETE — 100 m liber : 1. 
G. Cerbeanu (CSS) 1:14,6; 100 m spa
te : 1. C. Nicovici (SSE 2) 1:26,1; 100 
m bras: 1. G. Onuțiu (SSE 2) 1:31,3; 
200 m bras: 1. G. Onuțiu 3:20,2; 200 
m spate : 1. I. Pădureleanu (Viitorul) 
3:10,L

100 m
1. C. BALABAN (DINAMO)
100 m spate: 1. A. Mitrofan

2:47,6; 200 m fluture: 1. A.

î.

te de spectatori 
iștelor': Vasile 
Vasile Drăgan 
Ia egalitate iar 

ie Ștefan Constantin (Semă- 
— Ștefan Antonescu (Di- 

20) și Constantin Gruiescu (Steaua) 
Dumitru Davidescu (Dinamo), pri- 
i au fost aplaudați pentru victorii- nhHnnfo

Alte rezultate: Gh. Ene (Dinamo) 
b.p. C Stan (Metalul) ; C. Ghiță (Di
namo) b. ab. II L Marin (Progresul); 
O. L'rlăteann (Rapid) m.n. M. Con
stantinescu (Constructorul): M. Du
mitrescu (Dinamo) b. p. Gh. Vasile 
(Semănătoarea): N. Diecu (Dinamo) 
m.n. AL Murg (Steaua).

PETRE HENT

Metalul București — Partizanul 
roșu Brașov (f) 2—3 (15—8, 15—13.
9—15, 3—15, 14—16). în prima parte 
a meciului, de bună calitate, jocul s-a 
ridicat deseori la nivelul așteptat de 
la o partidă din cadrul seriei frunta
șe a categoriei A. Apoi, în celelalte 
seturi, care au prilejuit mai mult o 
întrecere în greșeli, voleiul practicat 
abia a atins valoarea acceptată la 
echipele feminine din seria secundă 
a campionatului. La capătul a 93 de 
minute de dispută interesantă doar 
prin evoluția scorului, au învins pe 
merit, oaspetele, care au comis mai 
puține erori tehnice — îndeosebi în 
final — și care în general au acțio
nat mai organizat în apărare. Cel-e 
mai bune de la învingătoare — Su- 
ciu și Mihoc. De la învinse s-au re
marcat de-a lungul întîlnirii, dar nu 
și în finalul ei. Coadă și Popescu, 
care au confirmat o dată în plus că 
sînt elemente de reală perspectivă. 
Eficacitatea celor două echipe a sufe
rit, datorită absenței jucătoarelor Du
mitrescu, Pavlovschi (Metalul) și la- 
raandi (Partizanul rosul

Dinamo București — C.P. București 
(I) 3—1 (7, — 10,' 5, 6) în 85 de mi
nute de joc. Și meciul acesta a oferit 
doar un set de volei frumos, cu 
execuții tehnice precise și acțiuni 
tactice bine închegate. în seturile 
doi, trei și patru, jocul pierde treptat 
din acurateța și echilibru, în largă

măsură din cauză că tipografele :!.~e 
începuseră promițător, au do’ e i 
tot mai redusă siguranță în atac.
fel, dinamovistele — fără a desfășura 
întregul lor potențial și manile-::? : 
lipsuri în special în organizarea de
fensivei din linia a doua — obțin to
tuși o victorie comodă. S-au eviden
țiat: Constantinescu, Bogdan, Hălma- 
geanu, Gheorghescu (Dinamo), Zaba- 
ra, Florea și Gabor (C.P.B.), care s-au 
situat mai aproape de posibilitățile 
lor.

Știința Cluj — Penicilina Iași (î) 
3—1 (15—6, 15—5, 3—15, 15—12).
Gazdele au fost mai bune în toate 
compartimentele, însă au cedat cu 
multă ușurință setul trei și punctele 
din setul 4. S-au remarcat Porumb. 
Marcu și Mocanu de la Știința, Cău- 
neî de la Penicilina. (St. Tămaș, co
respondent).

Minerul Baia Mare — Steaua Bucu
rești (m) 2—3 (15—11, 11—15, 7—15, 
19-—17, 5—15). Ca de obicei, Steaua 
a învins cu dificultate la Baia Mare. 
Victoria militarilor a decis-o, în fi
nal, mai buna lor pregătire fizică. 
S-an evidențiat Poroșnicu, Rauch, An- 
dreescu (Steaua), Perneș și Solomon 
de la Minerul (T. Tohătan, coresp. 
reg.)

Dinamo București — Progresul 
Brăila (m) 3—0 (1, 0, 6). în mod nor
mal, scorul ar trebui să ne scutească 
de comentarii. Ele se impun însă, 
înainte de orice, se cuvine subliniat 
faptul îmbucurător că dinamoviștii, 
deși n-au fost stimulați de adversar, 
n-au luat jocul în... joacă, ci l-au a- 
bordat tot timpul cu maximă seriozi
tate. în al doilea rînd. «U- remarcă 
pozitivă și pentru formula de echipă 
întrebuințată duminică de Dinamo: 
cu Schreiber pe post de trăgător prin
cipal. Cit privește Progresul... Echi
pa oaspe s-a prezentat cu un lot de 
valoare inferioară celui folosit în tu
rul campionatului și, în plus, a dat și 
peste un adversar decis să se reabi
liteze după eșecul suferit în meciul 
cu Steaua.

C. F.

ÎN CELELALTE MECIURI DE IERI: 
feminin: Farul Constanța — Știința 
Craiova 3—1 (15—7, 9—15, 15—10,
15—9); masculin : Știința Timișoara
— Farul Constanța 3—1 (15—6, 11— 
15, 15—5, 17—15); Petrolul Ploiești
— Știința Cluj 3—0 (8, 7, 12).

„tlPA ROMÂNIEI" LA PROBI ALPINI A REVENIT ECHIPEI
A. S. ARMATA BRAȘOV

in tdefon de la trimi- 
„Cupa României* Ia 
desfășurat sîmbătă și 

dintre stația de sus 
bana Vîrful cu Dor 
i în căldarea Fumi- 
. Zăpada bună și 
ivorizat desfășurarea 
t în întrecerea pe 

schiorilor de la 
Brașov. Cele mai întere- 

1 fost cele ale seniorilor, 
id li 
ilui

SINAIA, 6 (pr 
sul nostru). - 
probe alpine ; 
duminică pe j 
a telefericului 
(slalomul spe< 
cii (slalomul 
timpul frumos 
concursului, î 
echipe cu « 
A. S. Armata 
sânte probe a 
victoria revenind lui N. Iovici la .spe
cial* și tînărului M. Focșeneanu la 
.uriaș*. De reținut comportarea junioru
lui Dan Cristea, clasat pe un Ioc frun
taș în disputa seniorilor. De asemenea, 
se cuvine subliniat locul ocupat de Gh. 
Cristoloveanu care, datorită seriozității 
în pregătire, concurează cu succes la o 
vîrstă destul de înaintată pentru schi. 
0 remarcă negativă : traseul de slalom

s-a 
pîrtia < 
i și cai 
cial) și 
uriaș), 

> au fa 
încheiat

uriaș pentru senioare, juniori și juni
oare a fost prea seurt pentru un con
curs republican.

Iată rezultatele tehnice. SLALOM 
SPECIAL, seniori (400 m lungime, 130 
m diferență de nivel, 58 porțl manșa I, 
60 in a doua): 1. N. IOV ICI (St. roșu 
Brașov) 132,6; 2. Gh. Bălan (A.S.A.) 
133,7 ; 3. M. Bucur (Carpați) 136,7 ; 4. 
M. Ene (A.S.A.) 137,8; 5. I. Zangor 
(A.S.A.) 138,9; 6. D. Munteanu (A.S.A.) 
139,4; senioare: 1. ILONA MICLOȘ 
(Dinamo) 133.5; 2. Edit Șuteu (A.S.A.) 
141.3; 3. Liliana Focșeneanu (Carpați) 
148,9; juniori: 1. V. BRENCI (St. 
roșu) 124,4; 2. I. Bobiț (St. roșu) 
133,0; 3. 6. Rotaru (Știința) 138,3; 
junioare: 1. ELENA NEAGOE (Carpați) 
131,5; 2. Constanța Măzgăreanu (Ști
inta) 134,3; 3. Rodica Stoian (A.S.A.) 
138,9 ; SLALOM URIAȘ, seniori (1400 
m lungime, 400 m diferență de nivel, 53

de porți): 1. M. FOCȘENEANU (Car- 
pați) 1:30,2; 2—3. Gh. Cristoloveanu 
(St. roșu) și Gh. Bălan 1:30,3; 4. Dan 
Cristea (Caraimanul) 1:30,8 ; 5—6. D. 
Munteanu și M. Bucur 1:31,3 ; senioare: 
1. MICLOȘ 48,8; 2.Șuteu 52,4; 3.
Focșeneanu 53,5; juniori.: 1. BRENCI 
45,8; 2. V. Alexandtescu (Dinamo)
46,4 ; 3. Bobiș 47, 5 junioare: 1. NEA- 
GOE 51,4; 2. Măzgăreanu 53,3; 3.
Elena Șofron (Dinamo) 88,5. Clasamen
tul general pe echipe: 1. A. S. AR
MATA BRAȘOV 67 p; 2. Carpați Si
naia 84 p; 3. Steagul roșu Brașov 85 
p; 4 Dinamo Brașov 114 p; 5. Ști
ința Brașov 118 p; 6. Caraimanul Buș
teni 119 p.

D. STANCULESCU

Gh. Cincu, Marcela Leampă și M. Stoian

primii campioni la fond
PREDEAL, 6 fprin telefon de la tri

misul nostru). — Primele probe ale 
ediției 1966 a campionatelor republicane 
de fond s-au desfășurat duminică di
mineața, pe un timp frumos și o zăpadă 
excelentă, pe pista amenajată lingă ca
bana Susai. In proba de 15 km — se
niori, titlul de campion a revenit pe 
merit lui Gh. Cincu. Succesul acestuia, 
reprezintă un rod al pregătirii intense 
pe „uscat" și, în general, al seriozității 
dovedite în tot cursul sezonului. Prin
cipalul favorit al cursei, Dinu Petre, 
a abandonat. La senioare, victoria a re
venit, după cum era de așteptat, dina- 
movistei Marcela Leampă. în întrecerea 
tinerilor fondiști, M. Stoian s-a dovedit 
mai combativ și l-a învins, după o dis
pută echilibrată, pe principalul său ri
val, Gh. Cercel.

Clasamente ; seniori 15 km; 1. GII.

CINCU (A.
— campion
ci eseu (Dinamo Brașov) 51:24,0;
Gh. Vilmoș (Dinanio) 52:12,0; 4. V. A- 
lexandrescu (Caraimanul Bușteni) 
52:46,0 ; 5. N. Sfetea (Dinamo) 53:12,0; 
6. St. Drăeuș (A.S.A.) 53:31,0; seni
oare 5 km: 1. MARCELA LEAMPĂ 
(Dinamo Brașov) 19:33,0 — campioană 
republicană ; 2. Iuliana Bogozi (Dina
mo) 20:51,0; 3. Rodica
(A.S.A.) 21:29,0; tineret 15 
M. STOIAN (A.S.A.) 53:56,0 
pion republican; 2. Gh. Cercel

Cojan (Tractorul)

S. Armata Brașov) 50:22,0 
republican; 2. Gh Bă-

3.

54:13,0; 3. M.
56:02,0?

Luni se dispută 
seniori și 3x5 km

a cunoscut un frumos succes
(Urmare din pag. 1)

Cimpoia
km: 1.
— cam-
(A.S.A.)

ștafetele 3 x 10 km 
senioare.

GH. RUSSU-ȘIRIANU

major Lucian Hader) ; 3. Carpați (co
mandant, lt. Jenică Chiper).

FOND, cat. I (clasament comun pen 
tru cadre și militari în termen): 1. 
Bucegi ; 2. Postăvarul ; 3. Carpați ; 
cat. a Il-a — cadre; 1. Someșul; 2. 
Dîmbovița; 3. Prahova ; militari în 
termen ; 1. Dîmbovița : 2. Someșul; 
3. Prahova ; cat. a HÎ-a (clasament 
comuna pentru cadre și militari în ter
men) : 1. Milcov ; 2. Dunărea; 3. Vran- 
cea.

COMBINATĂ ALPINĂ — cat. I: 
1. Postăvarul 58 p ; 2. Bucegi 110 p; 
3. Carpați 190 p ; cat. a Il-a : 1. So
meșul 72 p ; 2. Dîmbovița 121 p ; 3. 
Prahova 146 p ; cat. a III-a : 1. Mil
cov 41 p ; 2. Dunărea 49 p ; 3. Vran- 
cea 66 p.

Au fost declarate campioane ale e- 
diției 1966 a Spartachiadei militare 
de iarnă, în ordinea categoriilor, ur
mătoarele reprezentative : Bucegi,
Dîmbovița și Milcov.



FOTBAL

CIURILE AMICALE de ieri
După un joc spectaculos: 

tcaua-Dinamo București 2-1 (1-0)
Apariția în fața publicului, pentru 
ma oară în acest an, a celor două 
anaț'ii bucureștene, cu garniturile 
nplete, a făcut ca la „amicalul" de 
i după-amiază tribunele stadionului 
namo să devină neîncăpătoare. A- 
euzele oferite din plin pentru fazele 
:ctaculoase create de înaintași ca 
pentru intervențiile apărătorilor, au 
at pe stadion o atmosferă specifică 
derbi fotbalistic pe care îl oferă 

deauna cele două echipe.
jutul din min. 5 al lui Voinea a

Fundașii Stelei, D. Nicolae și Hălmăgeanu, rezolvă cu succes un atac duiamovist inițiat de Ilaidu și liuntcedicr VI
Foto: St. Gotloș

t uluitor și Steaua a luat condu
că cu 1—0. In continuare, însă, dina- 
viștii au stăpînit mai bine mijlocul 
Inului, dar Pîrcălab, Haidu și Ene 
au reușit să treacă peste masiva 
rare a militarilor' în această peri- 
ă Steaua a acționat mai mult pe 
ftraatac, unde Voinea și Creiniceanu 
mare formă) au produs derută în 

a de apărare dinamovistă.
bre regretul tuturor, în min. 15 
fu — portarul Stelei — s-a acci- 
Itat și a trebuit să părăsească tere-
I Medicul Stănescu ne-a comunicat
II a suferit o luxație a cotului stîng 
L-l va face indisponibil o lună. Este 
tru a doua oară cînd acest talen- 
I jucător se accidentează înaintea 
[perii campionatului.
L min. 27 Voinea a scăpat singur 
rareu, dar a fost faultat de Nun- 
Ller III. Arbitrul A. Bentu nu a

MASCULIN SERIA I

Steaua și Dinamo București
a obfinut victorii dificile în campionatul masculin
NAMO BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
J 66—61 (33—32). — Campioana

a trecut prin multe emoții ieri 
eață, în sala Floreasca, pînă cînd 
văzut asigurat un avantaj minim
i-a permis să cucerească cele două 

te puse în joc. Formația studenți- 
lujeni. ambițioasă, în postura echi- 
are nu are ce pierde, a atacat de 
ceput cu mult elan și a condus în 
ritatea timpului: 8—2 (min. 3), 
11 (min. 9), 30—27 (min. 19),

3 (min. 27) și 54—51 (min. 33). 
în față spectrul înfrîngerii (per- 

normală, după evoluția slabă de 
atunci), dinamoviștii au recurs la 

ărare agresivă, prin care au reușit 
mpereze atacul advers. în același 
Albu (nerestabilit complet) a luat 
ucces) pe cont propriu cîteva ac- 

întoreînd rezultatul în favoarea 
ei sale: 61—54 (min. 38). Apoi, 
ate eforturile lui Ruhring, Prie și 
oleanu, Știința nu a mai putut Te- 
handicapul, cedînd în fața unui 
sar care a prezentat un lot mai 
en și mai bine pregătit din punct 
edere fizic.
i învingători, dinamoviștii nu au 
nici cu acest prilej o revenire mai 

nțată de formă, fiind încă departe 
velul Ia care evoluau în campions 
ecut

INȚA TIMIȘOARA—STEAUA 65 
(33—22, 56—56). ■— Meci dra- 

, cu multe răsturnări de scor, care 
cut numeroșilor spectatori veniți 
iste la evoluția liderului. Localnicii 
ndus chiar cu o diferență de 13 

e (43—30 In min. 27), dar Steaua 
șit să egaleze în min. 36. Apoi 4 

acordat penalti. Pînă la sfÎTțitul pri
mei reprize scorul a rămas neschim
bat, deși ambele echipe au avut ocazii 
de a Înscrie. Ultimele 45 de minute 
ale acestei întîlniri amicale au putut 
fi asemuite cu un veritabil meci de 
campionat, fotbaliștii întreeîndu-se în 
a desfășura un joc de un bun nivel 
tehnic. Au excelat jucătorii de la 
Steaua care, avînd în Constantin un 
ideal dirijor, au stăpînit mai mult și 
mai bine balonul, au creat faze aplau
date îndelung. Scorul l-a majorat Con-

stantin. în min- 62, reluînd ușor, pe 
lîngă Datcu, o lovitură liberă executată 
de fundașul Petescu. în min. 80 Hăl
măgeanu a trimis prea încet un balon 
spre propria poartă, Frățilă i-a schim
bat direcția pe lingă portarul Haidu și 
— 2—1, scor cu care s-a încheat par
tida.

După întîlnirea de ieri se poate tra
ge concluzia că atît fotbaliștii de la 
Steaua cît și cei de la Dinamo se pre
zintă bine pregătiți din punct de ve
dere fizic. Steaua merită un calificativ 
în plus pentru stilul de joc și așeza
rea mai bună în teren a jucătorilor. 
Ambele echipe au șutat însă, prea 
puțin la poartă. Deci, în continuarea 
pregătirilor (mai sînt două săptămîni 
pînă la reluarea campionatului) aten
ție la eficacitate !

Au jucat formațiile :
STEAUA : Suciu (Haidu din min.

fost rîndul bucureștenilor să se afle 
în avantaj. în min. 40, „5-ul" Stelei 
conducea cu 56—51, pentru ca la sfii-, 
șitul celor 40 de minute regulamentare 
tabela de marcaj să indice din nou e- 
galitate: 56—56. Mai experimentali și 
mai calmi în momentele decisive, bas- 
chetbaliștii bucureșteni au reușit pînă 
la urmă să obțină o prețioasă și meri
tată victorie. (I. Ioana — coresp.)

ȘTIINTA BUCUREȘTI—ȘTIINȚA TG. 
MUREȘ 80—68 (36—28). — Cu o mai 
bună orientare tactică, mai ales în apă
rare, unde au reușit să anihileze pivo
tul advers (Țedula), gazdele au trecut 
cu succes peste momentele mai grele 
ale partidei, realizînd o frumoasă vic
torie. Mureșenii au atacat adesea cu 
multă dezinvoltură (ne-a plăcut îndeo
sebi Torday), dar nu au știut să gă
sească un mijloc de a stopa atacurile 
năvalnice ale bucureștenilor, conduse cu 
multă abilitate de tînărul Diaconescu-

AURUL BRAD—ȘTIINȚA GALAȚI 
57—55 (28—21).—Superiori în luptă 
Ia panou, jucătorii de la Aurul au avut 
inițiativa în majoritatea timpului, obți- 
nînd prima victorie din actualul cam
pionat. (P. Arcan — coresp. reg.).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV-DINAM0 
ORADEA 51—47 (22—17) ; FARUL 
CONSTANTA—RAPID BUCUREȘTI 
59—64 (34—30).

SERIA A II-A: C.S.M.S. lași—Aca
demia Militară București 83—68 (34— 
34) ; Știința Brașov—I.C.F. 57—68 
(25—38) ; Politehnica Cluj—Progresul 
București 69—68 (41—34) ; Știința 
Craiova—UNIO Satu Mare 63—36 (27- 
15).

15) — Petescu, Hălmăgeanu, Dumitru 
Nicolae, Sătmăreanu — Jenei, D- Po
pescu — Creiniceanu, Constantin (Pav- 
lovici din min. 75), Voinea, Raksi (Ne
grea din min- 60).

DINAMO : Uțu (Datcu din min. 46) 
— Popa, Nunweiller III, Nunweiller 
IV, Ivan — Ghergheli, Ștefan — Pîr- 
călab, Nunweiller VI, Ene, Haidu 
(Frățilă din min. 58).

C. MANTU

FARUL-DiNAMO VICTORIA 
BUCUREȘTI 4-0 (0-0)

CONSTANȚA, 6 (prin telefon). — 
După o repriză de slabă calitate. în 
care Koszka a ratat un penalti (tră- 
gînd în bară). Farul a jucat foarte 
bine în repriza a doua, cînd a în

scris 4 goluri. Introducerea în linia 
de atac a lui Manolache (excelent 
în jocul de azi), s-a dovedit bine in
spirată. Golurile au fost marcate în 
ordine de Ologu (min. 55), Tufan 
(min. 63), Ologu (min. 72) și Mareș 
(min. 84). S-au remarcat Manolache, 
Kalo, Mareș, Koszka de la învin
gători, respectiv Feodot și Constan- 
tinescu. Arbitrul Stavru Nicolau 3 
condus bine următoarele formații :

FARUL: Pilea — Pleșa, Costin, 
Tîlvescu (min. 20 Stancu), Dum
bravă — Mareș, Koszka — Șoan- 
gher (min. 46 Kalo), Kalo (min. 46 
Manolache), Tufan, Ologu.

DINAMO VICTORIA : Ghibănescu 
(min. 46 Munteanu) — Crăciunescu, 
Constantinescu. Șerban, Ciuleanu — 
Feodot, Dobre — Constantin, Dumi
trescu, Ene Daniel, Nuțu.

C. Popa, coresp. 
CEAHLĂUL P. NEAMT-C.S.M.S.

IAȘI 0-2 (0-1)
P. NEAMȚ, 6 (prin telefon). Meci 

de bună calitate, în care Ceahlăul a

FEMININ — SERIA I

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI— 
VOINȚA BRAȘOV 53—64 (30—27).— 
Bucureștencele au condus timp de 34 
de minute, pentru ca în final să cedeze 
jucătoaielcr din Brașov, mult mai a- 
tente în apărare și mai sigure în acțiu
nile de atac.

MUREȘUL TC. MUREȘ—CRIȘUL 
ORADEA 57—62 (22—29). — Gazdele 
au jueat slab, greșind foarte mult în 
atac. In schimb, Crișul — pe linia bu
nelor comportări din ultima vreme — 
a luptat cu multă însuflețire, pierind 
la Oradea cu o victorie perfect meritată. 
(I. Păuș — coreso. reg.).

ȘTIINTA CLUJ—ȘTIINTA BUCU
REȘTI 30—83 (10—32). — Bucureș
tencele au făcut o adevărată demonstra
ție, oHigînd echipa gazdă sa înregis
treze cea mai severă înfrângere din ul
timii ani. (P. Radrani — coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — VOINȚA 
BUCUREȘTI 78—51 (45—19). — Fe
roviarele au riștigat mult mai ușor de- 
cît era de așteptat. în min. 36 ele con
duceau cu 7-3—37 și scorul ar fi luat 
proporții dacă antrenorul S. Ferenc z nu 
ar fi introdus în teren toate rezervele, 
învingătoarele au avut cele mai bune 
jucătoare în A. Răcorită, E. Ivanovici 
și R. Demicn, în timp ce Voința nu a 
contat decît pe II. Magdin (Cr. Popescu 
— coresp.).

PROGRESUL BUCUREȘTI—I.C.F.
55—27 (18—6).

SERIA A II-A : Olimpia București— 
A.S.A. Cluj 54—44 (26—22) ; S.S.E. 
Satu Mare—Spartac Salonta 66—69 
(26—29) ; Știința Timișoara—Știința 
Constanța 57—45 (26—23) ; S.S.E. 
Craiova—C.S.M.S Iași 45—54 (10—
21) 

ratat multe ocazii. Apărarea ieșeană 
a jucat bine și a stopat de multe ori 
acțiunile ofensive ale gazdelor. O 
impresie frumoasă a lăsat linia o- 
fensivă a oaspeților. Cele două go
luri au fost realizate de Incze IV 
(min- 30) și Pop (min. 62) din ac
țiuni spectaculoase.

C.S.M.S. a aliniat următoarea for
mație : Constantinescu — V. Po
pescu, Pop, Deleanu (Gheghi), Vor- 
nicu — Ștefănescu, Matei — Stoi- 
cescu, Cuperman, Romilă, Incze TV.

G Nemfeanu-coresp.

U. T. ARAD-VAGONUL ARAD
1-0 (0-0)

ARAD, 6 (prin telefon). Meci de 
slabă factură tehnică. în care Țir- 
lea. Mețcas și Șchiopu au ratat o- 
cazii clare. Golul victoriei a fost în
scris de Pantea, in min. 53.

St. Iacob-coresp.

ST1INTA CLUJ-SIDERURGISTUL 
' GALAȚI 1-0 (0-0)

CLUJ_ 6 (prin telefon). O partidă 
în care repriza a doua a fost mai 
bună: studenții au dominat mai 
mult, dar au ratat ocazii clare. Go
lul studenților a fost înscris de Pir- 
vuleț (min. 62), la o centrare a lui
V. Alexandru.

V. Morea-coresp. reg.

STilNTA CRAIOVA - DINAMO 
PITEȘTI 1-0 (0-0)

CRAIOVA, 6 (prin telefon). Dis
puta dintre cele două echipe a de
venit tradițională, de aceea și întâl
nirea de duminică a purtat ampren
ta unui veritabil joc de campionat 
în prima repriză, dinamoviștii prac
tică un joc lent, în care se com
plac și gazdele. în cea de a doua 
repriză Știința preia inițiativa, do
mină teritorial și înscrie în minutul 
72. La o acțiune Plugaru—Eftimie— 
Sfirlogea, ultimul șutează fulgeră
tor din colțul careului de 16 m, sub 
bara transversală.

ȘTIINȚA : Vasilescu I (Papuc) — 
Mihăilescu (Plugaru), Mincă, Ivan, 
Deliu (Dumitrescu) — Bărbulescu 
(Strîmbeanu), Bîtlan — Sfirlogea, 
lonescu (Anton), Eftimie, Cîrciumă- 
rescu.

DINAMO: Niculescu — I. Po
pescu, Barbu, I. Stelian. Badea — 
Olteanu (Timer), Țircovnicu — G. 
lonescu. (Niță), Țurcan, David (Pop) 
C. Radu

R. Suit, coresp. reg.

CLUJEANA-DINAMO BACĂU 
1-0 (0-0)

CLUJ, 6 (prin telefon). Joc util 
pentru ambele echipe. Dinamoviștii 
au avut o mai bună circulație a' ba

Cernea (Dinamo) a fost mai prompt în această spectaculoasă dispută aeriană, 
clștigînd balonțil

lonului, dar s-au arătat lipsiți de 
eficacitate. Clujenii și-au bazat jo
cul mai mult pe contraatac. Unicul 
gol a fost marcat de fundașul Dra- 
gomir (min. 85) printr-un sut de la 
distanță.

T. Bara-coresp.

C.F.R. ROSIORI-FLACARA RO
ȘIE BUCUREȘTI 2-2 (1-2)

ROȘIORI DE VEDE, 6 (prin tele
fon), Spectatorii au plecat nemulțu
miți pentru că echipa locală a ju
cat slab, fără nici o concepție tac
tică, reușind cu mare greutate un 
scor egal. Oaspeții, care activează 
în categoria C, au fost superiori în 
majoritatea timpului. Golurile au 
fost înscrise de I. Constantin (min. 
6 și 18) pentru Flacăra roșie, Pit- 
piiac (min. 41) și Leahevici (min. 
58 — din 11 m) pentru C.F.R.

T. Negulescu-coresp.

METALUL TÎRGOVISTE - ELEC
TRICA FIENI 0-0

TÎRGOVIȘTE, 6 (prin telefon). — 
Jocurile amicale susținute de meta- 
lurgiști în cadrul pregătirilor (cu Di
namo Pitești, Steagul roșu Brașov, 
Poiana Cîmpina), au dovedit inefica
citatea atacului și ritmul lent în fa
zele de finalizare. în aceste întîlniri 
Metalul n-a înscris nici un punct, ca 
și în partida disputată duminică di
mineața. Ambele echipe s-au arătat 
deficitare la capitolul tehnică.

M. AVANU - coresp.
DUNĂREA GIURGIU - ȘTIINTA 

BUCUREȘTI 0-4 (0^1)
GIURGIU, 6 (prin telefon). — Me

ciul a scos în evidență buna pregă
tire a echipei bucureștene. Au mar
cat: Nania (min. 10 — autogol), Lu- 
cescu (min. 67 și 84) și Păiș (min. 
70).

ION TUDOR - coresp.

Pronosport
REZULTATELE CONCURSURILOR

PRONOSPORT B-10 și A-10 
Etapa din 6 martie 1966

I. Torino—Internazionale 2
II. Atalanta—Napoli 1

III. Bologna—Sampdoria 1
IV. Brescia—Cagliari x
V. Catania—Foggia x

VL Lanerossi—Lazio 1
VR Milan—Fiorentina 2

VIE Roma—Juventus x
IX. Alessandria—Mantova x

i X. Genoa—Catanzaro I1
| XI. Padova—Potenza l1
, XII. Pisa—Monza 1
• X1IL Varese—Spăl x

Foto : T. lloibu



Reprezentativa de handbal a României Du

REYKJAVIK 6 (SID). în primul din
tre cele două meciuri amicale cu re
prezentativa României, handbaliștii 
islandezi au cedat în fața campionilor 
mondiali cu 23—17, după ce la pau
ză conduceau, în mod surprinzător, 

Handbalistele de la Știința Timișoara
La invitația clubului S. G. Leipzig, 

echipa feminină de handbal Știința 
Timișoara a plecat ieri într-un turneu 
în R. D. Germană- Timișorencele vor 
lu* parte la o competiție-fulger 
(jocuri de durată redusă) organizată 
la Leipzig în zilele de 8 și 9 martie.

In Intllnirea internațională de lupte libere

București—Sofia 3’2-3’2
BRAȘOV, 6 (prin telefon de la tri

misul nostru). Aproximativ 1 000 de 
spectatori au venit în Sala Armatei 
din localitate pentru a urmări întîlni- 
rea internațională amicală de lupte li
bere dintre selecționatele orașelor 
București și Sofia. Oaspeții au pre
zentat un lot valoros cuprinzînd prin
tre alții pe maeștrii sportului I. Savov, 
E. Todorov și N. Stancev.

Luptătorii noștri au avut o com
portare meritorie, îndeosebi la cate
goriile superioare de greutate, termi- 
nînd partida la egalitate 3‘/2—3'12. La 
cat. 70 kg cele două formații n-au 
avut concurenți.

Iată cîteva însemnări de la aceste 
întreceri. Primii au evoluat N- Dumi
tru și I. Azisov la 52 kg. încă din 
prima repriză luptătorul bulgar și-a 
asigurat un avans substanțial, astfel 
că eforturile lui Dumitru — unele 
chiar favorabile de tuș — nu au egalat 
situația. Cîștigă la puncte I. Azisov. 
La cat. 57 kg, N. Cristea l-a întîlnit 
pe Savov, un luptător puternic posesor 
al unei tehnici avansate. N. Cristea, 
foarte atent, nu i-a permis adversaru
lui să-și pună în valoare calitățile- 
Doar în ultimul minut sportivul bul
gar a acumulat un punct cu care a și 
cîștigat. Al. Geantă — E. Todorov 
au luptat la cat- 63 kg. Evitînd lupta, 
Geantă a primit un avertisment chiar 
în primele minute, iar în min. 7 l-a 
primit și pe al doilea. Meciul a fost 
cîștigat la puncte de Todorov.

O întîlnire viu disputată a avut loc 
la cat. 79 kg. I- Popescu a cîștigat 
la puncte în fața lui I. Gheorghiev. 
O nouă victorie a fost realizată de 
sportivul nostru Fr. Boia la cat. 87 kg. 
Luptînd foarte bine el l-a învins la 
puncte pe D. Ercev. A. Maindt l-a 
întîlnit pe fostul campion olimpic 
N. Stancev în cadrul cat. 97 kg. Me
ciul a fost fără istoric, deoarece

DUPĂ UN JOC EXCELENT, 0 VICTORIE NETĂ:
ROMĂNIA-NORVEGIA 4 0 (1-0,1-0,2-0)!

(Urmare din pag. 1)

mător Pană a ratat din poziție clară, 
iar în min. 16 Dumitraș a intervenit 
excelent, scoțînd egalarea din crosa 
lui Hansen. Pe contraatacul inițiat din 
această fază echipa noastră ratează 
majorarea scorului, Szabo II întîr- 
ziind să tragă Ia poartă dintr-o po 
ziție favorabilă.

în a doua parte a meciului, norve
gienii joacă cu un avînt neașteptat 
Echipa noastră știe însă să calmeze 
jocul, iar în min. 28, cînd eram pe 
gheață cu linia a IlI-a, Ștefan pa
sează în urmă la Varga care șutează 
puternic de Ia treime : 2—0. Adver
sarii noștri nu slăbesc ritmul. Dim
potrivă, Haagensen, Holter și Thoen 
dau de lucru apărării române, dar nu 
creează situații clare. Noi, în schimb, 
pierdem un gol ca și făcut : în min. 
32 Szabo I driblează portarul și tri
mite pucul spre gol, dar acesta se 
oprește în mănușa lui Ostensen care 
căzuse ! La* începutul reprizei a III-a, 
echipa română trece printr-o perioadă 
grea, rămînînd de două ori în infe
rioritate numerică, prin eliminarea lui 
Calamar (min. 42—44) și a lui Czaka 
(min. 47—49). Nu se întîmplă însă 
nimic... După schimbarea porților, 
deci* cînd mai rămăseseră 10 minute 
de joc, echipa noastră imprimă jocu 
lui un ritm accelerat Excelează acum 
linia fraților Szabo, care face ca asu 
pra rezultatului să nu mai plutească 
nici un dubiu. în min. 53, Czaka tri
mite o pasă precisă în diagonală lui 
Szabo II, acesta îl găsește bine pla

în Islanda
cu 9—8. Ei au luptat’cu curaj și cu 
15 minute înainte de sfîrșit scorul 
era egal: 15—15. în final însă, jucă
torii români și-au impus superiorita
tea și au obținut victoria la 6 puncte 
diferență.

In turneu In R. D. Germană
în continuare, Știința va mai susține 
două meciuri, cu Aufbau Magdeburg 
și T. S. C. Berlin. Din lot fac parte 
Anca, Nemeț, Secheli, Moșu, Ciosescu, 
Stoica, Dicu etc. (P. Arcan, coresp. 
reg).

Maindt și-a învins adversarul prin tuș 
în min. 2.

Ultima partidă, cea de la cat. grea 
a reunit pe saltea pe Șt. Stîngu și 
V. Todorov- Ambii luptători au făcut 
risipă de energie, dar nici unul n-a 
reușit să acumuleze puncte, terminînd 
astfel la egalitate, după un meci slab.

C. CHIRIAC

Rapid în Iran, lată-l pe Greavu, fundașul rapidist, executând o „foar
fecă" sub privirea unui înaintaș iranian și a portarului Andrei. Fază din 
meciul Rapid - Reprezentativa Iranului, terminat cu scorul de 0-0.

sat pe partea cealaltă pe fratele său 
și Szabo I, printr-un șut direct, din 
mișcare, majorează scorul: 3—0. Chiar 
în minutul următor Szabo II ia pucul 
de la centru, pătrunde în treimea nor
vegiană și cu un șut puternic trimite 
sus la colț : 4—0. Echipa noastră do
mină în continuare, pînă la sfîrșitul 
meciului.

Cuplul de arbitri cehoslovaci 
CERNY și KORINNEK a condus co
rect formațiile :

ROMÂNIA: Dumitraș — Czaka, 
Ionescu ; Varga, Făgăraș — Szabo II. 
Calamar, Szabo I; Pană, Florescu. 
Ștefanov; Bașa, Ferenczi, Ștefan.

NORVEGIA : Ostensen — Gunder- 
sen, Hanson; Theressen, Martinsson 
— Petersen, Olsen, Hansen ; Nikkel- 
sen, Haagensen, Holter; Thoen, Jo
hansen, Dalsdren.

Hocheiștii români vor întîlni luni 
la ora 16 (ora locală) selecționata Un
gariei.

Alte rezultate din grupa B : Unga
ria—Anglia 8—1 (3—0. 2—0, 3—1) ; 
Elveția—Austria 6—7 (3—1, 0—3,
3—3). Iugoslavia—R.F.G. 2—6 (2—2, 
0—0, 0—4).

în grupa A s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : SÎMBATÂ : R.D 
Germană — Suedia 4—1 (0—0, 2—0, 
2—1)! ; Canada—Polonia 6—0 (4—0, 
1—0, 1—0) ; Cehoslovacia—Finlanda 
8—1 (I—0, 3—0, 4—1) ; U.R.S.S. - 
S.U.A. 11—0 (2—0, 3-0, 6—0) ; DU
MINICĂ : Canada—Finlanda 9—1 
(2—0, 3—1, 4—0), Cehoslovacia—Po
lonia 6—1, (3—0, 1—0, 2—1) ; Sue
dia—S.U.A. 6—1 (2—0, 1—0, 3—1).

•SJPOJFSrUZ

Concursul internațional feminin de floretă 
de la Savonna

Sîmbătă a început la Savonna tra
diționalul concurs internațional femi
nin de floretă, la care participă re
prezentativele Italiei, Franței, Ro
mâniei și Ungariei. Concursul a re
venit — pentru prima oară după opt 
ediții — echipei Italiei, neînvinsă. 
Pe locul doi — formația Ungariei. 
Pe locul trei, la egalitate de victorii, 
reprezentativele României și Franței.

în acest concurs, floretistele țării 
noastre au cîștigat două meciuri: 
primul la Ungaria, 8-8, — victorie la 
tușe, cu 45-48 (Ileana Drîmbă 3, Ana 
Ene, Ecaterina Iencic cîte 2 si Marina 
Stanca 1 v, respectiv Rejto și Szako- 
vics cîte 3, Juhasz și Gulacs cîte 1 
v), al doilea, la Italia B cu 12—4 
(Stanca 4, Tasi, Drîmbă cîte 3 și Ien
cic 2 v, respectiv Tarzone și Roversi 
cîte 2 v. Oggiero și Longo n-au cîș- 
tigat nici un asalt).

în schimb, trăgătoarele noastre au

ȘTIRI, REZULTATE.
SOFIA. — Cea de a X-a ediție a tur

neului internațional feminin de tenis de 
masă de la Russe a început cu partici
parea unor jucătoare fruntașe din Aus
tria, Cehoslovacia, R.S.S. Lituaniană, 
Iugoslavia, România, Ungaria și Bulga
ria. Iată rezultatele înregistrate în pri
ma zi a competiției pe echipe: Ceho
slovacia—Ungaria 3—2 ; Iugoslavia— 
Austria 3—0; R.S.S.Lituaniană—Selec
ționata orașului Russe 3—0 ; Bulgaria 
Ilristova, Neikova)—România (Toma, 
Folea) 3—2.

PARIS. — Proba de coborîre din ca
drul concursului internațional de schi 
de la Ceurceval a revenit francezului 
Leo Lacroix cu timpul de 1:53,63. In 
urma lui s au clasat Ileini Messner 
(Austria) 1:53.93, Gerhard Nennmg 
(Austria) 1:53,95. Jean Claude Killy 
(Franța) 1:54,32. învingătorul a reali
zat o viteză medie orară dc 105 kilo
metri

Performanțe atletice pe teren acoperit
NEW YORK 6 (Agerpres). — în 

orașul Albuquerque se desfășoară cam
pionatele de atletism pe teren acoperit 
ale S.U-A. Cu acest prilej au fost 
stabilite o serie de rezultate care con
tează drept cele mai bune performanțe 
mondiale de sală. Astfel, atleta de cu
loare Edith Mc Guire a alergat 220 y 

pierdut Ia Italia A cu 12—4 (Iencic 2, 
Drîmbă și Stanca cîte 1 v, Ene 0 v, 
resp. Ragno și Fisore, cîte 4 v, Mas- 
ciotta și Colombetti cîte 2 v), și apoi 
la Franța, la mare luptă, cu 9—7, 
(Drîmbă 3, Iencic 2, Stanca și Ene 
cîte 1 v, resp. Gapais și Rousselet 
cîte 3, Herbster 2, Revenu 1).

Duminică a avut loc un turneu in
dividual cu participarea a 40 de flore- 
tiste. Iată clasamentul final: 1. Brigitte 
Gapais (Franța) 7 v; 2. Bruna Co- 
lombelti (Italia) 5 v; 3. Katheline 
Rousselet (Franța) 5 v; 4. ECATE
RINA IENCIC (ROMÂNIA) 4 v; 5. 
Maria Gulacs (Ungaria) 3 v; 6. Ilona 
Szakovics (Ungaria) 2 v; 7. Giulia 
Fisore (Italia) 1 v; 8. Ileana Drîmbă 
(ROMÂNIA) 1 v. Au fost eliminate 
în preliminarii: Rejtd, fostă campi
oană mondială și Revenu, titulară în 
echipa Franței.

MELBOURNE. — Atleta australiană 
Pamela Kilborn a parcurs 80 m în 10,4. 
Actualmente recordul mondial este în 
posesia atletei sovietice Irina Press cu 
10,3. Filshie a stabilit un nou record 
al Australiei la săritura cu prăjina cu 
4,77 m

VIENA. — în meci retur pentru pre
liminariile campionatului mondial mas
culin dc handbal în 7, echipa Ceho
slovaciei a învins cu scorul de 22—19 
(10—10) selecționata Austriei.

DURBAN. — Proba de 220 yarzi 
spate din cadrul campionatelor de na- 
tație de la Durban a revenit tinerei 
înotătoare Karen Muir cu timpul de 
2:28.9. Pe locurile următoare s-au cla
sat Christine Caron 2:30,6 și Ann Fair
lie 2:31,6. Campioana olimpică, Cathy 
Ferguson, a ocupat locul patru cu 2:35,4

PARIS. — Intre 5 și 12 februarie 
1967, se va desfășura la Grenoble „Săp- 
tămîna internațională a schiului" (probe

în 24,1 Bob Seagren a obținut la sări
tură cu prăjina 5,19 m, Art Walker 
a sărit 16,70 m la triplu, iar atleta 
maghiară Szuzza Nagy-Szabo a fost 
cronometrată cu 2:08,6 pe 880 y. Alte 
rezultate : înălțime — John Thomas 
2,13 m, greutate — Mc Grath 19,59 m; 
1 milă — Jim Grelle 4:09,5.

inter.
Etapa a 24-a a campionatului 

lian a rezolvat pentru moment li 
pentru primul loc în clasament. In 
nazionale a cîștigat în deplasare (î 
cu Torino) avînd acum 4 puncte ar 
față de următoarele clasate. Napo 
cedat cil 1—0 în fața echipei Atala 
la Bergamo, iar Milan a pierdut 
2—1 partida susținută pe teren ] 
priu cu Florentina. A doua echipă 
Ianeză trece pe locul 4 în clasam 
In ascensiune se dovedește Bolo( 
învingătoare ieri cu 2—1 în me 
cu Sampdoria. Iată rezultatele ce 
lailte meciuri : Roma — Juventus 1 
Brescia — Cagliari 0—0, Catania 
Foggia 0—0, Lanerossi — Lazio 1 
Varese — Spăl 1—1- Clasamentul j 
tru primele locuri :

VA FI MODIFICAT REGULAM 
TUL DE FOTBAL ?

Internazionale 24 14 8 2 47:1!
Napoli 24 11 10 3 32:1!
Bologna 24 13 6 5 44:2!
Milan 23 11 8 4 33:2]

ZORICH (Agerpres). — Comisii 
arbitri de pe lîngă Federația inte 
țională de fotbal va prezenta la 11 i 
comitetului de conducere al F.I- 
mai multe propuneri privind moi 
carea actualului regulament inte 
țional al jocului de fotbal. Una 
aceste propuneri se referă la înlo 
rea de jucători, în sensul ca juca 
să poată fi schimbați indiferent < 
sînt accidentați sau nu. Lotul fiec 
echipe ar urma să fie alcătuit dir 
jucători — 11 titulari și două rezc 
Pe de altă parte, propunerea pi 
zează că un jucător înlocuit o dat 
cursul meciului nu va mai putea 
în meciul respectiv.

O altă propunere se referă la j 
portarului și precizează următoar 
cînd este în posesia mingii (fie cî 
ține în brațe, fie că o bate de păm 
portarul trebuie să degajeze dup: 
a făcut patru pași. S-a propus, de 
menea, interzicerea „atacului la 
tar*.

Dacă aceste noi reguli vor fi accej 
de comitetul de conducere al F.I.l 
ele ar urma să fie aplicate de la 
de 1 august 1966, pentru ca vet 
regulament să rămînă integral în 
goare în timpul turneului final al < 
pionatului mondial dc fotbal din 
glia.

Viitorul campionat momii 
dc hochei pe gheață: 

9—19 marne 196î în Austi
LJUBLJANA 6 (Agerpres), Cor 

sul Ligii internaționale de hoche 
gheată, întrunit la Ljubljana, a 
firmat organizarea viitorului oan 
nat mondial de hochei ele către f 
rația din Austria. Cea de-a 33-a 
tie a campionatului mondial 
hochei pe gheață va avea loc 1 
9—19 martie 1967 la Viena.

nordice), repetiție în vederea joci 
Olimpice din 1968. Programul cup 
proba de biatlon, curse dc fond p 
bărba|i și femei și sărituri de la j 
bulină.

VIENA. — Aflată în turneu în 
tria, echipa masculină de basci 
R. F. Germane a jucat la Vier 
reprezentativa Austriei. Basclietb: 
austrieci au cîștigat cu scorul de 
70 (45—33). întâlnirea dintre sel 
natele de juniori ale celor două ( 
luat sfîrșit cu victoria Austriei 
78—53.

RAPID BUCUREȘTI —
MLADOST ZAGREB 3- 

pene: 10—0, 10—1, 12—1. 12- 
15—2.

Meciul a fost arbitrat corei, 
cuplul Robert Demarsin (Belg, 
Ioachim Niculescu (România.), 
rora li s-au aliniat următoarele 
mâții :

RAPID BUCUREȘTI: Plocon, 
vel (Mincev, Costinescu), DRĂ( 
GRIGOROVICI (Gavrilită), U 
TEANU, Ferariu (MINCEV).

MLADOST ZAGREB : URN, 
Tausan (Bajdar, Tadici), TOM 
NOVICI, KOȘ, Tadici (Tau 
IANCOVICI (Kamberovici).
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