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II Wn ediție m Recurilor* .jijjfe 
de mfarată ’igS?

Tov. Manole Bodnăraș, președintele C. C. F. S.» 
a fost desemnat candidat al F. D. P.

pentru circumscripția electorală regională nr. 3

CORTINA D’AMPEZZO 31 
(prin telefon de la trimisul spe
cial al Agenției Agerpres, Paul 
Ochialbi). Ca să-ți poți da seama 
cu ușurință unde se află diferitele 
locuri de concurs în Cortina D’Am
pezzo, nu ai nevoie de hartă și 
nici nu trebuie să cunoști limba 
italiană pentru a putea pune în
trebări localnicilor. Mari săgeți 
alăturate fie unor siluiete de schi
ori care trec prin porțile de slalom, 
fie unui echipaj de bob, sau unui par 

. tinator, îți dau posibilitatea să te 
orientezi foarte ușor. Marți, de pil
dă, cei mai mulți spectatori au 
■iscat drumul indicat de săgeata a- 
'rturi de care se afla silueta unui 

ilomist, constatînd apoi că cel 
care făcuse desenul după care s-au 
lucrat indicatoarele se dovedise 
foarte priceput : stilul aerodinamic, 
spectaculos al lui Toni Sailer inspi
rase parcă pe desenator. Mîine, 
miercuri, mulți spectatori vor ursia 
drumul indicat de săgeți spre sta
dionul de iarnă, unde vor putea 
urmări întrecerea ștafetelor de 3^5 
hm. fete, iar alții spre plrtia de 
coborîre de pe Tof ana.

In orice caz, „posibilitățile" de 
deplasare prin Cortina s-au îmbu
nătățit foarte mult. Aceasta s-a 
realizat nu prin mărirea numărului 
de autobuse sau mașini. Organiza
torii, dîndu-și seama că ghețușul 
de pe străzi (format prin topirea 
șt apoi prin înghețarea rămășițe
lor de zăpadă) ar putea da de lu
cru cabinetelor medicale, au pre
sărat pretutindeni un pietriș fin. 
Nu mai vorbesc că bunele gospo
dine au împrăștiat șl ele cenușa 
din vatră, așa că, deplasindu-ne, 
ne simțim la fel de bine ca și pa
tinatorii și hocheiștii, singurii care 
reușeau pînă acum să aibă stabi
litate pe stradă.

Dar pentru că a venit vorba de 
hocheiști, trebuie să transcriu aci 
'ăspunsul pe care mi t-a dat „nr. 
I" din echipa de hochei a Canar 
iei. Martin Floyd Butsch, duoă ce 
■am întrebat ce părere are despre 

turneul final:
„Strașnic! Cred că nu este ne- 

:esar să vă spun că e vorba de cel 
nai tare turneu olimpic disputai 
rreodată. Echipa sovietică are un 
oc colectiv foarte închegat și pe 
lre.pt cuvînt emite pretenții seri
oase fa titlu. Titlu pe care îl do- 
im și noi, mai ales că plectnd de 
a Montreal, în sunetele unei fan- 
Șairo foarte numeroase, tzrti cei 
ire erau de față ne-tau atras a- 

anțla să nu se mai reoete cele pe- 
recutc _ la Jocurile Olimpice din 
936 cînd nu canadienii au fost 
lampteni olimpici. In orice caz, e 
oarte greu să cîștigi aci.“

(N.R. Reportajul ne-a fost trans
its cu o oră înaintea meciului 
tanada—SUA).
Așa. vorbind, se arăta băiat 

oarte... de treabă dar îmi amin- 
eam- cum cu o seară înainte, la 
■leclut lor cu echipa Cehoslovaciei, 
ăzîndu-se conduși cu 2—1, cana- 

‘ienil își pierduseră stăpînirea de 
Ine. N-aș fi vrut să fiu în locul 
ui Danda sau al lui Vlastimii 
‘ubnik între matinelă și interlocu- 
prul meu de astăzi...

Vn amănunt: înaintea începerii 
ledurilor, fiecare jucător obișnu- 
ește să treacă pe lingă portarul 
chipei și să-l lovească prietenește 
e spate. Au un stil de joc foarte 
oectacutos (bineînțeles, cînd nu 
înt conduși)

Clasamentul neoficial al Jocurilor Olimpice 
de ia Cortina d’Ampezzo

După disputarea a 14 probe din cele 24 cite are această edi
ție a Jocurilor Olimpice de iarnă clasamentul neoficial este ur
mătorul :

U.R.S.S. 94 puncte, Austria 46 p„ Norvegia 44 p„ Suedia 43 
p., Finlanda 38 p„ Elveția 18'/2 P-, Italia 18 p., Germania Î0 p., 
S.U.A. 9’/2 P-. Olanda 7 p„ Franța 6 p„ Polonia 6 p , Japonia 5 p„ 
Spania 3 p., Canada 1 p.

Diferitele delegații sportive care 
se află aci profită de clipele de ră
gaz pentru a-și face vizite și a 
schimba prietenește păreri. 
„Casa Alpina dei Bambini" unde 
sînt cazați sportivii noștri au sosit 
zilele trecute boberi englezi care 
s-au întreținut prietenește cu spor
tivii romîni. Desigur, s-a discutat 
și despre noile boburi, in special

Dublul campion olimpic austriacul Tony Sailer.

despre cele ale italienilor, care au 
mai multe „secrete de fabricație", 
mai ales in ceea ce privește locu
rile unde stau concurența, forma 
aerodinamică, etc. Și cum aci exis
tă o exagerată exclusivitate cu pri
vire la filmare și fotografiere, bo
burile acestea „miraculoase" sînt 
ferite nu numai de obiectivele a- 
paratelor, dar chiar de privirile in
discrete.

Să facem un scurt popas și la 
stadionul de gheață, construcție 
foarte modernă unde ai prilejul să 
vezi nu numai întreceri de hochei 
extrem de disputate, dar să-i cu
noști și pe noii campioni olimpici. 
In fiecare seară au loc festivități 
de premiere. Sportivii sovietici, ia 
prima lor participare la Jocurile 
Olimpice de Iarnă, repurtează un 
succes categoric.

Luni seara, președintele Comite
tului Olimpic Internațional Ave
ry Brundage, s-a îndreptat spre 
podiumul pe care urcaseră — pe 
locul I — Evghenie Grișin și larii 
Mihailov, purtînd două medalii de 
aur. Niciodată in istoria Jocurilor 
Olimpice nu se mai întîmplase lu
crul acesta. Dar cu experiența sa în 
acordarea medaliilor olimpice, pre- 
ședitele Brundage s-a descurcat 
cu ușurință, felicitîndu-i totodată 
foarte călduros pe cei doi patina
tori sovietici:

„Nu numai că repurtați nume
roase succese, dar cuceriți două 
medalii de aur în aceeași probă !“

Lumina reflectoarelor dădea o 
și mai mare strălucire celor două 

medalii iprinse pe pieptul lui Grișin 
și Mihailov...

Schi
CORTINA D’AMPEZZO 31 (prin 

telefon). — Cei mai mulți specta
tori s-au îndreptat astăzi spre Col 
Druisce, pentru a asista la proba 
de slalom special, în care își dis

putau întâietatea, nu mai puțin de 
108 concurenți. Dar atît schiorii 
participanți la cursă, cît și specta
torii au rămas înmărmuriți văzând 
în fața lor pe pîrtie o adevărată 
pădure de bețe de slalom. Ce se 
îmtîmplase ?

Molitor și_ Roesner fuseseră de-, 
semnați să marcheze cele două 
manșe de slalom. Cel dinții s-a a- 
rătat ceva mai indulgent. A trasat 
o pîrtie cu 80 de porți. In schimb, 
în manșa a doua Roesner nu s-a

(Continuare in pag. a 4-a)

Campionatele internaționale de tenis de masă ale Franfei
PARIS 1 (prin telefon). Sala 

Coubertin din capitala Franței a 
cunoscut din nou, marți după-a- 
miază — cînd s-au deschis cam
pionatele internaționale ale Fran
ței — atmosfera specifică marilor 
întreceri de tenis de masă: ilu
minație deosebită, mesele verzi a- 
liniate în mijlocul sălii, țăcănitul 
mingilor albe de celuloid, anima
ția jucătorilor și spectatorilor.

In primele meciuri desfășurate, 
favoriții au înregistrat victorii 
normale, excepție făcînd doar în- 
frîngerea jucătoarei cehoslovace 
Krejcova în fața olandezei Van 
Megen. Menționăm totodată difi
cila victorfe obținută de Christia
ne Watel (Franța) în fața iugo
slavei Ciovici cu 3-2, ultimul set 
fiind cîștigat de jucătoarea fran
ceză cu 21-19. O rezistență deo
sebit de dîrză a întîmpinat cu
noscutul jucător francez Rene 
Roothooft în partida susținută cu 
tînărul reprezentant al Angliei 
Harrison. Roothooft a fost la un 
pas de înfrîngere, pierzînd primele 
două seturi cu 14-21, 15-21, iar 
setul al IlI-lea i-a revenit la li
mită după o luptă grea cu 22-20. 
Ultimele două seturi au fost 
cîștigate de Roothooft cu 21-12, 
21-13,

CLUJ (prin telefon). Acum câ
teva zile s-au adunat în sala de 
ședințe a Sfatului popular din 
Cluj numeroși activiști sportivi, 
profesori, medici, sportivi fruntași 
șl funcționari ai Sfatului popular 
din localitate. Pe chipurile tuturor 
se citea o deosebită însuflețire: în 
această ședință urmau să fie pro
puși candidați ai F.D.P. în alege
rile de deputați ai Sfaturilor popu
lare pentru circumscripțiile regio
nale și orășenești.

Tov. Vasiile Bota, președintele pre- 
zidiumului, a luat cuvintul arătînd 
scopul acestei ședințe și cerind să 
se facă propuneri de candidați în 
alegerile de deputați aj Sfaturilor 
populare, in circumscripția electo
rală regională nr. 3.

Luind cuvîntul tov. Petre Szila- 
gyi, președintele Comitetului regio- 
rial C.F.S. Cluj, a spus :

— II propun drept candidat pe 
tovarășul Manole Bodnăraș, pre
ședintele Comitetului pentru Cultură 
Fizică și Sport de pe lingă Con
siliul de Miniștri.

Cuvintele tov. Petre Szilagyi au 
fost întimpinate cu vii aplauze de 
către toți cei prezenți.

— Mulți dintre cei de aci, a 
continuat tov. Szilagyi, îl cunosc Pe 
tov. Manole Bodnăraș care mun-

Vineri, simbătă și duminică in Capitală

Un turneu ai celor mai bune 4 echipe 
de hochei

Cei dornici să vizioneze meciuri 
de hochei au ocazia — mîine, sîm- 
bătă și duminică — să vadă ,,la 
lucru" pe cele mai bune echipe 
din țară. Intr-adevăr, pentru aceste 
zile au fost programate întrecerile 
„Cupei 16 Februarie", competiție 
la care participă echipele : CCA 
București, campioană pe anul în 
curs, Avîntul MiercureaCiuc, Ști
ința Cluj și Metalul Steagul roșu 
Orașul Stalin, adică exact echipe
le care au ocupat primele patru 
locuri (în ordinea de mai sus) în 
finala campionatului R.P.R. pe 
1956, desfășurat acum cîteva săp- 
tămîni la Orașul Stalin. Iată de ce, 
meciurile care se vor desfășura la 
3, 4 și 5 februarie în Capitală vor 
însemna o adevărată reeditare a 
turneului final al campionatului 
republican,

Desigur, cel mai mare interes îl 
stîrnește întîlnirea dintre CCA șl 
Avîntul Miercurea Ciuc. Aceste 
formații, cele mai bune ale noas
tre la ora actuală, au în componen
ța lor cele mai valoroase elemente 
ale lotului reprezentativ. La CCA 
îi vom putea urmări — printre al
ții — pe Dron, Czaka I, Incze III, 
Ionescu, Zografi, Dlugoș, Flama- 
ropol, Peter, etc. Din formația ce
lor de la Miercurea Ciuc — care 
vor căuta să obțină prima victorie 
din acest sezon împotriva CCA-ului 
— nu vor lipsi: Ferenczi, Tacacl I, 
Csaszar, Szabo, Fenke I, Nașca, 
Togănel.

Echipa studenților clujeni va

Reprezentanta țării noastre, mae- 
stra emerită a sportului Angelica 
Rozeanu, concurînd în trei probe: 
(simplu femei, dublu femei și du
blu mixt), a reușit să treacă cu 
succes primele meciuri din cadrul 
primelor două probe. La simplu 
femei, campioana mondială a în
vins categoric în turul I pe fran
ceza Saan cu 3-0 (10, 9, 13), iar 
în turul al 11-lea pe reprezentanta 
Angliei, Jones, tot cu 3-0 (14, 13, 
8). Angelica Rozeanu va întîlni 
în- sferturi de finală pe scoțiană 
Hellen Eliott și în caz de victorie 
va primi în semifinală replica 

învingătoarei partidei dintre Wa- 
tel-Haydon. In cealaltă parte a 
tabloului, Linda Wertl-Rumpler a 
învins-o pe Delay (Franța) cu 
3-0, iar Diana Rowe pe Van Hege 
(Olanda) cu același scor: 3-0. In 
sferturi de finală Linda Wertl se 
va întîlni cu D. Rowe, iar Rosa- 
linde Cornett (Rowe) cu Van Megen.

In proba feminină de dublu An
gelica Rozeanu a făcut pereche cu 
Eliott. In turul II ele au întîlnit 
perechea Delay-Tarlet (Franța) 
cucerind victoria cu 3-0, urmînd 
ca în semifinală să înfrunte du
blul Linda Wertl-Ann Haydon.

La proba de dublu mixt cuplul 
Angelica Rozeanu-Cafiero (R.P.R.- 

cește cu energie și abnegație pen- 
tru dezvoltarea continuă a sportu
lui în patria noastră dragă. Vor
bitorul a arătat că tov. Manolet 
Bodnăraș, președintele Comitetu
lui pentru Cultură Fizică și Sport», 
este un vechi și devotat activist alt 
Partidului, subliniind apoj frumoa
sele rezultate obținute în ultima: 
vreme de sportivii noștri în com
petițiile internaționale.
După tov. Petre Szilagyi a luat 
cuvîntul Iuliu Kiss, activist sportiv, 
care a susținut cu căldură pro
punerea desemnării tov. Manole 
Bodnăraș drept candidat al F.D.Pi 
pentru alegerile de deputați în sfa
turile populare.

Au vorbit apoi tov. Carol Schno- 
fel, președintele Comitetului oră
șenesc C.F.S. Cluj, Olivia Miclăuș» 
activistă sportivă și Teofil Faur», 
președintele colectivului sportiv1 
Progresul IMF, sprijinind și ei cui 

entuziasm propunerea făcută de tov,. 
Petre Szilagyi.

Intr-o atmosferă de mare însu
flețire, toți cei prezenți au votat 
în unanimitate alegerea tov. Ma— 
nole Bodnăraș drept candidat aT 
F.D.P. în circumscripția electorală! 
regională nr. 3.

E. BOCOȘ

din țară
prezenta o formație în care cei mal. 
buni sînt: Stafie, Tomor, Torok II* 
Naghi, Vili Covaci, C. Covaci, în: 
timp ce Metalul Orașul Stalin va; 
prezenta o formație întărită.

Sistemul de desfășurare al ,.Cu
pei 16 Februarie" este turneu, nu- 
mai tur. In prima zi, mîine. sînt 
programate jocurile:

Ora 18.30 : CCA — Metalul Stea
gul roșu Orașul Stalin și ora 20t 
Avîntul Miercurea Ciuc — Știința 
Cluj.

Sîmbătă se vor întîlni Avîntul cu 
Metalul (ora 18.30) și CCA cu Ști-: 
ința (ora 20), iar duminică seara 
vom asista la pasionanta dispută 
dintre CCA și Avîntul. In deschi
dere (ora 18.30), Știința — Meta
lul Orașul Stalin. Pentru acest 
turneu s-au pus în vînzare bilete- 
le la casele stadionului Dinamo, un-» 
de va avea loc turneul.

★
Avînd în vedere că în aceste zile 

temperatura a devenit favorabilă 
pentru hochei și patinaj, este de 
datoria comisiilor locale de hochei 
și patinaj precum și a colectivelor 
sportive să amenajeze de grabă 
patinoare, terenuri de hochei, pe 
care să organizeze întîlniri de ho
chei pe plan local, meciuri inter- 
orașe, concursuri de patinaj viteza 
și artistic, demonstrații ale sporti
vilor fruntași. In acest fel, aceste! 
zile favorabile vor putea fi folosite 
din plin pentru propaganda spor
turilor pe gheață, atît de frumoase 
și, totodată, atît de utile pentru ti
neretul nostru.

Franța) a jucat primul meci cu 
perechea engleză Jones-Kennedy. 
Victoria a revenit Angelicăi Ro
zeanu și lui Cafiero cu 3-1 (23-21, 
19-21, 21-12, 21-18). In cel de al 
doilea joc Angelica Rozeanu și Ca
fiero au întUnit dublul Eliotte 
Vogrinc (Scoția—R. P. F. Iu-» 
goslavia). Ultimii au învins cu 
3-1 (22-20, 21-23, 21-12, 21-11). 
In primele 16 cupluri s-au mai 
calificat în afara perechii Eliott- 
Vogrinc, dublurile R. Cornett-Sti
pek, Janotin-Melstroem, Wertl- 
Ehrlich, Haydon-Andreadis, Tar- 
let-Agopof, Watel-Roothooft, D. 
Rowe-Leach.

La simplu bărbați, în primii 16 
s-au calificat următorii: Andrea
dis, Haguenauer, Bedoc, Vogrinc, 
Malmquist, Cafiero, Oesterholtn, 
Leach, Stipek. Lanskoy, Sturani, 
Kennedy, Harangozo, Posejpal, 
Roland și Roothooft.

Printre primele opt dubluri băr
bați calificate menționăm pe cele 
formate din Andreadis-Stipek, Vo-: 
grinc-Gabric, Roothooft-Lanskoy, 
Leach-Kennedy, Cafiero-Salla.

Astăseară se vor juca ultimele 
meciuri: semifinalele probei de
simplu bărbați și finalele probelor 
de simplu bărbați, simplu femeiț 
dublu bărbați și dublu mixt.



Rezultate din campionatele republicane de patinaj viteză

Tineretul sportiv din regiunea 
Cluj participă cu entuziasm Ia 
Întrecerile importantei competiții 
sportive de masă — Spartachiada 
de iarnă a tineretului. Pînă în mo
mentul de fată în această regiune 
au fost angrenați peste 35.000 ti
neri și tinere, dintre care 13.653 d;n 
orașul Cluj. Din totalul partidpan- 
ților clujeni, 1.114 au concurat la 
schi. 3 220 la șah, 5.747 la gim
nastică și aproape 2.000 la tenis 
de masă.

V. Cacoveanu 
corespondent 

Cele 30 de colective sportive din 
orașul Ploești au depus toate stră
daniile pentru o cit mai bună orga
nizare a Spartachiadei. Ultim .-le date 
sosite la comitetul orășenesc C.F.S. 
arată că numărul participantilor 
la întreceri este de aproape 6.000, 
cea mai largă participare fiind în
registrată la gimnastică. (4.000).

Alte cifre din orașul Ploești: la 
tenis de masă —360, la schi 
——1.000, șah —770 concurenti.

FI. Alba 
corespondent 

Spartachiada de iarnă a tineretu
lui se desfășoară cu succes și în 
regiunea București. După datele 
primite din regiune, reiese că pînă 
la 12 ianuarie au participat la în
treceri 20.000 de tineri și tinere 
Rezultate foarte bune a înregistrat 
îndeosebi colectivul sportiv Recolta 
din comuna Lehliu-sat. Aci, numai 
la întrecerile de patinaj au parti
cipat 150 de tineri și tinere, iar la 
șah, gimnastică, trîntă și tenis de 
masă numărul concurenților se ri
dică la 244.

P. Pricop 
corespondent 

Recent, la comitetul raional C.F.S 
Caracal a avut loc o ședință de 
analiză a felului în care se desfă-

Activitatea la handbal
LUCRARILE CONFERINȚEI 

COMISIEI CENTRALE
Intre 29 și 31 ianuarie s-au 

desfășurat la București, în localul 
facultății de fizico-matematici, lu
crările conferinței pe țară ale Co
misiei centrale de nandbal, la care 
au participat numeroși antrenori, 
arbitri și activiști din domeniul 
handbalului.

Deschizînd ședința tovarășul 
Petre Capră, președintele comisiei 
centrale de handbal a dat cuvîn- 
tul tovarășului Gh. Smoleanu, di
rector în C.C.F.S., care a arătat 
pe scurt importanța acestei conte- 
rințe, aducînd pairticipanțrtor sa
lutul Comitetului pentru Cultură 
Fizică și Sport de pe lîngă Con
siliul de Miniștri. In continuare, 
tovarășul Petre Capră a citit da
rea de seamă a Comisiei centrale 
de handbal, din care a reieșit că 
pe lîngă numeroasele lipsuri exis
tente încă în activitatea la hand
bal, în anul 1955 s-a făcut totuși 
un serios salt calitativ în dezvol
tarea acestei ramuri de sport.

• După aceea au fost prezentate 
o serie de informări și referate, 
cum ar fi: informările unui mem
bru al comisiei centrale de hand
bal din provincie și ale unui maes
tru al sportului, referatele cole
giului de arbitri, de antrenori, pre
cum și cele ale subcomisiilor de 
disciplină și de juniori.

Cu multă atenție au fost urmă
rite: informarea maestrului spor
tului Heinz Kartman (Sighișoara), 
care a arătat pe scurt felul în 
care își duce activitatea pentru ri
dicarea cadrelor tinere, precum și 
referatele colegiului de antrenori 
'(titlul: Problemele actuale ale con
cepției moderne de joc) și cole
giului de arbitri (titlul: Cauzele 
arbitrajelor nesatisfăcătoare din 
anul 1955).

La discuții au participat nume
roși antrenori, arbitri și activiști 
din provincie. Au fost ridicate o 
serie de probleme juste, ca de pil
dă lipsa de preocupare din partea 
Comisiei centrale și a QC.F.S. 
pentru rezolvarea problemei an
trenorului echipei feminine de ca
tegoria A, FI. roșie Buhuși, lipsa 
de activitate și de autoritate mai 
ales a membrilor provinciali ai Co
misiei centrale și neclasificarea 
numeroșilor instructori voluntari 
De asemenea, din discuții a reieșit 
faptul că multe asociații nu spri
jină colectivele sportive cu secții 
de handbal și că, față de această 
situație, Comisia centrală nu a 
luat jiici o măsură.

O problemă foarte importantă și 
mult discutată de participanții la 
-conferință a fost aceea a activi
tății echipelor de juniori și pitici. 
•Există în prezent sute de echipe 
;de acest feî care nu pot fi angre- 
mate decît în competiții amicale 
fi ou caracter sporadic. In plus, 

șoară Spartachiada de iarnă a ti
neretului în localitate și raion- Din 
rapoartele prezentate a reieșit că 
în perioada 15 decembrie —15 ia
nuarie au participat la întrecerile 
organizate în raionul Caracal 8.636 
tineri și tinere. S-ap evidențiat co
lectivele sportive : Recolta Celaru 
(1.200 participanți), școala medie 
de fete nr. 2 — Caracal — (969 
participants și Recolta Farcașul 
de sus (401 participanți).

G. Năstase 
corespondent 

Un frumos succes a înregistrat 
marea competiție sportivă în rîndu- 
riie țăranilor muncitori din regiu
nea Bacău. Pînă în prezent în 
întreaga regiune s-au întrecut 
12.000 de tineri și tinere- Pe disci
pline sportive numărul participan
tilor este repartizat în felul urmă
tor : șah —5.000, săniuțe —5.000, 
schi —3.000, gimnastică —2.200, 
trîntă —1.000 etc.

In fruntea colectivelor sportive 
sindicale care au realizat cea mai 
bună mobilizare se află colectivul 
sportiv Progresul — Piatra Neamț. 
(750 participanți).

A. Andronescu 
corespondent

La întrecerile Spartachiadei de 
iarnă a tineretului, organizate de 
colectivul sportiv Flamura roșie 
U.T.A. — Arad, au participat 594 
de sportivi. Cea mai numeroasă 
mobilizare a fost înregistrată la 
trîntă (273). întrecere care a ajuns 
în faza finală.

Dintre celelalte colective sportive 
din orașul Arad, se evidențiază 
Voința (200 participanți) și Fla
mura roșie-Alimentara (140 parti
cipant).

E. Grunwald 
corespondent

o greutate serioasă în munca cu 
aceste echi-pe o constituie lipsa 
unui regulament de joc specific 
echipelor de pitici sau juniori.

Lirînd cuvîntul, tovarășul Gh. 
Smoleanu a arătat sarcinile im
portante care stau în fața tuturor 
activiștilor din domeniul handba
lului în acest an. Numeroasele 
jocuri internaționale vor avea da
rul să confirme valoarea handba
lului nostru, puternic afirmat pe 
plan internațional în ultimul timp. 
O atenție deosebită va trebui a- 
cordată lărgirii numărului de 
competiții, în special pe plan to
cai, prin activizarea comisiilor re
gionale. Tovarășul Gh. Smoleanu 
a mai arătat că una din vechile 
probleme ale activității handbalis
tice, aceea a bazelor sportive va 
fi rezolvată în parte pe plan cen
tral, dar că, în această privință, 
colectivele și asociațiile vor trebui 
să facă și ele eforturi serioase, 
mai ales în direcția folosirii resur
selor locale.

In continuare s-a trecut la ale
gerea Comisiei centrale și a birou
lui acestei comisii. Au fost aleși: 
Petre Capră (președinte), .Gh. Sâ- 
vescu, Ioan Marin, Nicolae Nicu
lescu și Ana Carpineț (vice-preșe- 
dinți), Pândele Cîrligeanu (secre
tar), Călin Antonescu (președin
tele colegiului de arbitri), Marcel 
Sufer (președintele subcomisiei de 
disciplină), Ioan Kunst (președin
tele colegiului de antrenori), Va- 
sile Marinov (președintele subco
misiei de competiții), Gh. Barau 
(președintele subcomisiei de ju
niori), ,C. Popescu, Lucia Bucu- 
roiu, Ioana Dumitru, Bruno Cris-

Prima competiție de tenis în sală a anului
Mîine dimineață va începe în 

sala Recolta din Capitală (șos. lan
dului Nr. 150) primul concurs de 
tenis în sală din acest an. Vor lua 
parte membrii lotului republican 
precum și o serie de jucători și ju
cătoare invitate. Printre cei care se 
vor întrece menționăm pe campio
nul țării noastre Cornel Zacopcea- 
nu, maeștrii sportului Marin Viziru, 
Gh. Cobzuc. Cristea Caralulis, to
cătorii T. Bădin, Anghelescu, Ra- 
kosi, Năstase, Cristea, Bardan,

Conferința Comisiei Centrale 
de mgbi

Conferința Comisiei Centrale de 
rugbi care va avea loc în zilele 
de 3,4 și 5 februarie, își va ține 
lucrările în sala de ședințe a zia
rului Sportul popular. In zilele de 
3 și 4 ședințele vor începe la ora 
17.30, iar duminică 5 februarie la 
ora Ș.30,

MIERCUREA CIUC, 1 (prin te
lefon de la trimisul nostru). Luni, 
pe patinoarul Avîntul din localitate 
au fost inaugurate campionatele re
publicane de patinaj viteză.

Participarea juniorilor, atît ca nu
măr cît și ca pregătire, s-a apropiat 
de cea din anii trecuți. Mai mult, în 
categoria 15-16 ani, datorită com
portării foarte bune a juniorului 
Gheorghe Katona (Avîntul Miercu
rea Ciuc) și luptei strînse pentru 
primul loc desfășurate între acesta 
și tinerii Sabin Doctor (Progresul 
Cluj) și Ion Crăciun (Dinamo Ora
șul Stalin), au fost întrecute recor
durile țării pe distanțele 500, 1000, 
1500 și 3000 m„ precum și la penta
tlon și triatton. Toate aceste recor
duri au fost îmbunătățite de Ghear- 
ghe Katona,

In categoria juniorilor de 17-18 
ani s-au prezentat cei mai mulți 
concurenți (11), aproape toți de o 
valoare sensibil egală. In special, 
Ladislau Pîrkolab (Progresul Tg. 
Mureș) care a cîștigat proba de 500 
metri Ștefan Csato (Știința Cluj) 
cîștigătorul probei de 3000 m., 
Victor Radulescu (Dinamo Bucu
rești) și Grigore Alexandru (Lo
comotiva București) se dovedesc 
cei mai bine pregătiți, luptînd cu 
șanse egale în probele categoriei 
lor.

Spre deosebire de întrecerile ju
niorilor, numărul și valoarea concu
rentelor au lăsat foarte mult de do
rit în probele junioarelor. In toate 
cele trei categorii de vîrstă (14 anf, 
15-16 ani și 17-18 ani) nu s-au pre
zentat decît cîte două concurente 
și acestea de un nivel tehnic foarte 
scăzut. Chiar și cunoscuta patina
toare Draga Vranialici (Dinamo 
București), care în campionatele 
trecute lăsase o bună impresie și 
se afirmase ca o patinatoare cu 
mari perspective, s-a prezentat de 
această dată slab pregătită.

tofor, Ioana Ciotoiu, Gh. Popescu 
și Gabriel Zugrăvescu membri ai 
biroului comisiei centrale. In co
misia centrală au fost aleși 55 de 
antrenori, arbitri și activiști re- 
prezentînd toate regiamilie țării.

Concluziile conferinței au f06t 
trase de tovarășul Petre Capră, 
care a subliniat faptul că discu
țiile purtate în cadrul conferinței 
vor con'ribui la îmbunătățirea 
muncii Comisie» centrale, în țața 
căreia stau astăzi sarcini deosebit 
de importante.

REZULTATE...
• Duminică dimineață s-au des

fășurat în sala Floreasca jocurile 
de handbal redus de categoria B, 
în cadrul cărora s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Progresul
I.T.B.  — Voința MG. (mase.) 
19-10 (9-8); Flacăra — Voința 
P.l. (fem.) 8-5 (4-1); Locomotiva 
G-. N. — Progresul F.B. (fem.) 
9-2 (4-1) ; Voința P.l. — Progre
sul F.B. (mase.) 23-21 (11-11); 
FI. roșie F.C. — Metalul 23 Au
gust (fem.) 7-5 (3-0).

• Și la Timișoara au continuat 
duminică jocurile de categoria B 
din cadrul Cupei de iarnă la hand
bal redus. După cum ni s-a co
municat, rezultatele au fost urmă
toarele: masculin: Șc. prof. Ener
gie electrică — Voința 16-3 (7-1); 
Metalul Tehnometal II — Știința 
Invățămînt 13-8 (6-4); Recolta 
Giarmata — Progresul Lugoj 20-6 
(6-4); feminin: Constructorul Ti
mișoara — Voința Timișoara 4-1 
(0-0); FI. roșie Teba Arad — Ști
ința Invățămînt 4-2 (2-2); FI. ro
șie Jimbolia — Șc. medie mixtă 
nr. 2 10-1 (5-0).

Serester, Georgescu, etc. Cu acest 
prilej își va face reintrarea fostul 
campion al țării, maestrul soortu.- 
lui Gheorghe Viziru. La proba fe
minină vor concura campioana 
R.P.R. Irina Ponova, Rodica An- 
dreescu. Mariana Niculescu e*c Se 
va desfășura un concurs elimina
toriu la probele de simplu bărbați 
și simplu femei Intîlnirile au loc 
astăzi între orele 9—17.

Mîine seară, Ia ora 19, în 
sala de spectacole a Casei de 
Cultură a Sindicatelor din Ca
pitală, b-dul 6 Martie nr. 25, 
va avea Ioc o intlnire între 
maeștri ai sportului și spor
tivii bucureșteni. Vor vorbi cu 
acest prilej jnaestra emerită a 
sportului din R.P.R, Ella Zel
ler, maestrul emerit al sportu
lui losif Sîrbu și maestrul 
sportului Titus Ozon. După a- 
ceasta va rula filmul: „Ei au 
coborît din munți”.

Iată primii clasați în probele dis
putate ; junioare 14 ani: 500 m.: 
I. Mihalc Hajnal (Avîntul M. Ciuc)
78.3 sec., 200 m.: Mihalc Hajnal 
31,6 sec.; juniori 14 ani: 500 m.: 
1. Ion Csato (Avîntul M. Ciuc)
71.4 sec., 2. M. Pantelimonescu 
(Dinamo Orașul Stalin) 76,4 sec., 
1500 m.: 1. I. Csato 3:56,6 min., 2. 
M. Pantelimonescu 4:19,3 min.: 
junioare 15-16 ani: 500 metri:
l. Melania Sasu (Dinamo Cluj) 
1:23,0 min., 2. Maria Lucacs 
(Dinamo Cluj) 1:42,2 min. 1000
m. : 1. M. Sasu 2:58,4 min., 1500 
m.: 1. M. Sasu 4:36,3 min., 2. M. 
Lucacs 4:46,5 min., 300 m.; M. 
Sasu 46,2 sec.: juniori 15-16 ani: 
500 m.: 1. Gheorghe Katona (Avîn
tul M. Ciuc) 50.3 sec. nou record 
(v. r. 55,1), 2. Ion Crăciun (Di
namo Or. Stalin) 54,4 sec., 3. Sa
bin Doctor (Progresul Cluj) 55,2
sec,, 1000 m.: 1. Gh. Katona 1:47,1 
min. nou record (v. r. 2:01,3), 2.

Comisii centrale separate 
pentru canotaj academic și caiac -canoe- yachting
La sfîrșitul săptămînii trecute s-a 

ținut în Capitală cea de a patra 
conferință pe țară a Comisiei cen
trale de sporturi nautice. Au luat 
parte la lucrări membrii Comisiei 
centrale, delegați ai comisiilor oră
șenești, delegați ai asociațiilor 
sportive, antrenori, sportivi fruntași. 
Lucrările conferinței au fost deschi
se de tov. Radu Hristodorescu, pre
ședintele CCSN, după al cărui cu- 
vînt introductiv s-a dat citire dării 
de seamă pe 1955. Au urmat discu
ții asupra raportului. In cadrul 
acestui punct al ordinei de zi, vor
bitorii au dezbătut numeroase pro
bleme actuale ale sporturilor noas
tre nautice, ca de exemplu : proble
ma insuficientei creșteri cantitative 
a acestui sport, în comparație cu 
progresul calitativ important reali
zat în ceea ce privește performan
țele sportivilor din lotul reprezen
tativ ; dezvoltarea inegală a diferi
telor ramuri, în funcție de „prefe
rințele" unor asociații sau comisii 
orășenești, ceea ce a dus la un fel 
de „specializare" — pe asociații 
sau pe orașe — în canotaj acade
mic sau caiac-canoe ; lipsa de preo
cupare a celor mai multe asociații 
pentru organizarea unei activități 
de yachting (vele) ; insuficienta 
sau proasta întreținere a unor baze 
sportive, mai ales la București și 
Arad, stare de lucruri dăunătoare 
dezvoltării sporturilor nautice și 
datorită. în cea mai mare parte, 
neglijenței sau lipsei de spirit gos
podăresc a unor asociații și colec
tive ; slaba activitate a unor antre
nori, care deși dispun de un parc 
de ambarcațiuni suficient, nu reu
șesc să ridice cadrele tinere de care 
avem atîta nevoie; calitatea nesa
tisfăcătoare a unor ambarcațiuni 
fabricate la Reghin, din cauza in
suficientului sprijin oe care ministe
rul de resort îl acordă întreprinderii 
IFIL Reghin; lipsa de competiții 
locale și interorașe, care să asigure 
o activitate permanentă cadrelor 
noi și medii, rezerva de viitor a lo
turilor re prezent a live ; necesitatea

Pregătirile echipelor de baschet
In a doua jumătate a acestei toni 

vor începe campionatele republicane 
de baschet: cel feminin la 19 fe
bruarie, iar cel masculin la 26 fe
bruarie. Se înțelege că, cu cît da
tele acestea se apropie, echipele care 
»or lua „startul" își intensifică pre
gătirile, acordînd o mai mare aten
ție antrenamentelor și jocurilor de 
verificare.

Pentru echipele bucureștene 
„Cupa 16 Februarie" a devenit un 
bun mijloc de verificare a stadiu
lui de pregătire în condiții asemă
nătoare jocurilor de campionat. 
Jucătorii și jucătoarele din Capitală 
au și participat la prima etapă a 
acestei competiții dovedind, în ge
neral, că pînă acum s-au antrenat 
cu seriozitate. Ne referim la echipe
le de categoria A.

Astfel, echipa feminină — cam
pioană a țării — Știința ICF (an
trenor prof. Leon Teodorescu) s-a 
„mișcat" destul de bine în jocul cu 
echipa din campionatul regional, 
Flamura roșie. In formația de bază 
a studentelor vor fi utilizate, în 
campionat, unele jucătoare tinere 
(Clara Szepesy, Irina Boldog). Echi
pa Constructorul (antrenor: Gri
gore Avachian). care va beneficia 
în campionat de aportul jucătoare
lor Hilde Eordogh și Lavinia Va- 
silki, a marcat 71 de puncte Pro
gresului. In sfîrșit, a treia echipă 
feminină de categoria A din Bucu
rești, Locomotiva (antrenor : Mag
da Niculescu) s-a arătat cea mal 

S .Doctor 1:55,9 nun., 3. I. Crăciu 
1:58,2 mm., 1500 in.: 1. Gh. Katc 
na 2:47,2 nou record (v. r. 2:55,4)
2. S. Doctor 2:59,1 min., 3. I. Cri 
ciun 3:03,3 min., 3000 m.: 1. G1 
Katona 6:08,3 min. nou record D 
r. 6:17,6), 2. S. Doctor 6:36,0 min
3. P. Tivadari 6:47,1 min.; juni 
oare 17-18 ani: 500 m.: 1. Drag 

Vranialici (Dinamo București) 60, 
sec., 2. Magda Udrea (Dinam 
Buc.) 66,0 sec., 1500 m.: 1. Drag 
Vranialici 3:20,4 min.; juniori 17-1 
ani: 500 m.: Ladislau Porkola 
(Progresul Tg. Mureș) 49,6 sec., : 
Victor Rădulescu (Dinarno Buc. 
51,3 sec., Ștefan Csato (Științ; 
Cluj) 51,9 sec, 3000m: Ștefan Csat 
6:08,3 min., 2-3 Alexandru Grigor 
(Locomotiva Buc.) și V. RăduR 
cu 6:14,3 min. 4. L. Porkolab 6:1 
min.

GHEORGHE ȘTEFĂNESCU
Bella Sebok

corespondent

intensificării munc’i propagandist: 
ce, mai ales în centrele de la Dim; 
re și din Deltă ; organizarea un< 
înttlni’ri internaționale între repr< 
zentative de asociații.

Au urmat rapoarte de activitai 
ale comisiilor locale din Buctireș 
și Galați. Apreciind — în lector 
prealabilă — ca foarte superficia 
și mult sub nivelul cerințelor un 
conferințe pe țară a comisiei cei 
trale rapoartele care trebuiau cit' 
de CCA și asociația Știința, Bițr 
CCSN a scos de pe ordinea <* 
aceste rapoarte. In continuare, 
drt rapcriul activității sale pe 19! 
antrenorul Gh. Gheorghiu — B 
curești.

După ce tov. Radu Hristodoresi 
a tras concluziile conferinței, s 
decernat tovarășilor C. Toader 
Fr. Kelen distincția „Merite Spo 
tive", pentru activitate deosebi 
în 1955.

S-a dat a,poi citire devizei CCI 
prin care a fost desființată Comis 
centrală de sporturi nautice și . 
luat ființă Comisia centrală de c 
notaj academic și Comisia centra 
de caiac-canoe și yachting. Ia 
componența acestor Comisii : 

CANOTAJ ACADEMIC: 
Barcani, I. Bergesz, A. Brell, 
Corniș, A. Covaci, F. Cserhati, 
Chișu, Ada Deculescu, C. Fior 
cu, Geta Ftilop, Ecaterina JuI 
O. Magherușan, St. Păcuraru, 
Ringheisen, L. Rauscher, C. T< 
der, Z. Torok, R. Urziceanu.

CAIAC, CANOE, YACHTINl 
Președinte: Radu Hristodores’ 
Vicepreședinți : Dan Nicolaescu 
Ion Păușan, Membri: B Ștefan 
cu, P. Dor dea, D. Teodorescu, 
Suhala, L. Ștefănescu, I. Rogoz, 
Habot, M?. Anastasescu, L. Predes, 
V. Manole, A. Becsei, A. Vremes 
E. Horwath, I. Csik, I. Baioeai 
A. Damachiner, Gh. Bălineanu, 
Kelen, F. Ribarovici, V. Varga.

Din partea CCFS a vorbit t 
Gh. Bunescu, care a făcut o se 
de prețioase sugestii asupra acti 
tății noilor comisii centrale.

eficace, dovadă cete 87 de pti 
înscrise Voinței.

Dintre echipele masculine : 1 
mația campioană Dinamo Bucuri 
(antrenor : Alexandru Popescu), 
rîndurile căreia vor activa în cr 
pionaț și jucătorii Marian Spirit 
și Pruncu, se află înlr-un sta 
destul de avansat de pregăt 
Este un lucru firesc, dacă ne g 
dim că peste două săptămîni di 
moviștii vor întîlni echipa iu go; 
vă Proleter. Echipa CCA (an 
nor: C. Herold) îl va utiliza 
campionat pe Mihai Nedef; rr 
tarii și-au intensificat și ei an 
namentele. Știința ICF (antren 
A. Predescu) va prezenta un 
de jucători tineri, cu care speră 
facă o figură frumoasă în cam| 
nat. Locomotiva PTT (antren 
Vasile Popescu) îl va întrebui 
pe Călugăreanu, ceea ce însean 
o întărire a lotului.

★
La Sibiu au continuat jocurile 

cadrul competiției dotată cu c 
„Sportul popular". Iată rezulta 
înregistrate în etapa a doua : t 
toria I—Victoria „Nicolae Băb 
cu“ 174—74 (73—29) ; Locomof 
—Constructorul 117—62 (52—2 
Știința Invățămînt—Victoria II9 
68 (44—34). Etapa a IlI-a, care 
loc duminică, programează îi 
nirife: Victoria „Nicolae Bălces 
—Recolta ; Victoria I—Constru 
rul; Locomotiva—Știința înv. 
mînt.



„Cupa Flamura
— Rezultatele

POIANA STALIN I (prin tele
fon de la corespondentul nostru). 
Marți au luat sfîrșit întrecerile „Cu
pei Flamura roșie”, prin disputa
rea probei de slalom uriaș seniori 
și senioare pe o pîrtie marcată din 
Canțer, pe Sulinar pînă la Leman.

La bărbați, victoria a revenit lui 
Radu Scîrneci de la Casa Centrală 
a Armatei, urmat în clasament de 
Lupan de la Dinamo, lată, de alt
fel, rezultatele tehnice înregistrate 
în această probă : 1. Radu Scîrneci 
(C.C.A.) 99,4, 2. Nicolae Lupan 
(Dinamo) 99,6, 3. Mihai Bucur 
(Progresul) 100, 4. Ion Bîrsan (Di
namo) 101, 5. Ion Letcă (Dinamo) 
101,1, 6. Aurel Albert (C.C.A.) 103 6.

In proba de slalom special vic
toria a revenit llonei Micloș, care 
de la un concurs la altul dovedeș
te progrese însemnaie și în orice 
caz multe calități. Clasamentul pro
bei este următorul : 1. llona Micloș 
(Locomotiva) 102,3, 2. Hilde Welter 
(Metalul) 102,6, 3. Elisaveta Suciu 
(Știința) 104,8, 4. Edith Treybai

roșie” la schi
întrecerilor —
(Progr.) 106,2, 5. Gertrude Lexen 
(Știința) 114,8.

Clasamentul general al ,,Cupei 
Flamura roșie” este următorul : 
Dinamo 88 p., C.C.A. 121 p., Pro-' 
greșul 161 p., Flartiura roșie 172 p., 
Metalul 229 p., Recolta 247 p., 
Locomotiva 257 p., Flacăra 259 p. 
Știința 273 p., Avîntul 338 p.

Iată rezultatele înregistrate du
pă prima zi în „Cupa Juniorilor” 
organizată de asociația Flamura 
roșie. Fond 5 km. juniori: 1. I. 
Leampă (Voința) 21:03; 2. I. 

Bogdan (Voința) 21:48; 3. A. 
Leibharth (FI. roșie) 21:54; Fond 
3 km. junioare: 1. Roza Bon- 
fert (Voința) 15:16; 2. Aneliese 
Billes (Voința) 15:20; 3. Grefe 

Bonfert (Voința) 15:36; Slalom 
special juniori (o manșe) : 1. H. 
Horst (FI. roșie) 37,4; 2. P. Clinei 
(Progresul) 37,8; 3. Banu Radu 
(Progr.) 39,1. Slalom special ju
nioare (o manșe) : O. Schuleri 
(FI. roșie) 33,2; 2. Gertrude Le
xen (Știința) 35,0; 3. Roza Bucur 
(Voința) 41,2.

A. DINCA

După turneul de hochei de la Gheorghieni
Turneul de hochei pentru locurile 

V-VIII, din cadrul campionatului 
categoriei A, desfășurat timp de 3 
zile ia Gheorghieni, a oferit partide 
deosebit de echilibrate și disputate 
la un bun nivel tehnic. Este edifi
cator în acest sens rezultatul din
tre prima clasată în acest turneu, 
(Progresul Gheorghieni) și echipa 
care a ocupat ultimul loc (Voința 
București): 2 — 2! Nivelul tehnic 
al partidelor, superior ultimelor 
comportări, se datorește în mare 
măsură faptului că echipele au 
dispus de Ioturi omogene de ju
cători și — ceea ce este impor
tant — valoarea acestora a fost foar
te apropiată. Flamura roșie Sighi
șoara, Progresul Gheorghieni și 
mai puțin Dinamo Tg. Mureș și 
Voința București au făcut schimbă
ri de cîte 5 jucători, asigurînd 
astfel partidelor un ritm uniform 
de joc{'Elementul care nu s-a inter 
grat în atmosfera generală a fost ar
bitrajul de slabă calitate prestat de 
arbitrii 1. Florescu și M. Hușan. 
Cea mai gravă eroare s-a produs 
în meciul dintre Dinamo Tg. Mu
reș și Progresul Gheorghieni. cînd 
deși cronometrul anunțase (la ju
mătatea reprizei a III-a) schimba
rea terenului, arbitrii au lăsaf jocul 
să. continue timp de cîteva secunde, 
intervalul în care s-a marcat — 
prin Rari — golul egalizator (îna- 
îhtea acestei faze Dinamo conducea 
cu 2 — 1) In continuare, după 6 
minute, unul dintre arbitri sezisea» 
ză o infracțiune și fluieră oprirea 
iocu'ui. celălalt arbitru lasă însă 
jocul să se desfășoare mai departe 
si Almassi înscrie punctul prin care 
Progresul ia conducerea (3 — 2). 
Mai denarte — în ultimele 4 minu
te — iocul nu mai are istoric. Di- 
namovistii sînt demoralizați șl 
portarul, Dr Biro adoptînd o ati
tudine total nesportivă — asistă ca 
un simplu spectator la înscrierea a 
3 goluri. Considerăm că arbitraiul 
a viciat realmente rezultatul jo
cului. Credem, de asemenea, că la 
aceasta a contribuit și publicul 
care. în loc să se preocupe de în
curajarea echipei locale, a avut o 
atitudine condamnabilă protestînd 
la fiecare decizie (împotriva echi
pei locale) a arbitrilor. Pînă și oa
menii de ordine protestau cu vehe
mență și amenințau jucătorii de pe 
banca pedepsiților 1 O parte din

vină trebuie atribuită organizatori
lor care n-au luat măsuri de recru
tare a unor elemente corespunză
toare în serviciul de ordine.

Trebuie să mai arătăm că această 
competiție, organizată în pripă (din 
cauza condițiunilor atmosferide 

foarte schimbătoare în ultimul timp) 
n-a reunit la start echipe în pleni
tudinea forțelor lor. Dinamo Tg. 
Mureș venea după un „voiaj” de 
48 de ore, iar Voința București și-a 
completat lotul de jucători în tim
pul desfășurării turneului, (o parte 
dintre jucători s-au prezentat la 
Gheorghieni în a doua sau chiar 
în a treia zi de concurs). După 
părerea noastră, putea fi amînată 
începerea turneului cu o zi, dîn- 
du-se astfel echipelor participante 
posibilitatea să se odihnească și să 
se acomodeze cu condițiile de joc.

Așa cum remarca antrenorul echi
pei C.C.A., Mihai Flamaropol, tur
neul pentru locurile V-VIII a scos în 
evidență o serie de tineri jucători ca
re s-au impus atît prin jocul prestat 

cît și prin atitudinea sportivă pe care 
au avut-o în tot t:mpul desfășurării 
jocului. Revelația turneului a fost, 
fără îndoială, comportarea porta
rului Tulbure (Voința București). 
O bună comportare au avut și tine 
rii Publik, Hollo, Solyom (Dinamo 
Tg. Mureș), Almassi I, Rari, Balls 
(Progresul Gheorghieni), Gali (Vo
ința București). Flamura roșie 
Sighișoara, deși nu a avut multe 
elemente tinere, a prezentat o for
mație omogenă care a atacat și s-a 
apărat în 6 oameni

II. NAUM

■ Azi încep la Rădăuți jocurile 
categoriei B, la care par'icipă 8 
echipe.

■»—i-.—-

In Parcul Sportiv Dinamo s-a 
deschis un patinoar pentru pu
blic. Accesul este permis în tot 
timpul zilei. Amatorii de patinaj 
care nu posedă patine, le vor 
putea închiria de la administra
ția patinoarului

Programul seriei a IV-a 
a campionatului

ETAPA I-a I IV
Metalul Arad — Metalul Oțelul Roșu 
Locomotiva Craiova — Locomotiva Simeria 
Constructorul Craiova — Constructorul Arad 
FI. roșie 7 Nov. Arad — FI. roșie R. Vîlcea 
Orăștie — Știința Craiova
Me.'alul 108 — Progresul Timișoara

ETAPA A Il-a 8. IV
Metalul Oțelul Roșu — Metalul 108 
FI. roșie R. Vîlcea — Locomotiva Craiova 
Locomotiva Simeria — Constructorul Cra»ova 
Constructorul Arad — Orăștie
Știința Craiova — FL roșie 7 Nov. Arad 
Progresul Timișoara — Metalul Arad

ETAPA A II I-a 15. IV
Locomotiva Craiova — Metalul Oțelul Roșu 
Locomotiva Simeria — FI. roșie R. Vîlcea 
Știința Craiova — Constructorul Craiova 
Constructorul Arad — FI. roșie 7 Nov Arai 
Orăștie — Progresul Timișoara
Metalul 108 — Metalul Arad

ETAPA A IV-a 22 IV
Constructorul Craiova — Locomotiva Craiova 
Constructorul Arad — Locomotiva Simeria 
FI. roșie 7 Nov. Arad — Metalul Arad 
FI. roșie R. Vîlcea — Orăștie 
■Știința Craiova — Metalul 108
Progresul Timișoara — Metalul Oțelul Roșu 

ETAPA A V-a 29. IV
FI. roșie 7 Nov. Arad — Progresul Timișoara 
Constructorul Craiova — FL roșie R. Vîlcea 
Orăștie — Locomotiva Simeria
Metalul Arad — Știința Craiova

1 108 — Locomotiva Craiova 
I Otelul Roșu — Constructorul Arad

ETAPA A Vl-a 6 V
Locomotiva Simeria — Metaiut Oțelul Roșu 
Progresul Timișoara — Constructorul Craiova

I...
» Metalul 
S Metalul i

categoriei C lă fotbal
Locomotiva Craiova — Constructorul Arad 
Metalul 108 — FL roșie 7 Nov. Arad
Flamura roșie R. Vîlcea — Stihia Craiova 
Metalul Arad — Orăștie

ETAPA A Vll-a 13 V 
Constructorul Arad — FJ. roșie R. Vîlcea 
1'1. roșie 7 Nov. Arad - Locomotiva Graiova 
Metalul Oțelul Roșu — Orăștie 
Știința Craiova — Progresul Timișoara 
Locomotiva Simeria — Metalul 108 
Constructorul Craiova -- Metalul Arad

ETAPA A Vlll-a 20. V
FI. roșie R. Vîlcea — Progresul Timișoara 
Orăștie — Metalul 108
Locomotiva Craiova — Știința Craiova 
Metalul Arad — Constructorul Arad 
Constructorul Craiova — Orăștie

,‘i 7 Nov. Arad — Locomotiva Simeria
ETAPA A IX-a 27 V
roșie 7 Nov. Arad
Roșu — FI. roșie R. Vîlcea

Flamura roșie

Orăștie — FI.
Metalul Oțelul , , _ ___________
Știința Craiova — Constructorul Arad
Metalul 108 — Constructorul Craiova 
Progresul Timișoara — Locomotiva Craiova 
Locomotiva Simeria — Metalul Arad

ETAPA A X-a 3. V|
Metalul Oțelul Roșu — Știința Craiova 
Constructorul Arad — Metalul 108 
Locomotiva Simeria — Progreșul Timișoara
Metalul Arad — FI. roșie R. Vîlcea 
Locomotiva Craiova — Orăștie
Constructorul Craiova — FI. roșie 7 Nov. Arad 

ETAPA A Xl-a 10. VI
Progresul Timișoara — Constructorul Arad 
Metalul Arad — Locomotiva Crarova
FI. roș e 7 Nov. Arad — Metalul Oțelul Roșu 
Știința Craiova — Locomotiva Simeria
Orăștie — Constructorul Craiova 
FL roșie R. Vîlcea — Metalul 108

Echipe inconstante pe locurile 6-9
Este vorba, în ordine, de 

C.C.A. BUCUREȘTI, ȘTIINȚA 
CLUJ, MINERUL PETROȘANI 
și DINAMO ORAȘUL STALIN, 
iar competiția la care ne 
referim, este campionatul ca
tegoriei A la fotbal pe anul 1955. 
Cu aceste rinduri continuăm se
ria comentariilor noastre pe 
marginea comportării echipelor 
fruntașe, comentarii care urmă
resc să atragă atenția asupra 
unor lipsuri, tocmai acum in 
perioada cînd echipele se pre
gătesc pentru viitorul campionat.

O caracteristică comună acestor 
patru echipe a constituit-o incon
stanța lor în comportare și, deci, 
în rezultate. Cu excepția Mineru
lui, celelalte trei echipe nu au atins 
valoarea medie din campionatul din 
anul 1954, în ciuda loturilor des
tul de valoroase pe care le-au a- 
vut la dispoziție.

Dintre ele, o comportare sub 
așteptări a avut mai ales C.C.A., 
deși uneori (cu Știința Timișoara, 
Dinamo București, Progresul Bucu
rești) a făcut partide foarte bune, 
dovedind că poate fi la înălțimea 
valorii și posibilităților reale ale 
jucătorilor. In general însă, jucă
torii nu s-au străduit să se ridice 
la valoarea lor, au manifestat dez
interes față de pregătire și jocuri. 
Rezultatul: din 24 de jocuri, 8 vic
torii, 7 meciuri nule și 9 înfrîngeri 
ceea ce în nici un caz nu poate con
stitui un bilanț satisfăcător, în ra
port cu prestigiul și valoarea echi
pei C.C A. Aceasta n-a mai reali
zat acel joc elastic, de trecere ra
pidă din atac în apărare și invers, 
cu care se impusese în trecut. In
terii nu au mai corespuns acestei

l
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Pentru a veni în ajutorul partici- 
panților din mediul rural conduce
rea I. S. Pronosport a hotărît să 
mențină în circulație buletinele car
te poștală.

In mediul sătesc participanții vor 
continua să concureze pe buletine 
carte poștală, care rămîn în vigoare 
și după introducerea noului buletin 
Pronosport.

Cărțile poștale Pronosport se gă
sesc de vînzare la oficiile P.T.T.R

La meciurile de rezervă, buletinele 
carte poștală Pronosport sînt supuse 
acelorași condițiuni ca și noile bule
tine Pronosport; în mod normal nu 
se completează pronosticurile la me
ciurile d'e rezervă, iar în caz de a- 
nuntarea vreunui meci anulat se 
completează pronostic la primul meci 
de rezervă. Dacă se anulează vreun 
meci și nu a fost anunțat, pârtiei- 
pantii pe buletine carte poștală be
neficiază d'e rezultat exact la meciul 
de rezervă dacă au concurat fie la 
premiile obișnuite (I. II sau III) fie 
la 0 rezultate

★
Pentru luna februarie a.c.. .1 S. 

Pronosport atribuie în continuare 
următoarele premii speciale săptămî- 
nale buletinelor cu 0 rezultate:

2 motociclete „Moscva”.
3 aparate de radio „Superelectro- 

magnetica”.
3 biciclete ..Diamant”
Se reamintește participanților că

C^onosport
I. S. Pronosport pentru concursul 
anexă pe luna februarie atribuie ca 
premii speciale: un automobil I.F.A.. 
ceasuri de aur „Schaffhausen’*, cea
suri de nichel „Doxa” și aparate de 
fotografiat tip ..Kontax”

Pentru a putea participa la pre
miile speciale atribuite concursului 
anexă din luna februarie a.c.. este 
necesar să participați la primul con
curs al acestei luni, concursul Pro
nosport nr. 5 care va avea loc du
minică 5 februarie.

★
In urma omologării celor 479.271 

buletine depuse la. concursul Prono
sport nr. 4, din 29 ianuarie 1956. au 
fost stabilite următoarele premii:

premiul I: 5 buletine cu 12 rezul
tate exacte, revenindu-i fiecărui bu
letin cîte 22.765 lei.

Premiul II: 97 buletine cu 11 rezul
tate exacte, revenindu-i fiecărui bu
letin cîte 1.408 lei.

Premiul III: 1332 buletine cu 10 re
zultate exacte, revenindu-i fiecărui 
buletin cîte 153 lei

Premiul I a revenit următorilor 
participant: Constantin Emil din
București str. Timișului 44; Atanasiu 
Niculae din București, Văcărești 123;

Frangu Tudor din București. 13 Sep
tembrie 195; Aldea Constantin, din 
București, Parîngului 22; Dulnea D. 
Nicolae, din București, Semicercu
lui 2.

★
Se reamintește participanților la 

Pronosport că depunerea comunică
rilor pentru premiile speciale atri
buite concursului anexă pe luna ia
nuarie a.c., expiră la data de 4 fe
bruarie 1956, In întreaga țară

Tragerea concursului va avea loc 
marți 7 februarie, la București

ir
Premiile speciale atribuite buleti

nelor cu 0 rezultate de la concursul 
nr. 2, etapa din 15 Ianuarie 1956

Motocicleta I.J. 350 cmc. atribuită 
participantului cu cele mai multe 
buletine cu o rezultate, a revenit lui: 
Bărbulescu Gh. din București, str. 
Cobălcescu 41, care a întrunit 104 
buletine cu 0 rezultate.

O motocicletă I.J. de 350 cmc. atri
buită prin tragere din urnă a reve
nit lui Schmidsfelden Emma din 
București, str. Mihail Eminescu 37.

Aparatele de radio au revenit par- 
tlcipanților: Ignat Virgil din Cra
iova, Calea Lenln 136; Erascu Ghe- 
nadie din Brăila, str. Dorobanți 411; 
Aftîn Dorina din București, Calea 
Alexandriei 1.

Bl"icle‘ele au revenit participanți- 
lor: Mihai Ion din Tălmaciu, str. Firu 
Roșu, raionul Sibiu, Regiunea Stalin; 
Istrate Gh. din Tîrgov’ște. Aleea 
Alexandru Stănescu 20; InK. Darie 
Toma din Cernavodă, str. Emi
nescu 2.

sarcini. Apărarea s-a arătat pe- 
netrabilă, maî ales din cauza de
clinului de formă a lui Apolzan. 
In plus, acest compartiment a re
curs — fiind greșit îndrumat — Ia 
„jocul ofsaid”, o tactică nejustifi- 
cală de valoarea și posibilitățile e- 
chipei, tactică retrogradă, dăună
toare fotbalului și evoluției lui. îna
intarea a abuzat de combinații late
rale în dauna pătrunderilor și u- 
neori de acțiuni individuale. Trasul 
la poartă a fost foarte inprecis. In 
22 de jocuri, atacul a înscris 22 de 
goluri (celelalte 16 le-a marcat 
în partidele cu Avîntul). Desele 
modificări în formație au influențat 
comportarea generală.

Spre sfîrșitul sezonului, echipa 
s-a regăsit apropiindu-se de va
loarea sa reală. In Cupă, C.C.A. 
a făcut partide bune și chiar foarte 
bune, jucătorii s-au străduit să joa
ce fotbal așa cum știu ei, de fapt. 
Și au reușit ceea ce nu au făcut în 
campionat.

La elan și combativitate, ȘTIIN
ȚA CLUJ adăugase în 1954 și 
un pronunțat caracter tehnic în 
jocul său. Cu aceste îmbunătățiri, 
Știința se anunța Ia începutul anu
lui trecut drept un concurent se
rios în campionat. Clujenii au 
manifestat însă o scădere din punct 
de vedere tehnic și aceasta, împreu
nă cu atitudinea unor jucători față 
de antrenamente (Suciu, Drago
man), indisciplina altora (Todor, 
Dobrescu, Nedelcu) și schimbarea 
antrenorului în cursul campionatu
lui, au determinat o comportare sub 
așteptări. Echipei i-a lipsit o bună 
pregătire fizică și morală și de vo
ință, promptitudine în apărare și 
claritate în atac. Des modificată, 
apărarea a dat un randament infe
rior atacului. Înaintașii au năcă- 
tuit prin trasul la poartă insuficient 
ca precizie și forță. Caracteristic 
acestei echipe a fost „atacul în 4”, 
cu plasarea interului Suciu mult 
înainte și retragerea celuilalt in
ter. Tactica, aplicată șablon, indi
ferent de adversar și situațiile de 
joc nu au dat însă rezultate. In 
Cupă, Știința a avut o comportare 
mediocră.

Mai constată s-a dovedit echi
pa MINERUL.

Raportîndu-ne la valoarea în sine 
a acestei formații în comparație cu 
echipele fruntașe. Minerul a 
reușit o comportare mai bună. A-

ceasta se datorește unei organizări 
și orientări spre ofensivă a jocu
lui, unei coeziuni mai mari, unei 
discipline în general, îmbunătățite. 
La toate acestea au contribui! an 
trenorul Șepci, care a asigurat ju
cătorilor o pregătire mai bună. E- 
chipa însă, cuprinde și acum jucă
tori diferiți ca valoare și pregăti
re, ceea ce se resimte în compor
tare. Nu există, deci, un echilibru 
în și între compartimente. Pregăti
rea fizică a lăsat de dorit de muite 
ori, echipa „căzînd” în cursul ace
luiași joc sau după un meci 'iu 
disputat. înaintarea, ca la toate e- 
chipele, a păcătuit ca finalitate s: 
eficacitate. Continuă să paseze prea 
mult și să se bizue în special pe 
Paraschiva. Jocul cu canu' '—'-••to 
îmbunătățit.

Ca de obicei, DINAMO ORA«UL 
STALIN a început bine campiona
tul — cu o victorie în deplasare — 
și l-a terminat slab — cu o înfrîn- 
gere surprinzător de „mare” (0—8), 
tot în deplasare. Irire aceste .ioua 
rezultate .dinamoviștii au ’-arcurs 
un drum sinuos, care n-a urcat mai 
sus de kcul 5, dar nici n-a cch<< 
rît sub 9. Deci, poate fi considerată 
ca o „formație medie” a campiona
tului. La Dinamo s-a mers mai de
parte pe linia dezvoltării unui joc 
colectiv, tehnic, disciplinat. Schim
barea antrenorului (Mărdărescu în 
locul lui Iovicin) — deși în timpul 
campionatului — nu a influențat 
prea mult activitatea echipei. S-ar 
putea spune chiar că a avut efecte 
pozitive în ce privește disciplina 
jucătorilor și exigența față de via
ța sportivă și pregătirea acestora. 
In joc dinamoviștii au exagerat însă, 
în combinații, mai ales în fața por
ții, unde se recomandă acțiuni ra
pide în adîncime și tras la poartă. 
Or, aceste acțiuni au lipsit, iar 
trasul la poartă a fost și impre
cis și slab. De asemenea, jocul cu 
capul a lăsat de dorit. Apărării i-a 
lipsit uneori calmul, iar întregii e- 
chipe o temeinică pregătire fizică, 
mai ales ca rezistență. Au fost 
lipsuri care au împiedicat pe dina- 
moviști, ca și pe fotbaliștii de la 
C.C.A., Știința și Minerul, să prac
tice un joc din ce în ce mai bun 
și să se ridice la nivelul frumoase
lor meciuri cu care ne obișnuiseră 
în edițiile trecute ale campionatului 
categoriei A.

PETRE GAȚU

Un nou concurs de verificare
a lotului republican
Duminică diminea'ă va avea loc 

în sala C.S.P. din Capitală un nou 
concurs de verificare a lotului re
publican de tenis de masă. De data 
aceasta, se vor întrece cei mai 
buni jucători : Reiter, Gantner, Ha- 
rasztosi, Pesch, Popescu, Naumes- 
cu, Botner împreună cu o serie de 
tineri jucători din București care

de tenis de masă
s-au evidențiat în ultimul timp. 
Vor lua parte 16 jucători care își 
vor măsura întîietatea în cadrul 
unu.i concurs eliminatori1.:. Meciu
rile se anunță astfel foarte impor
tante, fiind vorba deci de o compe
tiție în care fiecare jucător va lup
ta cu toată ardoarea pentru a nu fi 
eliminat d-in concurs.
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(urmare din pag. 1)
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oprit pînă nu a așezat 94 de por- 
ți. Pîrtia era complet înghețată, 
astfel că participanții la cursă au 
trebuit să dea dovadă de o pregă
tire într-iadevăr excepțională pen
tru a nu cădea. Puțini dintre ei 
au reușit acest lucru, mai ales că 
trecerea prin atîtea porți le cerea 
un efort extraordinar. Toni Sailer 
s-a arătat a fi un adevărat maes
tru. El a obținut atît în manșa I, 
cît și în manșa a Il-a cele mai 
bune performanțe. Mai mult decît 
a it. el a dovedit o adevărată vir
tuozitate. imprimînd coțtorîrilor 
sale un ritm aproape ,,drăcesc". Se 
poate spune că tehnica lui Toni 
Sailer este perfectă, dar ea este 
dublată de excelente calități fizice 
s mai ales de o pregătire tactică 
superioară. Pe locul doi, exact la 
patru secunde de învingător, s-a 
clasat japonezul Chihuru Igaya, 
care a confirmat astfel bunele re
zultate obținute pînă acum. Concu- 
renți care luptau cu mari șanse 
pentru primul loc, ca austriecii 
Molterer și Rieder, au căzut, au 
pierdut porți și au fost descalifi
cați încă după prima manșă. Din
tre concurenții noștri cel mai bine 
s-a comportat Nicolae Pandrea, 
clasat pe locul 38. Mai ales în pri
ma manșă el a ieușit o coborîre 
corectă.

Tot astăzi, s-ia disputat proba de 
15 km. fond, din cadrul combinatei 
nordice. Pe primul loc s-a clasat 
norvegianul Svere Stenersen, ur
mat de finlandezul Korhonen. In 
clasamentul general al acestei pro
be Stenersen s-a clasat pe locul 
1. înaintea suedezului Erikssen. 
Remarcabilă este performanța, polo
nezului Gonsienica, clasat pe locul 
UI.

Patinaj viteză
întrecerile de patinaj viteză au 

luat sfîrșit astăzi prin disputarea 
probei de 10.000 m. Campionul 
mondial Sigge Erikssen a reușit 
să se claseze pe primul loc cu per
formanța de 16:35,9 rezultat care 
constituie un nou record olimpic. 
Pe locul doi se află norvegianul 
Johanssen. iar pe locul trei sovie
ticul Goncearenko. Erikssen se pre
gătise în mod special pentru proba 
de 10.000 m., începîndu-și antrena, 
mentale cu multe luni în urmă, la 
Valadalen. Pe gheața de la Misu- 
rina el a avut satisfacția de a 
cuceri o medalie de aur.

Patinaj artistic
Astăzi, s-au terminat întrecerile 

la figuri impuse pentru participan
tele la probele feminine. Pe pri
mele două locuri se află concuren
tele din echipa americană Albright 
si Heiss înaintea campioanei euro
pene, austriaca Wendel.

Hochei
Ziua a doua a întrecerilor din 

cadrul turneului olimpic de hochei 
s-a soldat cu două mari surprize: 
înfrîngerea echipelor Canadei și 
Cehoslovaciei. După cum se știe, 
în prima zi Canada a învins Ce
hoslovacia cu scorul de 6-3 după 
un joc aprig disputat, care a cerut 
jucătorilor celor două echipe ma
ximum de efort. In ziua următoa
re, atît cehii cît și canadienii s-au 
resimțit și au pierdut... fără drept 
de apel.

In momentul cînd echipa cana
diană a sosit la Cortina, unul din 
conducătorii echipei a făcut urmă
toarea declarație: „Dacă vom în
vinge echipa Cehoslovaciei, meda
liile de aur sînt ca și în buzuna
rul nostru”. E drept, au învins 
echipa Cehoslovaciei, însă marți au 
fost întrecuți de echipa S.U.A. In 
legătură cu aceasta, este bine să 
dam o declarație făcută de cunos
cutul antrenor sovietic A. Tarasov, 
care a văzut echipa S.U.A. jucînd 
la Bolzano cu o echipă de hoche- 
iști canadieni din Italia. „După 
părerea mea ea (N.R. Echipa 
S.U.A.) este una dintre cele mai 
bune ale turneului olimpic. Ameri
canii joacă într-un tempo „îndră
cit”, masează adversarul în propria 
treime și trag necruțător din orice 
poziție. Sînt un adversar periculos 
pentru orice echipă”.

Și acum jocurile de marți:
U.R.S S„ — GERMANIA 8—0 

(0-0; 7-0; 1-0)
Echipa sovietică a jucat foarte 

bine, fiind mereu peste adversar. 
In prima repriză a nins puternic, 
ceea ce a îngreunat controlul pu
cului. In repriza secundă ninsoa
rea a încetat, astfel că echipa 
Uniunii Sovietice a putut să-și

desfășoare jocul normal, însorund 
de 7 ori. De subliniat că echipa 
sovietică a jucat numai cu 3 fun
dași, deoarece Kucevski a fost ră
nit. Cel mai bine s-a prezentat li- 
nia I de atac, compusă din Ba
hici, Șuvalov, Bobrov. Bine au mai 
jucat: Uvarov și Gurișev. De la 
învinși, cei mai buni au fost: Bier- 
sak, Egen și portarul lansen. Punc
tele învingătorilor au fost reali
zate de Uvarov 2, Gurișev 2. Bo
brov, Tregubov, Șuvalov și Krî- 
lov

SUEDIA — CEHOSLOVACIA 
5—0 (1—0; 2—0; 2—0)

Echipa suedeză a practicat un 
joc deosebit de bun, făcînd apă
rare în zonă și inițiind contra
atacuri prin surprindere. Jucătorii 
cehoslovaci s-au resimțit de pe ur
ma jocului cu echipa Cantadei și nu 
și-au putut desfășura ’ jocul obiș
nuit. Pentru învingători au înscris: 
Oeberg 2, Lundwal, Zettberg și H. 
Twilling.
S.U.A. — CANADA 4—1 (2—0; 

0—1; 2—0)
deosebit de disputat

terminat cu victoria
S.U.A. Ambele 

joc :

Și 
e- 

echipe 
pase

Joc 
dur, 
chipei 
au același stil de 
lungi, viteză în patinaj, trecerea 
rapidă din atac în apărare. De Ia 
început americanii își impun jocul 
și înscriu de două ori. In repriza 
secundă canadienii forțează jocul 
și reușesc să reducă handicapul.

In ultimă repriză, echipa ameri
cană joacă în forță și mai înscrie 
de două ori. In timpul întâlnirii 
a fost rănit portarul canadian Bro
deur, care însă n-a părăsit poarta, 
aoărînd pînă la sfîrșit Au înscris: 
Mayasich 3 și Olson pentru învin
gători și McKenzie pentru învinși.

CORTINA D’AMPEZZO 1 (prin 
telefon). — Ieri seara, marți, 
ne-am întors tîrziu la cantona

ment, deoarece am rămas să a- 
sistăm pînă la sfîrșit la întîlni- 
rea de hochei dintre echipele 
S.U.A. și Canada. Rareori se poa
te vedea un asemenea „spectacol 
sportiv" 1 A fost, in orice caz, o 
manifestație combinată... de ho

chei, scrimă, (în care au intrat 
în joc crosele) și, mai ales, de 
box. Canadienii, disperați că pierd 
întilnirea și, probabil din această 
cauză, și șansa de a cuceri pri
mul loc al turneutui final, au lup
tat din toate puterile și au folo
sit toate mijloacele, pentru a re
cupera terenul pierdut. Adversarii 
lor au trecut și ei la 
losind de asemenea 
nu numai pentru 
conducerea pucului 
Ia rîndul lor, reale calități de 

boxeri.
Iată acum desfășurarea întrece

rilor sportive de astăzi :
Schi

Proba de coborîre femei, des
fășurată pe pîrtia de pe muntele 
Tofana, a reunit la start 
concurente. Zăpada era 
aproape cu totul, iar pe 
1552 m. au fost așezate 
se porți. Concurenta 
Madeleine Berthod, care ,. _ r_. 
ba de slalom uriaș și în cea de 
slalom special a luptat din toate 
puterile să cucerească primul loc, 
a reușit de data aceasta să ter
mine victorioasă. Lucrul acesta

ofensivă, fo- 
crosele, dar 
urmărirea și 
și dovedind

46 de 
înghețată 
pîrtia de 
numeroa- 
elvetiană 
și în pro-

’ • Simbătă după-amiază s-a des
fășurat |a Paris pe stadionul Colom- 
hes întilnirea internațională de rugbi 
XV între echipele naționale ale Fran- 

| ței și Irlandei, contind pentru tra
diționalul „Turneu al celor cinci 
națiuni”, victoria a revenit ffance- 

Izilor cu scorul de 14—8. In urma a- 
cestei întîiniri clasamentul competi
ției este urihătorul: 1. Franța 4 p 
(2 întîiniri), 2.—3. Scoția și țara Ga- 

I Iilor 3 p. (o întîlnire), 4.—5. Irlanda 
și Anglia 1 p. (o intîlnire fiecare!

I • La Palais des Sports din Bru
xelles a avut toc duminică dubla în- 
tîlnire internationals', de baschet din
tre echipele naționale ale Belgiei și 
Franței. In întilnirea feminină vic
toria a revenit în mod surprinzător 
baschetbalistelor belgiene cu scorul 
de 41-34 (20-17). La bărbați au cîști- 
gat francezii cu scorul de 57-40 (37- 
251.

scorul 
echipe

• Pe stadionul Charlety din Paris 
[a avut loc duminică o intîlnire ami
cală de rugbi între echipele U.S.A.

L Perpignan (campioana Franței) și 
I PUC. (Paris Universite Club), Vic- 
. toria a revenit campionilor cu 
| de €-0. Amintim că ambele 
au jucat și în țara noastră.

• Duminică la Nova Huța 
Polonă) s-au întîlnit reprezentativele

|A de box a|e R.P. Polone și R.P. 
Ungare. Boxerii polonezi au obținut 

I victoria cu scorul de 16-4. Iată rezul
tatele în ordinea categoriilor: Kukier 
(Pol.) b.p. Nagy (Ung.), Kasperczak 

(R. P.

este explicabil, deoarece ea este 
mai ales coborîtoare. Interesant de 
remarcat că și pe locul 2 se află 
o concurentă elvețiană. Cu toate 
că a ocupat abia locul 40, Mag
dalena Marotineanu a coborît cu 
curaj, folosind o tehnică destul 
de potrivită.

La ștafeta de 3 x 5 km. fete s-a 
dat o luptă extraordinară între e- 
chipele Finlandei și Uniunii So
vietice. Concurentele din echipa 

sovietică au condus pînă la 1 km. 
de sosire, cînd Eroșina, obosită, 
a fost ajunsă de Rantanen. O per
formanță foarte bună au obținut 
și echipele Suediei și Norvegiei, 

Bob
Și astăzi s-au desfășurat an

trenamente de bob, însă se pare 
că echipajele de 4 persoane, ca
re vor începe concursul pe ziua 
de 3 februarie, nu au mai for
țat, înregistrîndu-se timpuri mai 
slabe decît cele din zilele tre

cute. Echipajul nostru condus de 
Ene a reușit o performanță în ju
rul a 1:25 față de rezultatul de 
1:22,89 cît obținuse acum două 

zile.

12: 1
11: 3
6: 4
7: 7 

3: 11
2:15

2 2 0 0
2 2 0 0
2 10 1
2 10 1

2 0 0 2
2 0 0 2

TEHNICE
special bărbați: 1.__
1:27,3-1-1:47,4=3:14,7; 2. Igaya 

1:30,2 (6)+l:48,5=3:18,7; 3.
(Suedia) 1:29,0 (4)+l:51,0=

Podge (SUA) 3:21,8; 5. G.
--------- ) 3:22,6; 6. Pas-

Sailer

3.

Hochei
Intervenind unele schimbări în 

programul turneului de hochei, 
miercuri nu s-a desfășurat nici un 
meci. Astăzi sînt programate ur
mătoarele trei întîiniri: în cursul 
dimineții se vor îniîlni echipele Ca
nadei și Germaniei, iar după-amiază 
au loc meciurile : Suedia — S.U.A. 
și Uniunea Sovietică — Cehoslova
cia.

După două zile de întreceri, cla
samentul turneului final se prezintă 
astfel :
Uniunea Sovietică
S.U.A.
Suedia
Canada

Cehoslovacia 
Germania 
REZULTATE

Slalom 
(Austria) 
(Japonia) 
Solander 
3:20,2; 4. 
Schneider (Elveția) ___ ... ____
quier (Franța) 3:24,6; 7. Bozon (Fran
ța) 3:26,2; 0. Perrier (Franța) 3:26,3; 
9. ObermUller (Germania) 3:27,5; 10. 
Rey (Elveția) 3:27,7; 38 Nicolae Pan
drea (Romînia) 1:52,9+2:21,2 = 4:14,1; 45. 
Gheorghe Cristoloveanu (Romînia) 
2:00.2+2:15,4=4:21.0.

Combinată nordică: 1. Stenersen 
(Norvegia) 455 p.; 2. Erikssen (Sue
dia) 437,04 ; 3. Gonsienica (Polonia)
436.08

Patinaj viteză: 10.090 m.: 1. Eriks
sen (Suedia) 16:35,9; 2. Johanssen
(Norvegia) 16:36,9; 3. Goncearenko
(URSS) 16:42,3; 4. Svensen (Norve
gia) 16:48,7 ; 5. Broekman (Olanda) 
16:51,2; 6. Nedersson ((Norvegia)
16:52.6; 7. Vanikov (URSS) 16:59,7

Coborîre femei : 1. Madeleine
Berthode (Elveția) 8:40,7; Frieda 
Danzer (Elveția) 1:45,4, 3. Lucien
Vheeîer (Canada) 1:46,9, 4-5. Gimliana 
Minuzzo (Italia) 1:47,3, Hilde Hoffer 
(Austria) 1:47,3, 6. Karla Marcheni 
(Italia) 1:47,7... 40. Magdalena Maro
tineanu (Romînia) 2:04,0, 43. Elena E- 
puran (Romînia) 2:27,7.

ștafeta 3x5 km. femei : 1. Finlan
da (Polkunen 23:22, Hietanies 22:20, 
Rautanen 23:19) lh09:01, 2. U.R.S.S.
(Kozîreva 22:58, Kolcina 22:38, Eroși
na 23:52) lh09:28, 3. Suedia lh09:48, 
4 Norvegia lhlOfO, 5. Polonia 
lhl3:20, 6. Cehoslovacia lhl4:19, 7. 
Germania lhl5:33. 8. Italia lhl6:ll, 9. 
Jugoslavia lhl8:54. Echipa romînă a 
abandonat.

4
4
2
2
0
0

(P) b.p. Riska II (U), Stefaniuk (P) 
b.p. Pecsi (U), Niedwisld (P) b.p. 
Kelner (U>, Drogosz (P) b.p. Szakacs 
II (U), Dori (P) b.p. Wallesek (U). 
Pietrzbovski (P) b.p. Csaszar (U) Ra- 
duly <U) b.p. Piorkowski (P) Grzeiak 
(P) b.p. Szilvassy (U) și Szabo (U) 
b.n.
mori

Kv*”orek <P). In'*ln’— - iu- 
dintre ce'e două reprezenta

disputată la Rzsezow a fost ciș-tive 
tigată de polonezi cu 12-8.

• Echipa secundă de hochei a 
Cehoslovaciei se află în prezent în 
turneu în Finlanda. Sîmbătă, ea a 
dispus de reprezentativa Finlandei cu 
scorul de 5-1 (2-0:l-0:2-l). Duminică, 
tn meci revanșă, hocheiștii ceho
slovaci au obținut victoria cu scorul 
de 6-1 (3-1; 1-0; 2-01

• Comitetul olimpic al R.P. Chi
neze a anunțat că în vederea Jocu
rilor Olimpice de vară de la Mel
bourne a fost selecționat un lot de 
23 dintre cei mai buni sportivi chi

Sigge Erikssen i (Suedia) câști
gătorul probei de 10.000 la patinaj 

viteză.

A luat sfârșit meciul de șah 
R. P. F. Iugoslavia -R. P. Română

Belgrad 31 (Agerpres). — Co
respondentă specială din (partea 
Agenției Tanjug:

La 31 ianuarie a luat sfârșit la 
Belgrad meciul de șah dintre echi
pele R.P.F. Iugoslavia și R.P.R., 
desfășurat iîn cadrul campionatu
lui de șah al Europei pe echipe.

\

Spasski și Taimanov la conducerea campionatului 
U. R. S. S.de șah al

LENINGRAD (Agerpres). —
TASS transmite :

In cea de a 12-a rundă a campio
natului unional de șah numai patru 
partide s-au terminat înaintea 
consumării timpului reglementar de 
joc.

Intr-o variantă a apărării india
na veche, Boleslavski cu negrele 
a reușit să-1 învingă pe Borisenko. 
Partidele Hasin —Bannik și Tai
manov — Holmov s-au terminat 
remiză, iar Polugaevski a cîștigat 
la Antoșin. Partida Averbach — 
Toluș a fost amînată.

Disputarea partidelor întrerupte 
din rundele a 1 l-a și a 12-a a adus 
unele schimbări de poziții în cla-

Simultanele șahiștilor sovietici
GENEVA 1 (Agerpres). — 

TASS transmite: La invitația fe
derației elvețiene de șah, marii ma
eștri sovietici Mihail Botvinik, cam
pion mondial și Salo Flohr vizi
tează în prezent Elveția.

La 28 ianuarie, Mihail Botvinik 
a dat un simultan, avînd ca ad
versari pe cei mai buni 8 șahiști 
din Ziirich. Din cele 8 partide Bot
vinik a cîștlgat 6, a terminat una 
remiză și a pierdut prin depășirea

FOTBAL PESTE HOTARE
• Intre 4 și 13 februarie se va 

desfășura în Italia, primul turneu 
international de fotbal din actua
lul sezon, la care vor participa 
numeroase echipe de club de juni
ori. Turneul va avea loc în orașul 
Viareggio. In afară de echipele

nezi. Ei și-au început de pe acum 
pregătirile la Peiping.

• In cinstea celui de al XX-lea 
Congres al P.C.U.S., la clubul spor
tiv al Casei Ofițerilor din Lenin
grad a avut loc duminică o mare 
serbare sportivă. In cadrul serbării 
au avut loc întreceri la gimnastică, 
scrimă, haltere și baschet. In ca
drul concursului de haltere, un fru
mos succes a obținut campionul eu
ropean, F. Bogdanovski. La stilul 
„împins” el a realizat 130,5 kg, per
formanță superioară cu 500 gr. ve
chiului record unional al categoriei 
semi mijlocii. La stilul „aruncat” 
Bogdanovski a realizat performanța 
de 162,5 kg care întrece cu 2 kg. 
vechiul record al țării.

• Echipa de gimnastică a RS.F.S. 
Ruse care se găsește în vizită în 
R.P. Chineză a susținut la 29 ianua
rie la Pekin prima întîlnire în com
pania gimnaștilor chinezi.

La exercițiile la paralele, pe pri- 
mul loc s-au clasat I. Vostriakov 
(RSFSR) și Pao Nai-cien (R.P. Chi
neză) cu 9,75 puncte fiecare. După 
desfășurarea a 3 probe, în clasament 
conduc Vostriakov (RSFSR) urmat 
de Murcenko (RSFSR) și Pao Nal- 
cien (R.P. Chineză).

d) In orașul Gdansk a avut loc du
minică întâlnirea internațională de 
baschet dintre echipa locală Spartak 1 
și reprezentativa FSGT (Franța). 
Baschetbaliștii polonezi au obținut 
victoria Cu scorul de 56-51 (30-24).

Liubovi Kozîreva (URSS), cam
pioană olimpică la schi fond, 10 

km.

Intîlnirea a fost cîștigată de echipa 
iugoslavă cu 13‘/2—-6Vs ipuncte. In 
cele două partide întrerupte cu 
Djurasovic, șahistul romîn Troia- 
nescu a făcut o jumătate de punct, 
pierzînd partida din runda 1 și 
obținând remiza în cea din runda 
a 2-a.

sament. Spasski continuă să con
ducă, dar acum la egalitate de 
puncte cu Taimanov, care a jucat 
foarte bine în această parte a tur
neului. Iată rezultatele: Simaghin — 
Borisenko ‘/î—*/j ; Taimanov — Bo- 
leslavski 1—0 ; Spasski ■— Bîvșev 
V2—'/z ; Zurahov — Ragozin 0—1; 
Bannik — Simaghin 0—1 ; Ragozin
— Hasin 0—1. Partida Korcinoi
— Tal s-a întrerupt pentru a doua 
oară la mutarea 121.

Clasamentul după 12 runde se 
prezintă astfel : 1-2. Spasski, Tai
manov 8 puncte; 3. Averbach’ f‘,'j 
p. (1) ; 4. Holmov 7*/j p.; 5. Tal 
7 p. (I) ; 6. Polugaevski 7 p.

Botvinik și Flohr in Elveția
timpului de gîndire în.fața tînă- 
rului maestru elvețian Kupper.

La 30 ianuarie marele maestru 
Salo Flohr a dat un simultan la 
25 de mese jucînd cu membrii 
clubului de șah din Berna. Șahis
tul sovietic a cîștigat 21 de parti
de și a remizat 4.

Mihail Botvinik și Salo Flohr 
au mai dat o serie de simultane la 
Basel, Ziirich și în alte orașe ale 
Elveției.

italiene, mai participă următoarele 
echipe străine: Spartak (Ceho
slovacia). Monaco (Franța), Oden- 
see și Dinesee (R.F. Germană), 
Partizan (Iugoslavia).

Dintre echipele italiene partici
pă: Ferraira, Fiorentina, Lanerossi, 
Modena, Lazio, Atalanta, Milan, 
Genoa și Spăl.

• Șanhai 31 (Agerpres). — E- 
chipa reprezentativă de fotbal a 
RPF Iugoslavia, care se găsește 
în turneu în R.P. Chineză, a sus
ținut prima întîlnire la 29 ianua
rie pe stadionul Kiangwan din 
Șanhai. In fața a peste 50.000 de 
spectatori, fotbaliștii iugoslavi a-u 
jucat cu echipa selecționată de ti
neret a R.P. Chineze. După un 
meci spectaculos, echipa iugoslavă 
a obținut victoria cu scorul de 4-2 
(3-1). Punctele au fost înscrise 
de Topi a k (2) și Veseli nov ic (2) 
pentru 
Lu și 
ționiata 
marcat 
slave a 
internațional, Vladimir Beara.

echipa iugoslavă și Wang 
Nien Wei-su pentru selec- 
chineză de tineret. De ro
că poarta echipei iugo- 

fost apărată de cunoscutul

• La 29 ianuarie S-a disputat 
pe stadionul din Addis Abeba în
tâlnirea internațională de fotbal 
dintre echipele reprezentative ale 
Etiopiei și Egiptului, contînd pen
tru turneul eliminator preolimpic 
de fotbal. Fotbaliștii egipteni au 
obținut victoria cu scorul de 4-1.

Returul acestui meci va avea 
loc luna viitoare la Cairo.


