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Țara^nireagă, se_j>iygătește de alegeri
Intrinirea tova ășului Ilie 
Stelian, președintele corni, 
tetului orășenesc C. F. S. 

Sta!in cu alegătorii săi

Un mare număr de cetățeni din 
circumscripția electorală orășeneas
că nr.117 — Orașul Stalin s-au în- 
tllnit în localul școlii elementare nr. 
17 din Sir. Rovine cu candidatul 
circumscripției lor, tov. Ilie Stelian, 
președintele comitetului orășenesc 
C.F.S. Orașul Stalin.

In cadrul unor discuții însufle
țite. cetățenii au trecut în revistă 
succesele obținute în primul cincinal 
de oamenii muncii din orașul și re
giunea Stalin.

: Vorbind și despre circumscripția 
dor, cetățenii Ion Recheru, Veronica 
Toth, Hildegard Herman, dr. Ioan 
Cati și alții au amintit realizările 
sfatului popular (lucrările de cons
truire a stadionului Tineretului și 
zona verde din fața acestui stadion, 
iluminarea unor străzi și introdu
cerea și în această circumscripție a 
rețelei de gaz metan), pun'nd tot
odată accentul pe nevoile curente 
ale circumscripției, ca: extinderea 
rețelei de gaz metan, pavarea unor 
străzi desfundate, crearea dc zone 
verzi pa locurile virane, etc.

Vorbitorii s-au angajat să spri
jine și pe viitor sfatul popular și pe 
deputatul propus în toate ăcfiunile 
privind buna gospodărire a circum 
scripției lor.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Ilie Stelian, care a subliniat că pro
punerile și sugestiile făcute cu pri
lejul acestei întîlniri sint bineve
nite și că le va transmite comitetu
lui executiv al sfatului povular. pen
tru ca acesta să le poată transfor
ma în realități cit mai curînd.

Tovarășul Ilie Stelian a subliniat, 
în continuare, că în acest moment 
în fața tuturor oamenilor muncii 
stă sarcina importantă de a tra
duce în viată directivele celui de al
II-lea  Congres al Partidului Munci
toresc Romîn, pent, u ca astfel bună
starea întregului popor să înregis
treze o creștere cit mai mare, iar 
viața oamenilor muncii să devină 
iot mai luminoasă.

Cetățenii prezenfi la consfătuire 
și-au exprimat hotărîrca de a mer
ge cu fermitate pe drumul pe care 
ne călăuzește cel de al II-lea Con
gres al Partidului, drumul constru
irii socialismului în patria noastră, 
și de a lupta pentru traducerea în 
viață a directivelor Congresului cu 
privire la cel de al doil-a plan cin
cinal.

Maestrul emerit ai sportu
lui ion Moina printre 

alegători

Cetățenii din circumscripția elec
torală orășenească nr. 67 Cluj 
s-au străduit să schimbe cit mai 
mult aspectul edilitar al circum
scripției lor. Despre numeroasele 
realizări din ultimii ani pe care 
ei le-au înfăptuit sub îndrumarea 
deputatilor și cu sprijinul sfatu
lui popular, ca și despre perspec
tivele circumscripției, ei au vorbit 
recent în sala de festivități a 
școlii medii de fete nr. 8, cu pri
lejul intîlnirii cu candidatul lor, 
maestrul emerit al sportului, profe
sorul de educație fizică Ion Moi
na.

Consfătuirea a fost deschisă de 
tov. Eugen Nagy din partea bi
roului F.D.P., care a prezentat 
alegătorilor pe candidat. Primit 
cu vii aplauze, profesorul Ion 
Moina și-a manifestat dorința de 
a cunoaște pe cei care l-au pro
pus candidat în alegerile de de- 
putați pentru sfaturile populare, 
de a le afla greutățile, pentru ca, 
cerînd sprijinul celor în drept, să 
le înlăture cit mai cufind. Apoi, 
tovarășa Rozalia goca. muncițpA- 

re fruntașă la uzinele „lanoș Her- 
bak" a făcut profesorului Ion 
Moina o amănunțită caracterizare.

In continuare, a luat cuvîntul 
tov. Romulus Ranca, activist vo
luntar al A.V.S.A.P. regional Cluj, 
care a vorbit alegătorilor despre 
frumoasele rezultate obținute de 
profesorul Ion Moina în activitatea 
sa sportivă.

— Decorat cu „Medalia Muncii" 
— a spus vorbitorul — Ion Moina 
a cucerit primul loc la jocurile in
ternaționale sindicale din 1948 de 
la Paris. De asemenea, el a fost 
de șase ori campion balcanic și 
a obținut, de-a lungul strălucitei 

Printre_ cetățenii care se prezintă la centrele de vot, pentru a verifica 
daca suit înscriși in listele electorale se află și numeroși sportivi 
In fotografie, fotbaliștii Ene, Comun. Bodo. Langa^StancTde la

Locomotiva Grivița Roșie
sale cariere sportive un număr de 
47 victorii internaționale.

Această prezentare făcută de 
tov. Romulus Rr.nca a fost primită 
de alegători cu aplauze furtunoase.

— In prezent, a spus în încheie
re vorb'torul. profesorul Ion Moi
na este șeful catedrei de educație 
fizică de la Institutul Politehnic, 
calitate în care se ocupă cu multă 
minuțiozitate de ridicarea noilor 
cadre în activitatea sportivă.

Tov. Abraham Gottmann, sala
riat al întreprinderii Flacăra Con
fecții a elogiat munca profesorului 
Ion Moina in direcția activității 
obștești.

— Ca deputat al străzii Moți
lor — a spus vorbitorul — profe
sorul Ion Moina a depus o acti
vitate rodnică, îngrijindu-se de re
zolvarea tuturor problemelor pe 
care locatarii de pe această stra
dă i le-au sezisat. Iată de ce, con
sider că profesorul Moina va fi 
și de astă-dată la înălțimea în
crederii acordate.

A luat apoi cuvîntul prof. Ion 
Moina, care a trecut în revistă 
numeroasele realizări objinute în 
anii regimului democrat-popular, 
atît în țară cît și în orașul și 
regiunea Cluj. Printre acestea, 
profesorul Ion Moina a amintit a- 
menajarea de noi parcuri de o- 
dihnă, repararea unor poduri de
teriorate, introducerea rețelei de 
gaz metan, electrificarea cartiere
lor muncitorești, noile dispensare 
și case de copii etc.

— Pe plan sportiv, a spus prof. 
Ion Moina, s-au construit două 
bazine de înot acoperite la Cluj 
și Turda și a fost amenajat sta
dionul complex al uzinelor „lanos 
Herbak".

In încheiere, profesorul 
na a cerut sprijinul celor i 
propus candidat, pentru 
rezolva problemele ce se 
în timpul activității sale.

Ion Moi- 
care l-au 
a putea 

s vor ivi

Sportivii în fruntea 
campaniei

Recent, un grup de 60 de spor
tivi de la fabrica „Proletarul” din 
Bacău s-au deplasat în comunele 
Răcăciuni, Itești și Călugăru din 
raionul Bacău. Sportivii s-au în- 
tîSnit cu țăi^tyj muncitori de aci

discutînd despre apropiatele ale
geri de deputați în sfaturile popu
lare. i

Intre orele 14-20 Casa Alegăto
rului din orașul Bacău este deser
vită de tinerii sportivi ai colecti
vului Flamura roșie Proletarul, Pe
tre Ilieș, Iancu David și Natalia 
Traub.

In munca de afișaj s-au eviden
țiat, de asemenea, sportivii colecti
vului Flamura roșie Proletarul. 
Printre ei se găsesc Iancu David 
și Dumitru Baltă, sportivi cunos- 
cuți și muncitori fruntași.

Toma Reiter învingător
J^^rieul ifiternațional de tenis de masă

Concursul internațional de tenis 
de masă din sala Floreasca a în
ceput cu întîinirile de dublu băr
bați. Jucînd pentru prima oară îm
preună chiar într-o competiție in
ternațională, Angelica Rozeanu și 
Matei Gantner au reușit să cîștige 
primul lor meci susținut împotriva 
cuplului jugoslav Gruzic-Barlovic 
cu 3-2 (21-18, 19-21, 21-16, 16-21, 
21-15). O partidă interesantă de 
dublu a fost cea care a pus față 
în față perechile Vogrinc-Gabric 
(R.P.F. Jugoslavia) și Pesch-Bott- 
ner (R.P.R.). A cîștigat dublul ju
goslav cu 3-1 (21-16, 21-23, 23-21, 
25 23), după un meci spectaculos 
care putea reveni și romînilor. In 
setul III Pesch-Bottner au condus 
cu 20-17, dar Bottner a ratat ulti
mele mingi. Pesch s-a comportat 
bine, însă în setul IV la scorul de 
24—23 pentru jucătorii oaspeți, el 
și-a rupt paleta. Din această cauză 
Pesch nu s-a prezentat apoi în me
ciul de simplu bărbați cu Barlovic 
(R.P.F.J.). O mențiune merită pe
rechea Andronache-Bujor care a ce
dat la limită cuplului Harasztosi- 
Naumescu.

Tînarul Andronache a reușit un 
rezultat favorabil împotriva cam
pionului junior al R.P.F. Jugosla
via Marcovic, pe care l-a învins cu 
3-2 (12-21, 21-17, 17-21, 21-9,
21-19). Andronache a jucat curajos, 
avînd mereu inițiativa și acționînd 
cu lovituri decisive. Jucînd cu mul
tă ardoare Nicu Naumescu l-a în
trecut pe tenacele Gruzic (R.P.F.I.). 
Mircea Popescu, deși a pierdut la 
Vog.rinc, a prestat un joc mult îm
bunătățit față de ultimele sale ie
șiri. El a apărat cu brio atacurile 
dezlănțuite ale adversarului său, 
contraatacîndu-1 deseori cu efica
citate. Mircea Popescu a pierdut 
în cele din urmă datorită faptului 
că spre sfîrșitul partidei nu a mai 
jucat cu toată hotărîrea.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate ieri dimineață: dublu bărbați: 
sferturi de ,final»; Reițer, JPopescu

Blocajul jucătorilor sovietici Smoleaninov și Gaikovoi respinge atacul 
puternic executat de voleibalistul romîn Derzi.

(Foto I. M1HAICA)

la 3-6, echipa R.P. Romine izbu
tește să-și mențină avantajul șE 
chiar să-l mărească terminînd în
vingătoare cu 15-6 setul, primul pe 
care îl cucerește în fața reprezen
tativei U.R.S.S. In al doilea set' 
echipa sovietică aliniază formația 
de bază, dar pînă ca jucătoarele 
nou introduse să intre în ritmul de 
joc reprezentativa noastră conduce 
cu 4-0. Jucătoarele sovietice refac 
și egalează la 5, dar iarăși preia ini
țiativa echipa noastră, care conduce 
cu 8-5. Echipa sovietică are o pu
ternică revenire, egalînd Ia 8 și-- 
asigurîndu-și apoi avantajul nece
sar câștigării setului. Și în al trei-, 
lea set jucătoarele noastre conduc- 
Ia început și sînt egalate la 8, lip—

Sala Floreasca a găzduit marți 
seara cea de a doua întîlnire dintre 
reprezentativele feminine și mas
culine ale Uniunii Sovietice și R.P. 
Romîne.

Cele patru echipe au desfășurat 
jocuri de un nivel tehnic mai 
ridicat și de o spectaculozitate mult 
superioară meciurilor de duminică. 
Echipele noastre reprezentative au 
dat o viguroasă replică redutabile
lor formații sovietice, avînd o com
portare care le face cinste și obți- 
nînd rezultate deosebit de valo
roase.

U.R.S.S. — R.P. ROMÎNA (FEMI-
NIN): 3-1 (6215, 15-10, I5-9, 15-10)

Echipa sovietică începe meciul cu 
o formație din care lipsesc Vera 
Ozerova, Antonina Moiseeva și So
fia Gorbunova, iar jucătoarele noas
tre par hotărîte să opună o dîrză 
rezistență. Intr-adevăr, luptînd cu 
multă energie și precizie mai ales 
în apărare — unde blocajul și in
tervențiile din linia a doua asigură 
continuitate acțiunilor — reprezen
tantele noastre iau un avantaj de 
șase puncte curînd după începutul 
setului. Continuind să răspundă cu 
aceeași vigoare contraatacului ini
țiat de voleibalistele sovietice, care 
recuperează la un moment dat pînă

(R.P.R.) — Marcovic, Șirlincan 
(R.P.F.J., R.P.R.) 3-0 (11, 15, 14), 
llarasztosi Naumescu-Andronache, 
Bujor 3-2 (15-21, 21-13, 21-16, 15- 
21, 21-8). Simplu bărbați: meciuri 
preliminare: Barlovic (R P.F.J.) — 
Bujor (R.P.R.) 3-0 (13, 15, 14), 
Gruzic (R.P.F.J.) — Șiriincan

Toma Reiter

(R.P.R.) 3-0 (17, 18, 15); 18-imi: 
Reiter-Stan Ilie 3-0 (17, 10, r2), 
Bottner-Andronache 3-0 (19, 14, 
13), Gabric (R.P.F.J.) — Angelica 
Rozeanu (R.P.R.) 3-0 (9, 12, 12), 
Harasztosi-Ploscaru 3-0 (12, 11, 
12), Gantner-Iscovici 3-0 (8, 8, 7), 
Barlovic-Pesch 3-0 (W-O). Nau
mescu (R.P.R.)—Gruzic (R.P.F.J.) 
3-2 (21-11, 21-13, 13-21, 8-21, 
21-6), Vogrinc (R.P.F.J.) — Mir
cea Popescu (R.P.R.) 3-2 (12-21, 
21-18, 15-21, 21-12, 21-12).

In sferturile de finală ale pro
bei de simplu bărbați s-au înregis 
trat următoarele rezultate:

Matei Gantner — Barlovic 3-1 
(20-22, 21-17, 21-12, 22-20). In aj 
cesl meci, cîștigat duRi p lufitâ

(Continuare în pag. 2-a)

Echipele reprezentative de volei 
ale U. R. S. S. joacă astăzi 

la Orașul Stalin
Astăzi, în sala Metalul Uzinele 

de Tractoare din Orașul Stalin, re
prezentativele Uniunii Sovietice 
susțin noi jocuri. Echipa feminină 
va face o demonstrație iar cea mas
culină va întllnî o selecționată al
cătuită din jucătorii tineri ai lotu-t 
lui R.P.R. j 

destul de dîrză de reprezentantul no» 
stru, Gantner a fost handicapat da 
faptul că nu s-a putut acomoda cu.' 
paleta cu burete a adversarului, 
său. Cu toate acestea, dacă ar fii 
atacat mai mult și-ar fi putut însuși 
victoria în mod mai categoric.

Reiter — Bottner 3-2 (23-21, 18-21» 
21-18, 19-21, 22-20),, Tînărul ju
cător Bottner a surprins în mod. 
plăcut prin jocul și valoarea la care? 
a ajuns. El a atacat cu mult cu
raj și a dat dovadă că și în apăra
re posedă multă siguranță. De alt-- 
fel, el a fost în acest meci la un 
pas de victorie. In primul set pe 
care l-a pierdut, el a condus cu 
20-18, iar în setul al V-lea a con
dus cu 20-19. Reiter a fost deose
bit de sigur în apărare dar meri
tul său principal constă în tac
tica pe care a întrebuințat-o. In
tr-adevăr, el și-a împiedicat adver
sarul să fie în cea mai bună po- 
ziție de atac, fie prin mingi pla
sate, fie printr-un ușor atac liîtat. 
In orice caz, a fost un joc specta
culos, mult apreciat de public.

Vogrinc — Naumescu 3-0 (13, 15, 
16). Jucătorul jugoslav a cîștigat 
categoric. El a tras foarte sigur 
și n-a fost nici un moment pus. 
în dificultate.

Dublu semifinală: Reiter — 
Popescu — Gantner-Rozeanu 3-0 
(17, 19, 13). De remarcat în acest 
meci frumoasele lovituri de atac 
realizate de

SIMPLU
nale:

Reiter — 
17—21, 21—12, 21—18). — A fost 
un meci caracterizat printr-o luptă 
dîrză dusă pentru fiecare punct.- 
Din nou Toma Reiter s-a remarcat 
prin acțiunile safe tactice cu carg 
și-a impus superioritatea.

. _ LContinuarș

Mircea Popescu.
BĂRBAȚI — Setaifi-

1
Gabric 3—1 (21—16,



Cu sprijinul sfat urilor populare
f Un nou stadion a răsărit în
tr-un orășel din nordul __ Moldo
vei... o sală de gimnastică a fost 
utilată cu toată aparatura nece
sară... prin locuri altă dată neum
blate s-a croit o pîrtie de schi
au fost îmbunătățite condițiile de 
desfășurare a manifestațiilor spor
tive la orașe și la sate... Există, 
fără îndoială, multe și frumoase 
realizări cu care se pot mîndri 
sfaturile populare, iar dintre ace
stea cele obținute în domeniul cul
turii fizice și sportului nu sînt 
puține la număr. Intr-adevăr, în 
ultimii ani, baza materială a miș
cării noastre sportive a putut 
spori în măsură considerabilă, da
torită sprijinului efectiv dat de 
sfaturile populare, de comisiile de 
deputați, ca și de masele de oa
meni ai muncii, care au răspuns 
cu entuziasm la chemările sfatu
rilor populare. Acum, în preajma 
alegerilor de la 11 martie, toate 
aceste succese, toate aceste rea
lizări însemnate sînt trecute în 
revistă cu satisfacție de sportivii 
Datriei noastre.
I W

Desigur că cititorii acestor rîn- 
i’durî au aflat despre construirea 
.'bazinului acoperit de la Turda, 
care se numără printre bazele 
-sportive moderne ale tării. Comi
tetul executiv al sfatului popular 
.regional Cluj își are partea sa 
Însemnată de contribuție la rea
lizarea acestei construcții sporti- 
rife. împreună cu sfatul popular 
orășenesc Turda, sfatul popular 
regional a inițiat o serie de ac
țiuni pentru terminarea bazinului 
în timp util. Astfel, au fost procu- 
arate materialele de construcție ne
cesare, au fost organizate brigăzi 

’-de muncă voluntară și, în general, 
5*-au  depus toate eforturile pentru 
'^ducerea la bun sfîrșit a construc
ției. Rezultatul este astăzi bine 
«cunoscut: la Turda s-a construit un 
Șbazin de înot care va contribui 
71a îmbunătățirea natației de per- 
formanță în această parte a țării. 
Dar aceasta nu a fost singura 
realizare de ordin sportiv care se 
Înscrie printre succesele sfatului 
popular regional Cluj. Astfel, cu 
sprijinul său a fost amenajat sta
dionul Voința din Cluj, a fost ter
minată construcția sălii de spoit 
Flamura roșie „ianoș Herbak“, au 
fost amenajate 4 frumoase parcuri 
de odihnă, înzestrate cu terenuri 
sportive. Nu trebuie trecute cu ve
derea nici alte realizări. De pildă, 
sfaturile populare comunale din 
regiune, la îndrumarea ' sfatului 

popular regional, au amenajat la 
sate peste 170 de terenuri sportive 
simple de volei, fotbal, baschet și 
altele. Sportivii clujeni primesc a- 
deseori în mijlocul lor pe depu
tății din sfaturile populare orășe- 
,nesc și regional care vin să se in
tereseze îndeaproape de problemele 
lor. Președintele sfatului popular 
’orășenesc, tov. Petre Jurcă, pre
cum și secretarul acestui sfat 
popular,^ tov. Nicolae Munteanu, 

ractivează cu bune rezultate în do
meniul sportiv.

Tot atît de numeroase sînt șî 
realizările sfaturilor populare din 
regiunea Ploești. De pildă, sfatul 
popular regional a elaborat o ho- 

- tărî re prin care obligă sfaturile

tfCHIPA MASCULINĂ DE
I (urmare din pag. l-a)

țsa lor de rezistență făcîndu-se tot 
imai mult simțită. Jucătoarele so- 
hvietice pun stăpinire pe joc și își 
^adjudecă o victorie clară în set. 
IDiferența de valoare și pregătire 
Jîntre cele două reprezentative este 
iși mai evidentă în ultimul set, în 
icare reprezentativa Uniunii Sovie
tice a condus tot timpul, atacului 
igiu viguros echipa noastră nemai- 
jpuțîntfu-i răspunde cu aceeași 
^promptitudine de Ia începutul în- 
itîlnirii care ia astfel sfîrșit cu vie- 
țtoria voleibalistelor sovietice cu 
i scorul de 3-1.
I Dintre jucătoarele întrebuințate 
jde cele două reprezentative s-au 
iremarcat: Vera Ozerova, Sofia Gor- 
ibunova, Antonina Moiseeva, Lirika 
Ivanskaia și Militia Kononova 
(U.R.S.S.), Tinela Pleșoianu, So
nia Colceriu, Rodica Sădeanu, Ele
na Răsvanță și Elena Susan 

((R.P.R.).
! A arbitrat bine Lajos lozsef 
!i(R.P. Ungară).
!
] R.P. ROMINĂ — U.R.S.S. 3ă2
I (5-15, 15-11, 15-8^8-15, Jjhl 2)~ 
I .
• Meciul începe în nota de catego
rică dominare a reprezentativei so
vietice, care în mai puțin de 5 mi- 
arute ajunge să conducă cu 7-1. 
ÎEchipa R.P. Romfne joacă foarte 
»<ab, face greșeli după greșeli, atât 

populare raionale și comunale să 
sprijine în mod concret disputarea 
întrecerilor din cadrul Spartachia- 
dei de iarnă a tineretului, prin 
asigurarea întregii baze materiale, 
(confecționarea prin muncă volun
tară a pieselor de șah, a schiuri- 
lor etc.). La Rm. Sărat, cu spriji
nul sfatului popular raional, s-a 
terminat construirea unui nou te
ren de sport cu pistă de atletism. 
De asemenea, stadionul „Flacăra" 
din Ploești și-a mărit capacitatea 
prin construirea unei tribune „în 
potcoavă", realizare la care sfa
tul popular orășenesc și-a adus 
partea sa de contribuție. Sfatul 
popular comunal Corneșii (raionul 
Ploești) a inițiat amenajarea prin 
muncă voluntară a unui teren de 
fotbal și a unei piste de atletism, 
acordînd de asemenea terenul ne
cesar pentru construirea unui te
ren de baschet. Trebuie mențio
nată, deopotrivă, contribuția sfa
tului popular raional Cricov, care 
a sprijinit terminarea cît mai 
devreme a unui bazin de înot în 
comuna Urlați.

In regiunea Pitești au fost ame
najate în ultimii ani numeroase 
baze sportive simple și complexe. 
Astfel, cu sprijinul sfatului popu
lar orășenesc, la Rm. Vîlcea a 
fost gazonat terenul de fotbal și 
continuă — în prezent — lucrările 
de construcție a tribunei. Sfatul 
popular al raionului Muscel a pus 
la dispoziția școlii sportive de ti
neret din Cîmpulung Muscel o 
sală spațioasă pentru pregătirea 
sportivilor din secțiile de baschet, 
gimnastică și atletism. In planu
rile * sfatului popular regional Pi
tești se prevede amenajarea pe 
plan local — în cursul acestui 
an — a peste 250 baze sportive 
simple.

■A"
Multe alte exemple s-ar putea 

adăuga realizărilor din regiunile 
Cluj, Ploești și Pitești. Fără în
doială însă, ele sînt bine cunos
cute sportivilor și iubitorilor de 
sport, ilustrînd din plin grija deo
sebită a deputaților din sfaturile 
populare pentru lărgirea și conso
lidarea bazei materiale a mișcării 
noastre sportive.

Baza hipică din Capitală, cea mai frumoasă din întreaga fără, a fost, 
amenajată cu sprijinul efectiv al sfatului popular orășenesc București

VOLEI A TĂRII NOASTRE
la preluări, cît și la executarea ser
viciilor și a loviturilor de atac, ast
fel că jucătorii sovietici, desfășu- 
rind un joc foarte bine organizat 
în ofensivă, cîștigă cu ușurință 
primul set.

La reluare aspectul jocului se 
schimbă. Mulțumită înlocuirilor e- 
fectuate (Derzi cu Plocon și Cor- 
beanu cu Rusescu) formația noastră 
funcționează mult mai bine, jocul 
echilibrîndu-se astfel simțitor. Vo
leibaliștii sovietici își asigură con
ducerea cu 4-1, dar trăgătorii noștri 
principali — Plocon și Crivăț — 
„merg” din ce în ce mai bine și 
echipa începe să facă puncte. Ea 
egalează la 4 și ia apoi conduce
rea, pe care nu o va mai ceda pînă 
la sfîrșitul setului.

Jucătorii sovietici încep în forță 
setul al treilea, dar voleibaliștii 
noștri le răspund cu egală energie, 
folosind un blocaj prompt, servicii 
moi, bine plasate, iar în atac min
gile liftate și „puse”. Mulțumită 
acestei tactici, ei izbutesc, ca și în 
setul precedent, să egaleze la 4 și 
să ia apoi conducerea cu 6-4. Re
prezentativa U.R.S.S,, în care Smo
leaninov se face remarcat din nou 
prin atacul său aproape imparabil, 
reface și egalează la 6, dar nu poa
te lua conducerea din cauza jocu
lui deosebit de atent al voleibaliști
lor romîni, care atacă mult mai 
sigur și mai eficace, utilizind în 
plus foarte -judicios serviciile moi

In pragul marilor î ’receri 
de cros...

Duminică 4 martie se va da 
startul în primele întreceri ale cro
sului de masă „Să întîmpinăm 1 
Mai”. De-a lungul celor 4 etape se 
vor întâlni și în acest an sute de 
mii de tineri și tinere care au în
drăgit aceste întreceri, și, prin a- 
ceastă competiție, sportul.

In fiecare oraș ,ca și în cel mai 
depărtat cătun, primele întreceri 
de cros trebuie să reunească la 
start un număr cît mai mare de 
participanți, deoarece în acest an 
etapa I se va desfășura într-un 
timp relativ scurt: 4—25 martie. 
Un lucru nou în ediția din acest 
an a crosului de masă „Să întîm
pinăm 1 Mai" este și-„ vremea. 
In locul zilelor calde de primăvară 
din ceilalți ani, începutul lui mar
tie oferă acum participanților po
teci bătătorite de... zăpadă, în unele 
locuri drumuri desfundate și, proba
bil că nfa în puține cazuri,- concti- 
rențiii vor fi întâmpinați de... ploi. 
Sportivii colectivelor noastre vor 
putea să dovedească însă și cu a- 
cest prilej că știu să treacă și ob
stacolele... naturale, cu atît mai 
mult cu cit alergările pe teren va
riat i-au obișnuit pe cei mai mulți 
cu astfel de greutăți.

In pragul prijnelor întreceri ale 
crasului de masă „Să întîmpinăm 
1 Mai“ din acest an, gîndurile ne 
poartă și către frumoasele succese 
obținute în edițiile trecute de nu
meroase colective sportive cum 
sînt Flacăra 1 Mai Ploești, Fla
mura roșie UTA Arad, Metalul Re
șița, Recolta MAS, Progresul Tg. 
Mureș, Minerul Petroșani etc., care 
au reușit să mobilizeze zeci de 
mii de tineri la startul acestor con
cursuri. Exemplul acestor colective 
sportive trebuie urmat în acest an 
pretutindeni, activiștii sportivi 
avînd datoria să muncească cu 
hărnicie pentru a asigura acestei 
tradiționale competiții un deplin 
succes.

A ÎNTRECUT CU 3-2 REPREZENTATIVA U.R.S.S.
și plasate, mulțumită cărora își 
asigură un avantaj mereu sporit de 
puncte, nemaiputînd fi ajunși pînă 
Ia terminarea setului.

Cu deosebită energie, atenție și 
voință încep jucătorii sovietici se
tul al patrulea, reprezentanții noștri 
fiind depășiți net și părînd a fi 
cedat lupta: 4-1, 5-1, 6-1, 7-1. Reva 
face impresia că vrea să-și răs
cumpere numeroasele greșeli comise 
în setul precedent la preluarea ser
viciilor și este acum rîndul lui să 
aducă puncte echipei direct din ser
viri. Către sfîrșitul setului echipa 
noastră are o oarecare revenire, iz
butind să reducă din handicap, dar 
nu mai poate periclita victoria echi
pei sovietice în acest set.

Cea mai pasionantă desfășurare 
a avut-o desigur setul al cincilea, 
cel decisiv. Prima parte a acestui 
set, pînă Ia schimbarea terenului, 
confirma părerea că reprezentanții 
noștri nu mai pot echilibra situația. 
Ei trec de partea cealaltă a fileului 
cu un handicap de 7 puncte: este 
8-1 pentru echipa U.R.SS. Un ser
viri bine executat, un blocaj hotă- 
rît și o „bombă” a lui Crivăț și e 
8-2. Apoi 8-3 și 8-4. dar echipa 
U.R.S.S. cîștigă serviciul și face 
trei puncte consecutiv, datorita în 
special aportului adus în atac de 
Cesnokov, iar în apărare și în or
ganizarea jocului de Scerbakov... 
și e 11-4. O nouă schimbare deser
viri, un nou efort colectiv și jucăto
rii noștri recuperează pînă la 11-7.

ÎNCEPE CAMMONATUl REPUBLICAN UE LUPTE PE ECHIPE
Echipele de lupte participante la 

campionatul republican și-au ter
minat pregătirile și, la ora cînd 
cititorii vor avea în față acest nu
măr al ziarului, cei mai buni lup
tători din țară își revizuiesc echi
pamentul, își pun la punct docu
mentele de participare la concurs, 
într-un cuvînt, își fac valiza și 
peste puțin se vor urca în trenu
rile care-i vor aduce la București. 
Aci ei urmează să ia parte la pri
ma etapă a campionatului repu
blican pe echipe, care angrenează 
anul acesta tot 16 echipe și anu
me: Dinamo București, C.C.A., Di
namo Orașul Stalin, Flamura roșie 
Galați, Constructorul Ploești, Me- 
* ’’>1 Reșița, Metalul Baia Mare, 
1 „g. ui Lugoj, Locomotiva Ti
mișoara, Flamura roșie Arad, Di
namo Satu Mare, Progresul Bucu
rești, Voința Tg. Mureș, Construe, 
torul Cluj, Flamura roșie Cluj și 
Metalul Hunedoara.

Prima etapă a campionatului se 
va desfășura timp de două zile — 
3 și 4 martie — în sala Dinamo

Primele rezultate din „Cupa 
de iarnă” Ia alpinism

A luat sfîrșit prima etapă a „Cu
pei de iarnă” la alpinism, cea mai 
importantă competiție de acest gen 
a sezonului. întrecerea a fost orga
nizată în masivul Piatra Craiului, 
între 16-22 februarie, pe un traseu 
de 50 km. pentru echipele mascu
line și de 10 km. pentru echipele 
feminine, și a fost deosebit de 
grea, în special din cauza viscolu
lui care a bătut tot timpul în re
giunea de concurs. Ea a pus la 
grea încercare pregătirea sportivi
lor participanți care au știut să 
găsească cele mai bune rezolvări 
problemelor ivite pe parcurs și să 
termine cu toții traseul.

Iată rezultatele tehnice pentru e- 
chîpele masculine: 1. (800 pct.) 
Flamura roșie (F. Stan, I. Boitor 
P. Radulescu, I. Schneider), Dina 
mo (N. Jitaru, M. Stanciu, I. Bal- 
teș, Gh. Andreica), Casa Centrală 
a Armatei (E. Cristea, A. Irimia, 
L. Karacsony, R. Welkens) ; 2. (750 
pct ) Locomotiva, Flacăra, Progre. 
sul; 3. (720 pct.) Știința. Echipe 
feminine : cele trei echipe care au 
luat startul s-au clasat toate cu 
150 pct, astfel : Știința (Viorica 
Canarache, Olga Bădină, Carmen 
Codreanu, Rodica Drăgușan), Pro
gresul (Livia Rusu, Petra Tudor, 
Ana Jupceanu, Geta Dobre), Fla
mura roșie (Maria Picu, Maria 
Rățoi, Suzana Roth, Smaranda 
Stoica).

Toma Reiter învingător 
de tenis

(urmare din pag. 1)

Vogrinc — Gantner 3—0 (21—16, 
23—21, 21—9). — Jucătorul iugo
slav a realizat o meritată și cate
gorică victorie. El a excelat In

Echilibrul jocului este acum com
plet restabilit. Voleibaliștii so
vietici cîștigă serviciul și încă un 
punct: 12-7. De aici revirimentul în 
jocul reprezentativei R.P. Romîne 
este și mai puternic, iar tactica fo
losirii serviciilor moi și plasate se 
dovedește din nou bine aleasă și sa
lutară. întrecerea este cum nu se 
poate mai palpitantă, iar încorda
rea crește cu fiecare punct: 12-8,
12- 9, 12-10, 12-11, 12-12, jucătorii 
sovietici pierzînd multe puncte din 
cauza nervozității cu care acționea
ză la preluarea serviciilor. La sco
rul de 12-12 echipa sovietică 
pierde ocazia de a cîștigă serviciul, 
Smoleaninov trăgînd afară. Este
13- 12 pentru reprezentativa R.P. 
Romîne, care într-un ultim efort 
de voință, reușește să realizeze și 
celelalte două puncte necesare vic
toriei finale. Este o performanță 
deosebit de prețioasă, obținută la 
capătul unei lupte sportive de bună 
valoare, de o rară spectaculozitate 
și desfășurată într-un spirit de 
perfectă sportivitate, care a consti
tuit astfel o excelentă propagandă 
pentru volei.

S-au remarcat: Plocon, Crivăț, 
Miculescu, Ponova (RP. Romină), 
Smoleaninov, Cesnokov, Scerbakov 
și Gaikovoi (U.R.S.S.).

A arbitrat cu scăpări Gheor- 
ghiev Elenkov (RP. Bulgaria).

CONSTANTIN FAUR 
EFTIM1E IONESCU 

din Capitală, întrecerile urmînd 
să aibă loc în același timp pe două 
saltele.

Aceste prime întîlniri ale cam
pionatului sînt așteptate cu mult 
interes, deoarece, după o întreru
pere de aproape 3 luni, sînt pri
mele concursuri oficiale. Cu a- 
ceastă ocazie se va vedea cum au 
înțeles colectivele să întrebuințeze 
pentru pregătire, perioada destul 
de lungă pe care au avut-o la dis
poziție.

Din țară ne-au parvenit unele 
știri în legătură cu felul cum se 
pregătesc diferitele echipe, efecti
vul formațiilor participante Ia î- 
treceri, condițiile ce le-au fost cr« 
te de colectivele secțiilor lor de 
lupte. Parte din știrile transmise 
Je-am publicat. Din acestea, ca și 
din altele care ne-au parvenit între 

timp sau din cele aflate de la antre
norii respectivi, rezultă că în unele 
colective campionatul a fost privit 
cu seriozitate și, în consecință, și 
pregătirile s-au desfășurat cu re
gularitate; conform cu planurile 
întocmite de antrenorii respectivi, 
luptătorii s-au încadrat cu plăcere 
în disciplina cerută, înțelegînd 
pregătirea și ca pe o datorie de 
cinste a lor. In această privință, 
putem cita formațiile echipelor Di
namo București, Progresul Lugoj, 
Voința Tg. Mureș etc. Sînt și 
unele colective rămase mult în ur
mă cu pregătirile și care, bine
înțeles, nu se pot aștepta la rezul
tate prea bune (Fi, roșie Arad). 
Un fapt pozitiv pentru majoritatea 
echipelor îl constituie grija de a-și 
alcătui loturi numeroase (circa 14- 
15 luptători în medie) din care/ 
nu lipsesc nici elemente care n-au 
participat în anul trecut la . campio
nat: Voința Tg. Mureș are un lot 
deosebit de numeros — 24 luptă
tori.

S-au întărit considerabil echi
pele Progresul Lugoj, care va avea 
un cuvînt hotărîtor de spus în ce 
privește desemnarea campionului, 
Metalul Baia Mare (cu Gh. Dumi
tru, V. Bularca, din lotul RPR).

Dar. să așteptăm întrecerile pri
mei etape care vor lămuri nume
roasele întrebări pe care și le pun 
iubitorii acestui sport, în privința 
posibilităților celor 16 format» 
participante la întreceri.

Azi, începînd de la ora 9 și 
mîine de la aceeași oră se des
fășoară în sala de ședințe ă a- 
sociației Progresul (Bd. Ma- 
gheru 22) conferința pe țară a 
comisiei centrale de lupte.

în turneul international 
de masă
atacuri în serie, a pus stopuri și a 
dominat întreaga partidă. Gantner 
a încercat să tragă dar n-a reușit.

DUBLU — Semifinala II :
Vogrinc, Ga bric — Harasztosi, 

Naumescu 3—0 (21—18, 21—15, 
21—18). învingătorii și-au impus 
superioritatea prin jocul de atac.

Finala probei de simplu bărbați 
a opus campionului R.P.R. Toma 
Reiter maestru al sportului pe'cu
noscutul jucător iugoslav Vogrinc 
recentul finalist al campionatelor 
internaționale ale Franței și Bel
giei. S-a văzut încă de la început 
că jucătorul romîn nu va precupeți 
nici un efort pentru cucerirea vic
toriei. Intr-adevăr deși în setul I 
Vogrinc a condus cu 19—14, totuși 
Reiter a găsit resursele necesare 
pentru a-și egala adversarul și 
chiar să cîștige setul cu 22—20. In 
următoarele două seturi cîștigate 
tot de Reiter cu 21 —13, și 21—6, 
învingătorul a fost în vervă de joc, 
apărînd excelent și atacînd cu deo
sebită eficacitate. Reiter a realizat 
o victorie categorică și meritată. 
Vogrinc a arătat un joc bun însă 
a fost evident stînjenit de min- 
giile bine dirijate ale lui Refer.

întâlnirea finală din cadrul pro
bei de dublu bărbați dintre pere
chile Vogrinc, Gabric — Reiter, 
Popescu a revenit primului dublu 
cu scorul de 3—0 (19, 13, 16). 
învingătorii au acționat cu succes 
cu lovituri de atac, în timp ce în
vinșii au jucat exagerat de prudent, 
prea defeusiy.



Com|ieHtii...eoneni*suH...

condiții la începerea campionaiu- 
lui. Se simte nevoia unui al doilea 
teren și amenajarea lui constituie 
un obiectiv al comisiei raionale de 
fotbal.

...Cu forțe sporite au pornit la 
muncă și colegiile raionale de an
trenori și arbitri între care există 
o strînșă colaborare. Primul este 
constituit din A. Șepci, Radu, Cri
covan și Dvorzsak. Sarcina princi
pală a noului colegiu este de a 
activiza pe antrenori, deoarece în 
trecutul apropiat s-a constatat o ne
păsare față de buna funcționare a 
■•olegiului, precum și față de pre
gătirea lor în vederea reexaminării. 
In ce privește coleg ul dp arbitri, 
care îndrumează și controlează ac
tivitatea a 21 de arbitri, acesta se 
străduiește să stabilească o legătură 
cit mai strînsă cu colegiul regional; 
acesta din urmă este criticat pentru 
lipsa de legătură cu raionul Petro
șani și pentru delegări făcute la 
întîmplare

★
Lupeni...
...Și aici domnește o atmosferă 

nouă. La Minerul Lupeni, conduce
rea are în sînul ei foști jucători ca 
Nemeș, Carpineț, Gundelfinger, 
Kiss (fostul portar internațional) 
sau jucători activi (Filimon). Lotul 
primei echipe este mult întinerit 
și participă în întregime și cu re
gularitate la antrenamentele con
duse de noul antrenor Dvorzsak. 
O grijă mai mare se acordă activi
tății echipelor de jumori și copii, 
pentru care noua conducere va creta 
competiții speciale. In activitatea 
Minerului Lupeni există însă și greu
tăți. Astfel, critici multe strut a-ditse 
directorului școlii profesionale Ola- 
ru, care nu permite elevilor să joa
ce fotbal. Critici sînt aduse și aso- 
ciației, care nu ajută colectivul din 
Lupeni. Acesta nu dispune, de pildă 
de echipament suficient și cores
punzător (jucătorii nu au trenin
guri, iar tricourile sînt subțiri, cu 
mînec'i scurte etc.).

■A-
In concluzie, Ia Petroșani și Lu

peni se acordă o mare atenție acti
vității sportive. Pe linie de fotbal 
se vădește o mai susținută preocu
pare atît din partea colectivelor cît 
și din partea conducerilor între
prinderilor și a organizațiilor de 
masă. Colectivele sportive desfă
șoară o intensă muncă educativă, 
antrenorii caută mereu metode noi 
de lucru, iar jucătorii dovedesc față 
de pregătirea lor profesionala și 
sportivă o atitudine mult schimbată 
în bine. Totul anunță o bună com
portare în viitorul camp’onat.

lin; Metalul Hunedoara — Orăștie; 
Progresul Sibiu — Locomotiva Si- 
meria; Metalul st. r. Orașul Stalin 
stă.

Etapa VI — 13 mai: Locomotiva Si
meria — Metalul 108; Orăștie — Me
talul 131; Metalul St. r. Orașul Sta
lin — Progresul Sibiu; Metalul Uz. 
Tract. Or. Stalin — Fl. roșie R. Vîl
cea; Metalul Hunedoara stă.

Etapa VII — 20 mai: Metalul Uz. 
Tract. Or. Stalin — Metalul Hune
doara; Orăștie — Metalul 108; Flamu
ra roșie R. Vîlcea — Progresul Si
biu; Locomotiva Simeria — Metalul 
St. r. Orașul Stalin; Metalul 131 stă.

Etapa VIII — 27 mai: Progresul 
Sibiu — Metalul Uz. Tract. Or. Sta
lin; Flamura roșie R. Vîlcea — Me
talul St. r. Or. Stalin; Metalul 108— 
Metalul 13f; Metalul Hunedoara — 
Locomotiva Simeria ; Orăștie stă.

Etapa IX — 3 iunie: Metalul Uz. 
Tract. Orașul Stalin — Locomotiva 
Simeria; Progresul Sibiu — Orăștie; 
Metalul 131 — Metalul Hunedoara; 
{Metalul St. r. Orașul Stalin — Meta
lul 108; Flajnura roșie R. Vîlcea ștă.

CUPA VOINȚA LA TIR
Duminică, la poligoanele I.C.F., 

»,Gh. Vasilichi“, Progresul și Di
namo, a avut loc prima etapă din 
cadrul „Cupei Voința'* * la tir. S-au 
desfășurat întrecerile de armă sport 
poziția culcat nerezemat, cu parti
ciparea a 15 echipe de colectiv (fie
care echipă compusă din 3 trăgă
tori și două trăgătoare). Pentru 
obținerea unei categorii superioare 
de clasificare s-au acordat bonifi
cații de 15 și 30 puncte. La între
ceri au participat trăgători înce
pători și de categoriile II și III, 
înregistrîndu-se următoarele rezul
tate pe echipe: 1. Tînărul Dinamo- 
vist II 1839 p., 2. Tînărul Dinamu- 
vist 1 1802 p., 3. Flamura roșie Co
merț '^22 p. Cele mai bune rezul
tate individuale au fost realizate 
de: Felix Gheorghiu (Voința), Mir
cea Strănoanu (T.D.), Eugenia 
Oargă și Florica Portocală (T.D).
CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DE TENIS DE MASA 
PE ECHIPE

Duminica aceasta esle programa
tă cea de a treia etapă a campio
natului masculin și feminin al cate
goriei A. Iată meciurile care vor 
avea loc: echipe bărbați : Tg. Mu
reș : Dinamo — Voința Lemn Mo
bilă București, Arad : Voința — 
Dinamo Constanța, Cluj: Progresul

— Flamura roșie București, Ora
dea: Flamura roșie — Progresul 
București, Satu Mare: Progresul — 
Constructorul București. Echipe 
femei: Timișoara : Progresul — 
D:namo Constanta, Cluj: Progresul
- Flamura roșie București, Oradea : 
Flamura roșie — Progresul Bucu
rești.
CÎTEVA ÎNTREBĂRI CU REFE

RIRE LA BASCHET
După două etape în campiona

tul republican feminin și una în 
campionatul masculin s-au obser
vat cîieva aspecte pozitive și nega
tive în desfășurarea celor mai im
portante competiții de baschet, la- 
tă-le, sub forma unor întrebări:

Ce părere au colectivele sportive 
din Oradea despre starea în care 
se află sala de sport? Deși ne aș
teptam ca odată cu actualele ediții 
ale campionatului, să se înregistre
ze mult așteptatele initiative, ni- 

' mic nu s-a făcut pentru amenaja
rea vestiarelor și încălzirea sălii. 
Nu cred conducerile secțiilor de 
baschet orădene că ar trebui să 
urineze exemplul colectivelor din 
Tg Mureș care au adus — prin 
inițiativă locală și prin mijloace 
proprii — importante îmbunătățiri 
sălii din localitate? Noi credem că 
da. Așteptăm fapte din partea co
lectivelor Dinamo, Progresul și 
Flamura roșie, care sîrrt direct in
teresate în această problemă!

Nu crede conducerea secției de 
baschet a Locomotivei C.F.R. Bu
curești că lotul echipe'i feminine 
din categoria A este insuficient ca 
număr? In orice caz, situația din 
meciul de duminică (echipa Lo
comotiva a terminat meciul cu 
Voința Orașul Stalin în PATRU 
jucătoare) dă un răspuns afirma
tiv întrebării. Sîntem de părere că 
introducerea a 2-3 junioare alaiuri 
de cele OPT jucătoare pe care con
tează efectiv acum echipa nu poa
te decît să ajute atît acțiunii gene
rale de ridicare a elementelor ti
nere cît și bunei reprezentări a cu
lorilor co'ectivului în cea mai im
portantă competijie de baschet fe
minin a tării.

INFORMAȚII ©onosport
Telegramele telefonice sosite din 

Italia anunță timp frumos în în
treaga țară. Intîlnirile restante ale 
etapei din 19 februarie, amînate 
din cauza timpului nefavorabil s-au 
disputat ieri în condiții optime.

*
Participant! la Pron.osport! Nu 

uitați că fondul de premii la con
cursul Pronosport nr. 9 de dumi
nică 4 martie va cuprinde pe lîngă 
suma ce va reveni în urma depu
nerii buletinelor și cei 471,115 lei 
reportați de la concursul Prono
sport nr. 7 care a fost anulat.

-A-
Datorită anulării concursului 

Pronosport nr. 7 din 19 februarie 
a.c. premiile speciale în obiecte a- 
tribuite buletinelor cil 0 rezultate 
de la acest concurs au fost repor
tate concursului Pronosport nr. 9 
de duminică 4 martie a.c.

Prin reportarea acestor premii și 
prin faptul că și la concursul Pro
nosport de duminică 4 martie sînt

Fiindcă a venit vorba despre ele
mente tinere ridicăm întrebarea dacă 
asemenea jucătoare ca Magdalena 
Gal, Maria Zima (FI. roșie Ora
dea), care au dovedit frumoase 
perspective în jocurile din acest 
campionat, nu pot fi pregătite și 
în alte colective din provincie? Ca
lități fizice excelente au arătat de 
asemenea multe dintre jucătoarele 
de la Metalul Cluj, echipă recent 
promovată în categoria A. Aștep
tăm ca la acest colectiv antreno
rul Artur Gamentzi, să realizeze 
lucruri frumoase ținînd seama de 
elementele pe care le are ia dis
poziție. Este de asemenea necesar 
ca loturile să fie mereu completate 
cu jucătoare înzestrate cu calități 
fizice deosebite. Acestea sînt jucă
toarele de care are nevoie basche
tul nostru.

IMPORTANTE INTILNIRI IN 
CAMPIONATELE DE BOX (SENI

ORI ȘI JUNIORI)
Campionatul republican de cali

ficare la box se apropie de etapa 
decisivă. Intr-adevăr, la sfîrșitul 
acestei săptămîni, cîștigălorii fazei 
regionale vor încrucișa mănușile în 
întrecerile interregionale. Conform 
regulamentului, faza interregională 
se va disputa după următorul pro
gram : Orașul Stalin : Regiunea 
Stalin — Regiunea Autonomă 
Maghiară ; Suceava : Regiunea Su. 
ceava — Regiunea Bacău ; Giur
giu: Regiunea București — Regiu
nea Iași; Galați : Regiunea Galați
— Regiunea Constanța : Ploești: 
Regiunea Ploești — Regiunea Pi
tești : Craiova: Regiunea Craiova
— Regiunea Hunedoara: Cluj: 
Regiunea Cluj — Regiunea Timi
șoara ; Baia Mare : Regiunea Baia 
Mare — Regiunea Oradea.

Tot la sfîrșitul acestei săptămîni, 
campionii regionali de juniori își 
vor disputa și ei întîietatea în ca
drul fazei interregionale a campio
natului republican. Iată programul 
întrecerilor : Tg. Mureș : Regiunea 
Autonomă Maghiară — Regiunea 
Stalin : Bacău : Regiunea Bacău — 
Regiunea Suceava ; Constanța: Re
giunea Constanța — Regiunea Ga
lați ; Pitești: Regiunea Pitești — 
Regiunea Ploești; Hunedoara : Re
giunea Hunedoara — Regiunea 
Craiova ; Timișoara : Regiunea Ti
mișoara — Regiunea Cluj; Iași: 
Regiunea Iași — Regiunea Bucu
rești. Campionii regiunii Oradea 
se califică direct în finală, deoare
ce regiunea Baia Mare a anunțat 
că nu dispune de jtmiori corespun
zători pentru a partcipa la întîl- 
nire

HANDBAL REDUS
Astăzi după-amiază se va desfă

șura în sala Floreasca o nouă eta
pă a competiției de handbal redus 
organizată de colectivul sportiv 
Voința Piele-lncălțăminte. Această 
întrecere contează drept categoria 
B a Cupei de Iarnă. Primul joc 
este programat la ora 16.30.

CICLISM
Duminică 4 martie se va des

fășura în Capitală faza raională 
a campionatului de ciclocros. În
trecerea este organizată de comi
tetul C F.S. al raionului N. Băl- 
cescu, și se va desfășura prin Par- 
cn>l Libertății și împrejurimi.

Toți participanții la concursul de 
duminică, se vor prezenta astăzi 
la ora 16 în calea Șerban Vodă 
(Baia Zerlendi), de unde se va 
porni la recunoașterea traseului.

acordate în continuare premii spe
ciale în obiecte, participanții la 0 
rezultate vor beneficia de data a- 
ceasta de un număr mult mai mare 
de premii speciale și care constau 
din următoarele obiecte: 4 motoci
clete „Moscva”, 6 aparate de radio 
și 6 biciclete. Din aceste premii, 
două motociclete vor fi atribuite 
participanților care vor obține cele 
mai multe variante cu 0 rezultate, 
iar restul de premii vor fi acordate 
prin tragere din urnă

★
Sîmbătă 3 martie expiră , în în

treaga țară termenul de depunere 
al comunicărilor la concursul anexă 
pe luna februarie. Comunicările pot 
fi depuse la toate agențiile Prono
sport din Capitală și provincie. 
Tragerea din urnă a premiilor spe
ciale atribuite acestui concurs va 
•ivea loc în Capitală pe data de 7 
martie a.c., orele 18 în localul a- 
genției centrale Pronosport din ca
lea Victoriei 9.

De pe terenurile 
de fotbal

■ Pregătirile continuă în toată 
țara. Campionatul se apropie cu 
pași repezi și echipele își inten
sifică antrenamentele, fiind dor
nice să atingă o formă cît mai 
bună. In acest scop, echipele per
fectează noi întîlniri amicale, spre 
bucuria amatorilor de fotbal care 
abia așteaptă desfășurarea unei 
activități regulate.

■ Duminica aceasta vor avea 
loc noi asemenea partide. La Bucu
rești, pe terenul Progresul F.B. 
se vor întîlni Progresul București 
și Dinamo Orașul Stalin. Jocul 
va începe la ora 11, și va fi ur
mat de un alt „amical": Știința 
București— Progresul (juniori), 
fixat pentru ora 13. Locomotiva 
București va susține un meci cu 
Dinamo 6 pe stadionul Giulești, 
de la ora 11 dimindața, iar Fla
căra Ploești a perfectat o depla
sare la Mediaș, pentru întîlnirea 
cu Flacăra din localitate. La 7 
martie, Flacăra Ploești va juca 
la Tîmăveni. Astăzi, Locomo
tiva Timișoara joacă cu Pro
gresul Timișoara, iar la Reșița 
se întîlnesc Metalul Reșița si Me
talul Oțelul Roșu. Flamura roșie 
„Janos Herbak" Cluj are meci 
duminică la Sibiu cu Progresul 
(revanșa la 18 martie la Cluj).

In felul acesta, echipele își ve
rifică și, în același timp, își de- 
săvîrșesc pregătirile.

■ Pregătiri fac și arbitrii. Zi
lele acestea și le-au început și ar
bitrii bucureșteni. In sprijinul lor 
vine și Direcția Fotbalului, prin 
măsura pe care a luat-o de a 
convoca la București, între 13 și 
23 martie, 100 de arbitri de cate
goria A și B, în vederea unei pre
gătiri comune. In același timp, 
acești 100 de arbitri se vor pre
găti și în vederea reexaminării 
lor.

■ In general, fotbaliștii dove
desc multă conștiinciozitate și in
teres față de pregătirea lor în ve
derea campionatului. Ultimele în- 
tîlniri însă, mai ales cele de la 
București, au subliniat unele lip
suri, de altfel, arătate antrenori
lor respectivi în ședințele de ana
liză ale jocurilor respective. Ceea 
ce este de reținut, în primul rînd, 
este încetinirea ritmului, de joc 
în partea finală a acțiunilor de 
atac. Dacă pregătirea acțiunilor 
ofensive se face, în general, bine, 
în schimb, în fața porții înaintașii, 
în loc să mențină sau să accele
reze ritmul de ioc, îl micșorează. 
De asemenea, în partea finală a 
acțiunilor de atac nu participă toți 
jucătorii, chiar și cei care nu au 
mingea, și nu se dă finalitate. In 
această direcție trebuie îndreptată 
in mod special atenția antrenorilor 
și jucătorilor la viitoarele antre
namente și jocuri de verificare.

■ Duminica trecută s-au mai 
disputat următoarele jocuri de an
trenament : Dinamo Baia Mare— 
Avîntul Sighet 0-1 (0-0), Minerul 
Baia Mare—Progresul Satu Mare 
4-1 (1-0), Locomotiva Constanța— 
Constructorul Constanța 3-2’ (2-2), 
Progresul Timișoara—Flamura ro
șie U.T. Timișoara 3-2 (1-2), Fla
mura roșie Proletarul Bacău — 
Flamura roșie Buhuși 4-2 (2-0).

■ Pregătirile echipelor sînt însă 
stînjenite de terenurile acoperite 
cu^ zăpadă. Unele echipe au luat 
măsuri pentru curățirea terenuri
lor de antrenament sau de joc. 
Locomotiva Timișoara și-a făcut 
practicabil terenul de antrena
ment; la Orașul Stalin, terenul 
Tractorul a fost curățit și în pre
zent sînt în curs lucrările pentru 
scoaterea zăpezii de pe Stadionul 
Tineretului. De ieri dimineață se 
desfășoară asemenea lucrări și pe 
Stadionul Giulești, unde lucrează 
numeroși simpatizanți ai echipei 
Locomotiva București. Iată, deci, 
că acolo unde există inițiativă și 
spirit gospodăresc, se poate face 
treabă bună, dîndu-se fotbaliștilor 
posibilitatea să se pregătească în 
condițiuni mai bune. In schimb, 
la Arad — de pildă — nici un te
ren nu a fost curățit de zăpadă, 
ceea ce, firește, este o gravă ne
glijență a colectivelor. Flamura 
roșie și Locomotiva au cîte două 
terenuri (unul de antrenament), 
iar Metalul un teren, dar condu
cerea nu s-a decis încă să treacă 
la măsurile practice necesare. De 
asemenea, terenul Progresul este 
și el acoperit cu zăpadă. Probabil 
că aceste colective sportive așteap
tă... soarele 1 In acest timp, fot
baliștii joacă pe terenuri cu ză
padă de 30—35 cm. grosime... Iată 
o atitudine de condamnabilă ne
păsare

Fază din jocul Locomotiva București—Dinamo Bacău: Copil III în
cearcă să tragă la poartă, în timp ce portarul Mlunteanu (Dinamo) 

„zboară spre minge... Foto , MIHAICA

Din însemnările unui antrenor de stat
De curînd; antreno. ul de stat 

Coloman Braun a făcut — împreu
nă cu antrenorul maghiar Ferenc 
Magyar — o vizită în Valea Jiu
lui, mai precis la Petroșani și Lu- 
peni. In decurs de cîteva zile cei 
doi antrenori au asistat la cîteva 
antrenamente ale celor două echipe 
Mmerul și au participat la ședin
țele comisiei raionale de fotbal și 
ale colegiilor raionale de antrenori 
și arbitri. Din însemnările și ob
servațiile antrenorului de stat, des
prindem cîteva aspecte interesante 
care subliniază ritmul nou în care 
se muncește pe Valea Jiului în 
domeniul fotbalului.

★
Petroșani.
...Secția de fotbal a colectivului 

M'nerul a fost reorganizată, în con
ducere fiind aleși pe lîngă vechi 
conducători experimentați și foști 
fotbaliști, ca An sie, Nemeș și La- 
zăr. Preocuparea noii conduceri se 
îndreaptă atît spre ridicarea nive
lului profesional al sportivilor — 
care duc o muncă conștiincioasă în 
producție —, cît și spre îmbunătă
țirea condițiilor de pregătire a e- 
chipei din categoria A. Participa
rea la antrenamente es*e  regulată, 
și conștientă. Jucătorii, disciplinați 
și ascultători față de antrenorul lor 
A. Șepci, își dau toată silința să 
atingă un nivel de pregătire cît 
mai avansat. In această privință 
Paraschiva este un exemplu. Lo
tul, întinerit, a căpătat omogenita
te sufletească și tehnică, noii jucă
tori încadrîndu-se repede în atmo
sfera și ritmul de luciu în noul 
colectiv, Lecțiile de antrenament 
sînt bine alcătuite și se desfășoară 
în raport cu etapa de pregătire și 
starea timpului. Prin grija colecti
vului și a secției, vestiarele și in
stalațiile de apă sînt corespunză
toare cerințelor. Terenul însă, aco
perit cu zăpadă, a constituit, la un 
moment dat, o greutate destul de 
mare în pregătirea jucătorilor. Ace
știa au part'cipat la lucrările de 
curățire a terenului.

...Suflu nou și în comisia raională 
de fotbal, în care au fost cooptați 
noi membri din rîndul foștilor și 
actualilor jucători : Ad. Pop, Hen- 
zel, Cricovan, Nemeș și Parasch:va. 
Odată reorganizată, comisia raio
nală și-a început activitatea în mod 
planificat. Pentru moment, una din 
preocupările principale este amena
jarea unor noi terenuri, atît la Pe
troșani cît Și la Lupeni, unde în 
prezent se găsește cîte o singură 
bază sporiivă. In Petroșani, de pildă, 
sînt 6-7 eohipe și un singur teren, 
care însă, trebuie ferit de degra
dări pentru a se prezenta în bune

I PROGRAMUL CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE JUNIORI 
LA FOTBAL

SERIA X
Etapa 1 — 8 aprilie : Progresul Si

biu — Metalul Hunedoara; Metalul 
108 — FI. roșie R. Vîlcea; Orăștie — 
Metalul St. r. Orașul Stalin; Meta
lul Uz. Tract. Or. Stalin — Metalul 
131; Locomotiva Simerla stă.

Etapa II — 15 aprilie : Locomoti
va Simeria — FI. roșie R. Vîlcea; 
Metalul 131 — Metalul St. r. Or. Sta
lin; Metalul Uz. Tract. Or. Stalin — 
Orăștie; Metalul Hunedoara — Me
talul 108; Progresul Sibiu stă.

Etapa III — 22 aprilie: Flamura 
roșie R. Vîlcea — Orăștie; Metalul 
108 — Progresul Sibiu; Metalul St. r. 
Orașul Stalin — Metalul Hunedoara; 
Locomotiva Simeria — Metalul 131; 
Metalul Uz. Tract. Orașul Stalin stă.

Etapa IV — 29 aprilie: Orăștie — 
Locomotiva Simeria; Metalul St. r. 
Orașul Stalin — Metalul Uz. Tract. 
Orașul Stalin; Metalul 131 — Progre
sul Sibiu; Flamura roșie R. Vîlcea 
— Metalul Hunedoara; Metalul 108 
stă.

Etapa V — 6 mai: Metalul 131 — 
Flamura roșie R. Vîlcea; Metalul 
108 — Metalul Uz. Tract. Orașul șta-ț



Consfătuirea tovarășului Manole Bodnăraș, 
președintele Comitetului pentru Cultură Fizică și Sport, 

activiștii sportivi din orașul și regiunea Clujcu
Luni seara, la sediul comitetu

lui regional C.F.S. Cluj, tov. Ma- 
nole Bodnăraș, președintele Co
mitetului pentru Cultură Fizică 
și Sport, ă luat parte la o con
sfătuire cu activiștii sportivi din 
orașul și regiunea Cluj. Cuvîn- 
tul de deschidere a fost rostit de 
tov. Carol Schnoffel președin
tele comitetului orășenesc C.F.S. 
Cluj, care a transmis tovarășului 
Manole Bodnăraș, în numele acti
viștilor sportivi din orașul și re
giunea Cluj, un călduros salut cu 
prilejul propunerii sale drept can
didat al Frontului Democrației 
Populare pentru alegerile de de- 
putați în sfaturile populare.

Tovarășul Manole Bodnăraș a 
arătat că s-a simțit emoționat de 
dragostea celor care l-au propus 
candidat și că se va strădui să 
răsplătească pe deplin încrederea 
acordată

Președintele Comitetului pentru 
Cultură Fizică.și Sport a vorbit apoi 
despre perspectivele mișcării spor
tive din țara noastră, îndreptate, 
în egală măsură, către un sport 
de mase dar și de calitate, după 
care a insistat asupra grijii și 
atenției deosebite pe care Partidul 
și Guvernul o acordă dezvoltării 
sportului pe aceste temeiuri, ară- 
tînd că în lumina lucrărilor celui

de al doilea Congres al P.M.R. 
este absolut necesar ca activitatea 
de cultură fizică și sport din pa
tria noastră să înregistreze o sen
sibilă creștere.

Tovarășul Manole Bodnăraș a 
subliniat apoi că mișcarea de cul
tură fizică și sport din țările la
gărului socialist se bucură de o 
mare atenție, iar rezultatele valo
roase care se înregistrează pre
tutindeni în aceste țări 
decît să ilustreze în mod 
tabil această grijă.

Vorbitorul a prezentat, în anti
teză, aspecte din sportul din ță
rile capitaliste, unde sportivii sînt 
simple unelte în mina patronilor 
diferitelor firme pentru care își 
secătuiesc toate forțele fizice. Tre- 
cînd apoi la problemele legate de 
activitatea sportivă din orașul și 
regiunea Cluj, tovarășul Manole 
Bodnăraș a subliniat necesitatea 
creării unei baze complexe. In le
gătură cu această problemă, tov. 
Bodnăraș a făcut o vizită la te
renul unde este proiectată cons
truirea stadionului tineretului.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
B. Iordache, din partea consiliu
lui regional Locomotiva, care a 
cerut C.C.F.S.-ului să intervină 
pentru a se da bazinului acoperit

nu fac 
indiscii-

de înot utilizarea pe care o mă
rită.

Tov. A Encuțescu, secretarul 
consiliului regional Știința a a- 
mintit că în activitatea sportivilor 
încadrați în colectivul Știința 
există numeroase greutăți, din 
cauza lipsei de înțelegere și de 
sprijin din partea consiliului cen
tral al asociației.

Au mai luat cuvîntul tovarășul 
I. Băjenaru, din partea consiliului 
regional Dinamo, Cornel losof, 
din partea consiliului regional 
Progresul, Alexandra Sicoe, din 
partea comisiei regionale de atle
tism, dr. Mircea lonete, șeful cen
trului medical de cultură fizică, 
Ștefan Nagy, președintele consi
liului regional Locomotiva și dr. 
lacob Rosenthal, președintele co
misiei regionale de box. Fiecare 
dintre vorbitori au arătat părțile 
pozitive și negative din munca lor.

Luînd din nou cuvintul, tova
rășul Manole Bodnăraș a mulțu
mit celor care au luat parte la 
discuții și care au arătat nu nu
mai realizările, ci și lipsurile și 
greutățile pe care Ie întîmpină în 
muncă, subliniind că vor fi luate 
măsuri corespunzătoare pentru ca 
activitatea sportivă în orașul și 
regiunea Cluj să cunoască o creș
tere sensibilă și să propășească 
pe temeiuri cît mai sănătoase.

A luat sfîrșit com ursul internațional
de tenis de la Moscova

MOSCOVA 28 (Agerpres). — La 
27 februarie a luat sfîrșit turneul 
internațional de tenis de la Mos
cova.

In finala concursului masculin 
s-au întîlnit cunoscutul campion 
maghiar Asboth și Andreev, cam
pionul Uniunii Sovietice. Andreev 
a cîștigat primul set cu 9—7 șl 
în cel de al doilea a condus la un 
moment dat cu 4—2, dar Asboth, 
dovedindu-și înalta sa măestrie, a 
cîștigat 4 ghemuri consecutiv și se
tul cu 6—4. Jucătorul maghiar și-a 
adjudecat Și ultimul set cu 6—2, 
ocupînd locul întîi în cadrul com-

petiției. Locul trei a revenit lui 
Jancso (R. P. Ungară), urmat de 
Ozerov (U.R.S.S.), Adam și Gu
lyas, ambii din R. P. Ungară.

La femei în finală s-au întîlnît 
jucătoarele maghiare Kormoczi și 
Erdodi. A învins Kormoczi cu 6—4 
și 6—2. Locul trei a fost ocupat 
de jucătoarea sovietică Ktizmenka, 
iar locul patru de Nils-xi (Norve
gia). In proba de dublu mixt pe
rechea Kormoczi, Jancso (R. P. 
Ungară) a întrecut perechea Kiu- 
vîrina, Ozerov (U.R.S.S.) cu 6—4, 
6—2.

■Se intensifică lucrările de construcție 
in vederea Olimpiadei de

Cantonatele de
M. Bîră (C. C. A.)

Cea mai importantă probă din 
ultima zi a campionatelor indivi
duale de schi a fost coborîrea se
niorilor, dar, în ceea ce privește 
lupta pentru victorie și proba de 50 
km. iond s-a apropiat de inte
resanta cursă alpină.

Duelul dintre Mihai Bîră și Gh. 
Cristolovtanu se părea că va ii 
rezolvat în favoarea celui de al 
doilea, deoarece se poate spune că 
specialitatea dinamovistului o con
stituie coborîrea. Un cuvînt greu 
de spus avea și Radu Scîrneci, 
care din păcate s-a accidentat pe 
ultima porțiune a traseului, pînă 
unde fusese egal cu cîștigătorul 
probei. Din această luptă a rezul
tat, pe lingă un spectacol excep
țional, și un nou record al pîrtiei 
Lupului. Mihai Bîră a reușit să-l 
depășească pe Cristoloveanu, cîști- 
gînd astfel primul titlu republican 
din acest an. Merită a fi subliniate 
performanțele lui I. Berindei (Ști
ința) sosit pe locul III ca și a 
„veteranului” D. Sulică clasat pe 
locul IV. Rezultate tehnice: 1. Mi
hai Bîră (C.C.A.) 2:31,7; 2. G. 
Cristoloveanu (Dinamo) 2:32,5; 3. 
I. Berindei (Știința) 2:36,6; 4. D. 
Sulică (Dinamo) 2:36,9; 5. I. Bîr- 
san (Dinamo) 2:37,4; 6. I._ Letcă 
(Dinamo) 
2:41,8; 8. 
2:42,2; 9 
2:42,2.

In cea mai lungă probă a cam
pionatelor s-au înfruntat doi colegi 
de echipă, maeștrii sportului Fi. 
Lepădatu și Gh. Drăguș, de la 
C.C.A. In clasamentul final doar 
38 de secunde l-au separat pe FI. 
Lepădatu, noul campion, de Dră
guș. De altfel, la un moment dat, 
în prima parte a cursei, acesta 
din urmă avusese un avans de un 
minut față de Lepădatu. Mergînd 
excepțional în a doua jumătate a 
probei, Lepădalu a ocupat primul 
loc Iată clasamentul: 1. FI Lepă
datu (C.C.A.) 3h 27:29,0; 2. Gh. 
Drăguș (C.C.A.) 3h 28:07,0; 3. 1. 
Sumedrea (Dinamo) 3h 34:38,0; 4. 
Ed. Pinke (Progresul) 3h 54:43,0; 
5. M. Drișcu (Voința) 3h 55:25,0;

2:39,9; 7. M. Enache 
Theil Klaus (Voința) 
M'. Bucur (Progresul)

schi ale R. P. R.
a cîștigat coborîrea

ln urma probelor alpine s-a al
cătuit următorul clasament al com
binatei alpine, decernîndu-se și la 
această probă titlul de campioană:
1. M. Marotineanu (C.C.A.) 0 p.;
2. E. Epuran (Știința) 11,17 p.; 3.
H. Welter (Metalul) 14,94 p.

O frumoasă impresie ne-au lăsat 
juniorii în proba de coborîre, unde 
favoritul, N. lovici, a fost între
cut. Am remarcat un grup de 15-20 
de schiori de valoare apropiată 
și care folosesc o tehnică corectă. 
Acestor calități li s-a adăugat în 
întrecerea de care ne ocupăm cu
rajul specific tinereții. Iată ordi
nea sosirilor: 1. AL Cristian (Ști
ința) 1:20,8; 2. N. lovici (Flamura 
roșie) 1:21,8; 3. Gh. Bălan (Avîn- 
tul) 1:22,0;

Combinata alpină juniori; 1. N. 
loviri (Flamura roșie) 1.18 P-i 2. 
P. Clinei (Progresul) 13,92 p.; 3.
I, Zangor (Flamura roșie) 16,23 p.

Combinata nordică juniori: 1. 
Klaus Scheminger (Voința) 395,2 
p.; 2. I. Vușmuc (Flamura roșie) 
375,5 p.; 3. I. Colțer (Dinamo) 
371,0 p.

10 km. fond juniori: 1. I. Leam- 
pă (Voința) 38:10,0; 2. Dinu Petre 
(Avîntul) 39:30,0; 3. Gh. Bădescu 
(Recolta) 39:47,0; 4. D. Zaharia 
(C.C.A.) 39:49,0; 5. A. Romfeld 
(Progresul) 40:01,0; 6. A. Seidel 
(Flamura roșie) 40:15,0.

Coborîre junioare: 1. O. Sehuleri 
(Flamura roșie) 1:43,9; 2. " 
xen (Știința) 1:48,7; 3. M. 
loveanu (Dinamo) 2:01,4; 
Ghioarcă (Voința) 2:05,1 ; 
Sehuleri (Flamura roșie) 2:05,4;

Marți seara a avut loc închide
rea festivă a campionatelor. Cu 
acest prilej au fost premiați cam
pionii și primii clasați.

T. VORNICU

Sportivi romîni peste hotare
Luni seara a părăsit Capitala 

plecând în R.D. Germană un grup 
de schiori și patinatori romîni. 
Sportivii noștri vor participa la 
un mare concurs internațional de 
schi în localitatea de sporturi de 
iarnă Oberhof și la o competiție 
internațională de patinaj viteză 
care va avea loc în localitatea Gei
sing în zilele de 3 și 4 martie. 
Lotul sportivilor romîni cuprinde 
pe schiorii M. Aldescu, M. Ducaru, 
Gh. Olteanu, C. Enache, N. Mun- 
teanu. și pe patinatorii V. Bulat, 
V. Oprea, V. Kurt, Elena Crețu și 
Eva Farkaș.

MELBOURNE 28 (Agerpres). —
Comitetul de organizare austra

lian a anunțat că lucrările de con
strucție a diferitelor baze sportive 
care vor găzdui cea de a XVI-a 
ediție a Jocurilor Olimpice de vară 
de la Melbourne au ajuns într-un 
stadiu foarte avansat. Astfel, 60 la 
sută din lucrările stadionului olim
pic au fost efectuate și s-au re- 
amenajat în parte instalațiile spor-1 
five ale acestui stadion. Comitetul 
a asigurat că dacă se va lucra 6 
zile pe săptămînă efectiv atunci 
stadionul va fi complet gata în 
cursul lunii funie. In parcul spor
tiv Olimpic lucrările au fost în
cheiate cu excepția pistei velodro
mului de ciclism. Bazinul de nata-

CU 
fi

instalațiile lui va pu-toate
dat în folosință la începu- 

lui iunie. Lucrări intense au 
la velodrom. Specialiștii speră 
această bază să fie gala cel

ție 
tea 
tul 
loc 
ca _ „
mai tîrziu pînă la sfîrșitul lunii 
septembrie. Construcția stadionului 
„West Melbourne" unde vor avea 
loc întîlnirile de box nu este încă 
gata. Arhitecțîi care lucrează aici 
au declarat că sala va putea func
ționa în luna septembrie.

Comitetul a anunța! că întrece
rile de scrimă vor avea loc la St. 
Kilda Town Hall, o saiă care se 
află la o distanță de 4 km. de cen
trul orașului. Comitetul Olimpic 
Internațional al Italiei a trimis la 
Melbourne o instalație, completă 
pentru proba de spadă electrică.

In legătură cu înscrierile
la campionatele mondiale de tenis de masă

(Agerpres)

Pînă în prezent Ia cea de a 
23-a ediție a campionatelor mon
diale de tenis de masă ce va avea 
loc între 2 și 11 aprilie la Tokio 
și-au anunțat participarea urmă
toarele țări : Anglia, Egipt,
R.P.R., R. Cehoslovacă, S.U.Â., 
Portugalia, Australia, R. P. Chi-

PUȚINI ȘTIU CĂ...
La cererea unui grup de citi

tori, ziarul nostru va publica 
periodic, începînd de azi, rubri
ca intitulată „Puțini știu că...“. 
In această rubrică vom relata pe 
scurt anumite fapte semnifica
tive din istoria sportului, curio
zități, ș. a.

M. MAROTINEANU DIN NOU 
ÎNVINGĂTOARE

G. Le- 
Cristo-
4. M.
5. H.

• Echipa masculină de baschet a 
U.R.S.S. care se află în R. Ceho
slovacă a susținut o nouă întîlnire 
avînd ca adversar formația secundă 
a R. Cehoslovace. Meciul s-a termi
nat cu scorul de 78-53 în favoarea 
baschetbaliștilor sovietici.

> Echipa feminină de baschetbal a 
U.R.S.S. a jucat la 27 februarie la 
Ostrava cu selecționata feminină a R. 
Cehoslovace, Baschetbalistele 
tice au cîștigat întîlnirea cu 
de 92-71.

...anul acesta la Melbourne va 
avea loc cea de a XVI-lea ediție a 
Jocurilor Olimpice de vară. Iatăa- 
cum cronologia olimpiadelor moder
ne : I. 1896 la Atena; II. 1900 la 
Paris; 111. 1904 la St. Louis; IV. 
1908 la Londra; V. 1912 la Stock
holm; VI. 1916 la Berlin (amînată 
din cauza războiului); VII. 1920 la 
Anvers; VIII. 1924 la Paris; IX. 
1928 la Amsterdam; X. 1932 la Los 
Angeles; XI. 1936 la Berlin; XII. 
1940 la Helsinki (amînată din cauza 
războiului); XIII. 1944 (amînată din

W\AAAAAAA
• După cum se anunță din Istan

bul, In momentul de fată se duc tra
tative intre forurile sportive ale 
U.R.S.S și Turciei. Scopul acestor 
tratative este intensificarea relațiilor 
sportive dintre cele două țări, i.a in. 
ceputul lunii iunie echipa de fotbal 
Fenerbal^e din Istanbul va susține 
mai multe jocuri ia Moscova.

cauza războ ului); XIV. 1543 la Lon
dra; XV. 1952 la Helsinki; XVI. 1956 
la Melbourne; XVII. 1960 la Roma. 
După cum se vede, conform tradi
țiilor olimpiadelor din antichitate, 
sînt socotite ediții olimpice și ami 
(din patru în patru) cînd ele nu 
s-au disputat din cauza războiului.

... primul concurs oficial de schi 
a avut loc în 1879 la Christiania 
(Norvegia) lingă Oslo.

... cea mai mare viteză orară la 
automobilism -a fost stabilită de en
glezul Joe Colb : 684 km.

... primul om care a traversat înot 
canalul Mînecii a fost un soldai 
francez din arma'a iul Napoleon. 
După înfrîngerea armatei franceze 
la Waterloo, soldatul francez Sala- 
ttl a fost luat prizonier de armata 
engleză. Intr-o noapte, Salatti a e- 
vadat din lagăr, s-a aruncat in apă 
și a traversat canalul, ajunglnd 
sfîrșit de oboseală, pe coasta fran
ceză, la Boulogne.

I

sovie- 
scorul

Coborîrea senioarelor a revenit 
Ja mare diferență tot cîștigătoarei < ® La 28 martie a sosit la

> echipa selecționata tie lupte libere a probelor de slalom uriaș și special. ?iranului. Printre luptătorii iranieni se 
M. Marotineanu. Traseul a avut 35 Nană campionii mondiali pe îsst, Dja- 
de porți care au obligat pe parti- < hanbaht Tofig și zandi Abass, pre- cipante să execute viraje complete. >^«‘^eXamlui0W'var^vi^ 

cerind deci nti numai curaj ci și La 3 martie echipa Iranului va în- 
îndemînare. Singura adversară a C t,lni ech>Pa selecționată a Azerbaid. 
camnioanpi a fost nînî un Jianului, iar la s și 8 mai tie va evo-c.ampioanei a rost, P>na la un iua la Moscova In COIUpania echipei
punct, atleta Ilona Miklos (Loco- N u.r.s.s.
motiva) care însă a căzut nu de- <
parte de sosire. Clasamentul; 1. X • campionatele mondiale 
Ml Marotineanu (C.C.A.) 2:39,8; 2 >cu,ine feminine de voleibal 
t-i„„ c „ < vor avea loc intre 3» augustElena Epuran (Știința) 2:49.6; 3. Sseptembrie în acest an ia Paris 
•St. Zerman (Flamura roșie) 2:54,6; ^anunțat participarea pînă în prezent 
4. H. Welter (Metalul) 2:54,7; 5. El. C 11 *ărl anume : Brazilia, r.p. Buiga- 
Suciu (Știința) 2:55,2; 6 Edith Zrla’ Danemarca. R.F. Germană, o- 
Treybal /Progresul) 2:56,8. ' ££ T^ciTu^-.^ S.^

Baku

mas- 
care 

și 12 
și-au

• Ziarul francez I.’Equipe a preco
nizat organizarea „Cupei Europei” la 
handbal în sală la care ar urina să 
participe mai multe reprezentative 
de oraș de pe continent. Potrivit a- 
cestel propuneri, urmează să fie in
vitate reprezentativele orașelor Gii- 
teborg, budapesta, Ztirich, Berlin, 
Paris. București, Praga, Helsinki, 
Viena, Copenhaga, Belgrad. Varșovia 
și Moscova. întrecerile se vor orga
niza sistem campionat în cadrul a 
patru grupe, iar primii clasați în 
grupe se vor întrece după sistemul 
eliminatoriu, tur și retur.

O Echipa iugoslavă de baschet 
B.S.K. din Belgrad, care a întreprins 
un turneu în Franța și Italia, a sus
ținut în orășelul italian Cantu o în
tîlnire cu echipa A. T. Cantu. Ita
lienii au cîștigat partida cu scorul de 
75-68 (34-36).

In primăvara aceasta echipa na
țională de rugbi a Italiei are un inte
resant program internațional. Italienii 
vor întîîni Germania la 25 martie și 
Franța la 2 aprilie.

• Președintele republicii Argen
tina, Pedro A ram b ur u, a anunțat că 
Argentina va participa Ia Jocurile O- 
limpice de la Melbourne. Din cauza 
dificultăților financiare însă, nu vor 
face deplasarea decît cîțiva 
care au șanse 
bil.

© 4 din cele 
Ia 19 februarie
S-au disputat ieri și s-au terminat cu 
următoarele rezultate : Fiorentina — 
Padova 1—0 ; Intemazionale — Lane 
Rossi 1—0 ; Atalanta — Lazio 1—1; 
Sampodria — Milan 2—2. In clasa
ment continuă să conducă Fiorentina 
cu 33 p., urmată de Milan cu 37 p., 
Internaționale cu 23 p., etc. Bologna 
cu 12 p. și pro Patria cu 7 p. sînt 
ultimele în clasament.

atleți
de a se clasa onora-

cinci partide aminate 
în campionatul italian

neză, Germania, Suedia, Aden (Ara
bia) și Japonia.

Germania va fi reprezentată de 
jucători din R. F. Germană și R. D. 
Germană care vor participa numai 
la probele individuale. Comisia de 
organizare a camp’ona'telor a pri
mit în ultimele zile o scrisoare din 
partea federației maghiare de spe
cialitate care anunță că la com
petiție va participa și echipa R. P. 
Ungare. Lotul jucătorilor maghiari 
este alcăfuit din Sido, Koczian, 
Szepessy, Gyetvay, Cnzi Farkas, 
Eva Koczian, Simone și Kerekesne.

Campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Angliei

Marți au început în orașul Man
chester campionatele internaționale 
de tenis de masă ^le Angliei. La 
această competiție participă cei mai 
buni jucători din 9 țâri printre care 
R. P. Ungară, Australia, Franța, 
R. D. Germană, R. F. Germană.

In primul tur jucătorii maghiari 
au obținut frumoase victorii.

Turul al doilea al competiției a 
fost marcat de numeroase surpri
ze. Jucătorul englez Wenner a dis
pus cu 3—2 de Szepessy (R. P. 
Ungară), iar australianul Laza 1-a 
eliminat pe cunoscutul jucător 
francez Michel Haguenauer. O 
mare surpriză a produs și englezul 
Jones care l-a învins pe francezul 
Roothoft. In 16 zecimile concursu
lui s-au calificat printre alții ju
cătorii maghiari Sido, Gyetvay și 
I. Koczian.

CIOCÎLTEA, PE LOCUL DOI 
ÎH TURNEUL INTERNÂȚIOtiAL
DE ȘAH DE LA DRESOA
DRESDA 29 (prin telefon de la 

corespondentul nostru). Luni sea
ra, Victor Ciocîltea a întrerupt par
tida în poziție egală cu Sterner. A 
doua zi cînd au continuat între
ruptele, V. Ciocîltea a obținut o 
rapidă victorie. Miercuri s-a des
fășurat runda a treia. Victor Cio
cîltea a remizat cu Pîdevschi, to
talized din trei puncte posibile, 
2’/2 P- Celelalte rezultate: Sliwa— 
Uhlmann 1—0, Sterner — Fuchs 
remiză, Holmov — Andersen 1—0, 
Rajkovici — Bilek remiză. Celelalte 
partide s-au întrerupt. După trei 
runde, V. Ciocîltea ocupă locul II, 
după Holmov (3 p.) și înaintea Iui 
Averbach (2 p. + o partidă în
treruptă) Sliwa (2), Dittmann 
(l'/s + o întreruptă) Fuchs, 
Uhlmann, Pîdevschi (t’/j) etc.
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