
TROLETARI DIfJ TOATE ȚĂRILE, UWTI-Vffî
£
£

'Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P« Romina

£ £ 
£ £ 
£ 

£ 
£
£

£ £ 
£ 

£ £ 
£ £ 
£

IN

Ch

EDITURA POLITICĂ A APĂRUT

N. S. HRUȘCIOV 
privire la cifrele da control ale dezvoltării 
economiei naționale a U.R.S.S. pe anii 

1959-1965

ANUL XIV —Nr. 3350 ♦ Luni 2 februarie 1959
-------------------------------------------------------------- >7

♦ 4 pagini 25 baniz

Congresul al XXI-lea al
............................ - ..... ................. . 1-- EffifW

p. a a s.j

Raport prezentat Ia Congresul al XXI-lea extraordinar 
al Partidului Comunist-al Uniunii Sovietice.
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Un interesant turneu international:

„Cupa 16 Februarie** la volei
An de an, amatorii de sport din 

Capitală am fost obișnuiți ca în pe
rioada premergătoare zilei de 16 Fe
bruarie să participe la diferite com
petiții sportive organizate în amintirea 
luptelor de ta Grivița, din februarie 
1933. Inițiativa sportivilor ceferiști die 
ia organiza astfel de întreceri spor
tive s-a extins în întreaga țară, unde 
au loc tot mai multe competiții în
chinate zilei de 16 Februarie.

Și anul acesta, ăniversîndu-se 26 
de ani de la eroicele lupte ale munci
torilor ceferiști și petroliști peitni o 
viață mai . bună, clubul bucrineștean 
Rapid a organizat mai multe competi
ții. Cea mai interesantă este întrecerea 
rezervată echipelor de volei. Este in
teresantă nu numai fiindcă participă 
cele mai bune echipe din Capitală, ci 
și pentru că, pentru prima diată într-o 
competiție de volei închinată zilei dc 
16 Februarie, vor lua parte și formații 
străine. Este vorba de tf selecționată 
a echipelor masculine și feminine Lo
komotiv din R. Cehoslovacă. Valoarea 
voleiului cehoslovac este binecu;‘os- 
cută pe plan mondial și european.

AiditN.
pauză, șeful delegației Partidului celor ce muncesc R. D. Viaînam, Ho Și Mia salută pe condu' 

câtorul delegației Partidului comunist din indonezia, O.
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Cine va da replica celor două fotH 
mâții cehoslovace ? In cadrul tumesw 
lui feminin vor participa echipele bucu-j 
reștene Rapid — actuala deținătoan® 
a primului loc în campionatul repu-t ‘ 
blican, Combinatul poligrafic Bucu4 
rești și Dinamo București.

In cadrul turneului masculin, oas4 
peții vor întilni puternicele echipa ’ 
buctireștene Rapid, care conduce în»' 
trecerea de anul acesta a echipei otț: 
masculine, Dinamo București — ac«4 
tuali campioni -ai țării și formația 
Cetatea Bucur.

Eehipdle bucureștene se pregătesa 
cu multă grijă pentru acest turneu 
care se va desfășura în sala Giulești 
dig Oadoitală, după următorul pro| 
gram; joi 12 februarie: Rapid-C.P.IL 
(f), Lokomotiv-Dinamo (I), Rapid-Ce» 
tafesa Bucur (b), Lokotnotiv-Dinaînoț 
(b). Sîmbătă 14 februarie : Rapid-Di- , 
namo (f), Lokomativ-C.P.B. (f). Ra- 
pid-Dinamo (b) l.okomotiv-Cetatea 
Bucur (b). Duminică 15 februarie: 
C.P.B.-Dinamo (f), Lokomotiv-Rapid 
(î). Cetatea Bucur-Dânamo (m), Lo
komotiv-Rapid (m).

O chemare
la întrecere pașnică!
Cel 

treaga 
economice 
gram de activitaic concretă a poporului sovietic constituie< ' — ----- ' ‘ • - - ' • ■ • ■- • ■ • ■
dial

de al XXI-lea Congres al P.C.U.S. preocupă în- 
omenire progresislă prin amploarea obiectivelor 

ale planului septenal. Acest grandios pro-

o chemare la întrecere pașnică adresată sistemului mon
dial al eapi.'alismului, o chemare în care primul stat 
al muncitorilor și țăranilor se angajează ca într-un timp 
scurt să întreacă cea mai dezvoltată tară capitalistă, 
S.U.A.

Ca inginer, îmi. dau foarte bine seama de însemnăta
tea cifrelor expuse în raportul făcut de tovarășul N. S.
Hrușciov la cel de ai XXI-lea Congres al P.C.U.S. Per
spectivele grandioase pe care le deschid sarcinile pla
nului septenal vor exercita — așa cum arată tovarășul
Gh. Gheorghiu-Dej în cuvîmtarea sa la Congresul con
structorilor comunismului — o profundă înrîurire nu 
numai în viața poporului sovietic, ci și în viața tuturor 
popoarelor^ din țările socialiste. Poporul nostru munci
tor vede în planul septenal un adevărat program al 
sporirii puterii de neînvins a lagărului socialist.

De^aceea el își va spori necontenit eforturile, tradu- 
c'nd în fapte sarcinile ce-i stau în față în vederea con
struirii socialismului. Invățînd din bogata experiență a 
constructorilor comunismului oamenii muncii din patria 
noastră conduși de partid vor obține noi și răsunătoare 
victorii.

Sînt mîndru că fac parte dintr-o țară liberă și că voi 
putea contribui prin munca mea la întărirea patriei 
mele și în același timp a lagărului socialist.

Ing. EMIL BARBU 
jucător în echipa de handbal 

Știința Timișoara

Mărețe perspective 
pentru lagărul socialismului

Urmăresc cu un deosebit interes lucrările celui de al 
XXI-lea Congres extraordinar al P.C.U.3. Grandiosul 
program de construcție desfășurată a comunismului expus 
în raportul tovarășului N. S. Hrtnșciov, mărețele per
spective deschise de planul septenal, dovedesc din nou, > 
puternic, superioritatea orînduirii socialiste față de cea r 
capitalistă, dovedesc dragostea de pace a oamenilor so-J 
vietici. Știm foarte bine că dezvoltarea economică a j 
Republicii Populare Romine, sub conducerea înțeleaptă d 
a Partidului Muncitoresc Romîn, se dalorește și spriji- < 
nu'.ui dezinteresat și pernaament dat de poporul sovietic. 
întreg poporul nostru muncitor își va spori eforturile 1 
pentru realizarea cu succes a sarcinilor de producție puse « 
în față de partid și guvern pentru anul 1959 și anii 
viitori, aducînd astfel o contribuție activă la obținerea ff 
victoriei în întrecerea pașnică între capitalism și socia- J 
lism, la atingerea obiectivului măreț, arătat în raportul d 
tovarășului Hrușciov, ca în anul 1965 producția globală ■ 
industrială a țărilor sistemului socialist s-o depășească 
pe cea a țărilor capitaliste.

Sprijinul! pe care l-am primit de-a lungul anilor din 
partea sportivilor sovietici ne-a ajutat să creăm în țara 
noastră o mișcare sportivă de mase, din mijlocul căreia 
s-au ridicat campioni mondiali, olimpici și europeni. In 
aceste zile istorice pentru întreaga omenire progresistă, 
cînd în marele palat al Kremlinului se desfășoară lucră
rile Congresului constructorilor comunismului, sportivii 
din patria noastră cinstesc acest măreț eveniment prin 
noi și frumoase performante.

OPREA VLASE 
antrenor al echipei de handbal 

Dinamo București

!a hochei pe gheața
e Echipa VcrwSrts va reprezenta orașul Berlin ® Astăzi sînt aștepta» 
te echipele Budapestei, Bratislava! și îanow-Katowlce ® In meci de 
antrenament, Sel. București-tineret a întrecut echipa Bucureștiului

Aspect de la ultimul meci de verificare a echipelor noastre x
(Foto; L Mihăică)’ ț

I
i[ • A sosit în Capitală echipa Vor-

wârls care va reprezenta Berlinul in 
întrecerile care încep mîine. Hociieiștii 
germani sînt foarte tineri (între 19 și 
24 ani), dar stăpînesc bine arta pati
najului și alcătuiesc o echipă omoge
nă, puternică. In campionatul R. D. 
Germane pe 1958/59 echipa Vocwârts 
ocupă locul patru.

In acest turneu internațional vor

Astăzi se dă startul in „Turul
Prima, etapă: Luxor-Souhag

i ora 9 dimineața se va' da 
startul în prima etapă a

gîptului", Alergători din Uniunea So
vietică, R.D. Germană, R.P. Romînă, 
R.P. Bulgaria, Republica Arabă Unită, 
Grecia, Irak, Liban și din alte țări 
vor porni să străbată cei 1610 km — 
cît măsoară actuala ediție —, între- 
c:ndu-se pentru cucerirea primelor 
locuri în clasamentele individuale și 
pe echipe.

Traseul ediției a Vl-a a „Turului 
Egiptului" este împărțit în 12 etape. 
Cea mai lungă etapă este ultima (a 
XH-a), Alexandria-Cairo, care mă- 
ipară 230 km, iar. cea mai sc.urtă este.

Astăzi la
Ta Luxor ; r___
celei de a Vl-a ediții a „Turului E-

Egiptului" TURUȘANKO $1 CUPLUL

a _ Vil-a, Isrrtailia-Zakazik cu 85 km 
Cicliștii vor beneficia de două zile de 
odihnă pe care le vor petrece la 
Fayoum (după patru etape) și la 
Alexandria (înaintea ultimei etape). 
In perioada aceastajîn Republica A- 
rabă Unită (provincia Egipt) tempe
ratura minimă este de 10—12 grade. 
Tar maxima 18—20 grade.

Iată acum itinerarul
Vl-a ediții a „Turului 
Etapa I (2 februarie): 
hag (221 km) ; etapa a 
bruarie) : Souhag—Asyut
etapa a IH-a (4 februarie) : Asyut—

celei de a 
Egiptului“: 

Luxor—Sou-
Il-a (3 fe- 
(115 km);

(Cordinugre în gag. 2)

MARIA WEINRICH, ROMAN
ECATERINA PUSZTAY-ȘTEFAN BALAZS ȘI-AU MENȚINUT 
TITLURILE DE CAMPIONI Al R. P. R. LA PATINAJ ARTISTIC I

CLUJ 1, (prin telefon de la trimisul 
nostru). — In ultimele două zile ale 
campionatelor republicane de patinaj 
artistic am urmărit evoluția patinatori
lor seniori. Aceștia s-au impus aten
ției spectatorilor atît prin siguranța 
cu care au executat pretențioasele fi
guri obligatorii, cît și prin varietatea 
programului prezentat la exercițiile li
ber alese.

In ciuda vîrstei (42 ani... peste 12 
zile!), Homan Tunușanko, valorosul pa
tinator din Orașul Stalin, a fost din 
nou personajul principal al acestor 
campionate. EI a executat într-un stil 
impecabil figurile impuse, ceea ce a

făcut ca să se distanțeze încă din pri
ma zi de principalul său adversar, 
Maxim Bindea, care s-a prezentat mai 
puțin sigur ca de obicei. Lupta pentru 
ocuparea locurilor 3—6 a fost extrem 
de dîrză și s-a dat, cu excepția lui 
Ștefan Hudak, între reprezentanții ti
nerei generații.

La fete, întrecerile au fost mult mai 
echilibrate. După patru figuri obliga
torii, în clasament conducea junioara 
Cristina Patraulea, care la ultimele 
două exerciții a arătat însă o inexpli-

TR. IOAN1ȚESCU

(Contmugre in gag. 4)

evoliiâ următorii jucătorii Kolbe și 
Schlaugat (portari); Kossak, Dietrich* 
Raabe, Roll și Klauss (fundași); Greii* 
momi, Rackwilz, Braun, Schroter, Stein* 
gruber, Grimm, Schenk, Kuhn și Bor» 
gers (înaintași). Antrenorii echipei 
sînt Unterdorfel și Heinel.

Oaspeții au participat ieri dimineață 
la un ușor antrenament de acomodare? 
cu gheața patinoarului nostru artifw 
cial. Cu toții și-au arătat admirați® 
pentru această frumoasă construcție^ 
sportivă.
• Astăzi după-amfază urmează să 

sosească cu trenul echipa Budapestei, 
După eum ne-a comunicat Zollarț 
Subert, corespondentul nostru în R.P» 
Ungară, echipa care va participa la 
turneul dotat cu „Cupa București* 
este alcătuită din cei mai buni jucăi 
tori ai formațiilor fruntașe Ferencv1** 
ros și Ufpesti Dozsa. Recent, acest® 
două formații au întreprins turnee 
peste hotare. Ferencvaros a susținut 
patru meciuri în Polonia (un meci nul 
și trei înfrîngeri), iar Ujpesti Dozsa 
a evoluat în Iugoslavia (trei meciuri, 
trei victorii).

Antrenorul federal Laszlo Cerva a 
selecționat pe cei mai în formă 
jucători la ora actuală: Pozsonui șl 
Kneuser (portari); Patocs, Martinuzzt* 
Kohutțj și Baban (fundași); Lbrincz* 
Dima, Zsilva, Balogh, Grimm, Simon* 
Bankuti, fiertezs, Mike și Toth (înaițț»

(Gontițjuare în gag. 2J,



Sparta chiada de iarnă a tineretului în „Cupa de iarnă“ la natație
ÎNTRECERI ÎNSUFLEȚITE LA BOCȘA 

VASIOVEI

Devenită tradițională, Spartachiada 
de iarnă a tineretului stîrnește un 
viu interes printre tinerii din Bocșa- 
Vasiovei.. Recent a avut loc în co
mună faza pe asociație la tenis de 
masă. Au participat asociațiile spor
tive Minerul, Voința Lemn Mobilă, 
Școala medie din localitate. și altele.

La băieți s-au întîlnit 40 de jucă
tori iar la fete 20 de jucătoare.

Pentru faza raională s-au calificat: 
Gheorghe Gfigorovici (Minerul) și 
Alvin Demetroviici (Școala medie), 
Gerlinde Demetrovici și Cornelia Bu- 
ruleanu, ambele de la Școala medie, 

n TIBERIU ȚARANU

IA BUȘTENI, <20 PARTICIPANT

* i Datorită inuncii intense de popu- 
: larizare a Spartachiadei de iarnă a

„Cupa București" la hochei pe gheață
(Urmare din pag. T)

iași). Echipa Budapestei este în fond 
o veritabilă-reprezentativă a R.P. Un
gare.

0 Pentni astăzi rfiai sini așteptate 
să sosească formațiile Slovan care va 
reprezenta Bratislava (împreună cu 
hocheștii vor sosi și cei trei patinatori 
artistici) și combinata poloneză Ja- 
now-Katowice, " _

• Cele douS reprezentative ale 
Bucureștiului au «susținut sîmbătă-seara 
un meci de antrenamentsși-verificare. 
In mod surprinzător, victoria a reve
nit echipei de tineret f 5-4 (0-1, 3-1, 
2-2). Meciul nu s-a ridicat la nivelul 
tehnic așteptat. De altfel, prima echipă 
a Bucureștiului a considerat meciul 
ca un ușor antrenament și n-a forțat 
prea mult. Ceea ce s-a urmărit în pri
mii! rînd a fost omogenizarea liniilor 
crior două formații, în condițiile spe- 
c fice unui meci. Și obiectivul acesta 

noate spune că a fost realizat într-o 
oarecare măsură. Dintre jucătorii care 
cu evoluat, o impresie bună au lăsat: 
portarul Sofian «te- foarte sigur _și 
r-rompt în intervenții și un bun con- 
('•’""tbf al jocului apărării • frații 
Szabo, Biro, frații ȘTuĂacs, Csaka și 
l'-Iamar. In schimb, o comportare ne- 
■ ’ isf ăcătoare . a avut pontartul Stafie, 
vovat de două din golurile primite 
d’ nrima s'elecțîonată.

Arbitrii I. Ltmu și Fl. Marinescu ati 
condus formațiile:

După, un meci spectaculos

Constantin Năstase l-a învins 
pe Gheorghe Viziru

Trebuie să mărturisim că duminică 
la prînz, la terminarea meciului Con
stantin Năstase—Gheorghe Viziru, am 
încercat simultan două sentimente: 
unul de deplină satisfacție, deoarece 
asistasem la o partidă de toată fru
musețea, ți unul de regret, pentru că 
întîlnirea luase sfîrșit prea repede: 
a durat doar 60 de minute.

Constantin Năstase (C.C.A.) a reu
șit, după o partidă care a entuzias
mat pur și simplu publicul, să-l în
vingă pe campionul republican, Gh. 
Viziru (C.G.A.) în trei seturi: 6-4, 
6-0, 6-2. Năstase a intrat pe teren cu 
o> voință fermă de a cîștiga și acea
sta s-a văzut în toate cele trei se
turi. la fiecare minge. Deși condus 
la început cu 4-3, Năstase cu o vT 
teză debordantă, cu un serviciu foar
te puternic din prima minge, vine re
gulat la fileu și cu smeciuri și vo- 
îeuri decisive cîștiga punct după 
punct, făcînd 11 gheme la rînd și a- 
vînd și minge de 3-0 (40-15) în ulti
mul set. Gh. Viziru, cu toate că a 
încercat să-și tempereze adversarul, 
atacînd și el la plasă, nu a reușit 
fiind sufocat de ritmul impus de ad
versar, care l-a pasat deseori cu 
backhandul. In orice caz, cei doi re
prezentanți ăi C.QA.-ului au furnizat 
cel mai frumos meci de tenis văzut 
la noi în ultima vreme. Constantin 
Năstase merită toate felicitările nu 
numai pentru calitatea și concepția 
jocului său, dar și pentru faptul că 
este singurul jucător romîn care l-a 
întrecut în ultimii doi ani pe cam
pionul nostru. Ca un amănunt inte
resant notăm că penultima înfrînge- 
re a Iul Gh. Viziru, care s-a produs 
în „Cupa de primăvară" din 1957, a 
for* tot în fața învingătorului lui de 
ieri. La sfîrșitul partidei, maestrul 
sportului Gh._ Viziru 'l-a sărutat pe 
Năstase felicitîndu-1 pentru victoria 
obținută. Curioși și noi să aflăm care 
ipsto părerea lui Gh. Viziru ig legă

tineretului, la Bușteni s-a înregistrat 
un record în ceea ce privește parti
ciparea la întrecerile primei faze: 
620 sportivi și sportive reprezentind 
toate asociațiile sportive din locali
tate. S-au evidențiat asociațiile spor
tive Caraiman (fabrica de hîrtie „1 
Septembrie") si Flacăra C.C.S.

VICTOR ZBARCEA

LIPSA DE PREOCUPARE IN RAIONUL 
TG. JIU

Anterioarele ediții ale Spartachia
dei tineretului (și mai ales cea din 
vara anului trecut) s-au bucurat de 
un deosebit succes în raionul Tg. Jiu, 
care a și fost evidențiat de cîteva ori 
ca raion fruntaș pe regiune.

Nu la fel stau lucrurile la actuala 
ediție a Spartachiadei. Așa cum pre
vede regulamentul, ar trebui să ne 
aflăm în plină desfășurare a întrece
rilor etapei pe asociație sportivă. Din

SELECȚIONATA BUCUREȘTI: Puș
caș (Stafie); Ionescu, Csaka I, Ra- 
duc, Varga, Fodor; Ldrincz, Măzgă- 
reanu, Peter (Nagy), Biro, Tbrbk I, 
Takacs I, Szabo I, Ferenczi, Szabo II;

SEL. BUCUREȘTI-TINERET: So
fian. Hollo I, Preda, Ciorbă, Hollo II; 
Cazan I, Cazan II, Takacs II, Onu, 
Ciobolaru, Căruntu, Moldovan, Varga, 
Kai amar.

Cele 9 goluri au fost înscrise de: 
Szabo I (min. 16), Lorincz (min. 34), 
Biro (min. 48) și Takacs I (min. 55) 
pentru prima selecționată și de: Ca
zan I (min. 21), Preda (min. 28 — de 
fapt a' fost un auto-gol Stafie-Ionescu; 
dar conform regulamentului jocului 
de hochei pe foaia de arbitraj nu se 
înscriu au'lo-golurile, ci punctele se 
trec jucătorului advers care a atins 
ultima oară pucul), Kalamar (min. 37 
— la tin alt autogol al lui Stafie), 
Kalamar (min. 48) și Takacs II (min. 
57) pentru selecționata de tineret

BILETE PENTRU TURNEUL 
INTERNAȚIONAL DE HOCHEI
Biletele pentru turneul internațio

nal de hochei pe gheață „Cupa Ora
șului București" se vor găsi in zilele 
meciurilor la casele de bilete ale pa
tinoarului artificial „23 August". 
Costul unui bilet este de lei 3-(pen
tru meciurile de dimineață) și lei 6 
(pentru meciurile de după masă și 
seară).

tură cu acest meci, am stat de vor
bă cu el: — „Victoria tînărului meu 
coleg de echipă — ne-a spus. Gh. Vi
ziru — este pe deplin meritată. El 
m-a depășit în viteză, în tăria lovi
turilor, în pregătirea fizică și concep
ția de joc. Succesul de astăzi al lui 
Năstase este rezultatul firesc al stră
daniilor lui de la antrenament. De 
altfel, de multe luni și mai ales de la 
jumătatea fui noiembrie, de cînd se 
pregătește la sală, Năstase se antre
nează zilnic cite 4—5 ore. Fără în
doială că Năstase este capabil de 
progrese și «nai mari și el va culege 
roadele așteptate, dacă se va pregăti 
în continuare cu sîrguinfă".

Invingîndu-i și pe ceilalți adver
sari, Cristea și Juhasz, Năstase a cu
cerit „Cupa de iarnă".

La fete, Julieta Namian a cîștigat 
după un joc de regularitate la Her
mina Brenner, dar a pierdut la Eleo
nora Roșianu. Fiind la egalitate de 
puncte cu Hermina Brenner, dar a- 
vînd victoria directă, Julieta Namian 
a cîștigat această competiție.

Iată cîteva rezultate tehnice mai 
interesante: turneu, simplu bărbați: 
Gh. Viziru—Juhasz 6-3, 6-1, 7-9, 6-2 ; 
Cristea—Juhasz 6-4, 2-6, 7-5, 7-5 ;
Năstase—Cristea 6-2, 8-6, 6-2; Năs
tase—Juhasz 6-2, 6-1, 1-6, 6-3; Gh. 
Viziru—Cristea 4-6, 7-5, 6-4, 5-7, 4-6. 
(Din cauza orei târzii 'la care s-a ter
minat meciul, vom reveni cu amă
nunte în numărul nostru de mîine). 
Turneu, simplu femei: Hermina Bren
ner—Eleonora Roșianu 6-3, 7-5; Her
mina Brenner—Lia Doboșiu 6-2, 1-6, 
6-1 ; Julieta Namian—Hermina Bren
ner 2-6, 6-4, 6-4; Eleonora Roșianu— 
Julieta Namian 2-6, 7-5, 6-3; Julieta 
Namian—Lia Doboșiu 6-3, 9-11, 8-6 ; 
Lia Doboșiu—Eleonora Roșianu 4-6, 
6-3, 6-2.

C. COMARNISCHI 

evidența comisiei raionale de organi
zare, al cărei președinte este tov. N. 
Ionici, nu numai că nu rezultă însă 
felul cum se desfășoară concursurile, 
dar nici măcar numărul celor înscriși 
pînă în prezent Ta cele șapte disci
pline ale Spartachiadei.Trimiterea a 200 
afișe Ia asociațiile sportive din raion, 
fără a se urmări dacă acestea au fost 
sau nu folosite, nu înseamnă că s-a 
asigurat mobilizarea. Inactivitatea 
comisiei raionale de organizare a... 
contaminat și asociațiile Biruința, 
Confecția, Voința, Minerul și Aurul 
Negru, care deși au largi posibilități 
de organizare și desfășurare a Spar
tachiadei, n-au întreprins pînă în pre
zent nici o acțiune.

Cît privește unele asociații sportive 
de la sate, acestea se copduc după 
principitfl „avem 'încă destul timp!“.

Socotim că este de datoria consi
liului raional U.C.F.S. (președinte 
Alex. Pîrvu) să ia toate măsurile cu
venite pentru a asigura buna desfă
șurare și succesul acestei populare 
competiții sportive.

GH. FOMETESCU

DBW R’DU SURPRIZE LA BASCHET
Tinerele jucătoare de la C. S. Ș. Timișoara aii întrecut echipa bucureșteană 

Progresul cu 36-28!
REZULTATELE ETAPEI:

MASCULIN: Voința Iasi—C.C.A. 
49-91 (19-38), Metalul M.i.G. Bucu
rești—Știința Timișoara 63-50 
(33-31), Torentul Galati—Știinta 
Cluj 62-69 ( 28-33), Dinamo Ora
dea—Rapid București 69-69 (38-34), 
Olimpia București—Dinamo Tg. 
Mureș 60-71 (29-33), Dinamo
București—Cetatea Bucur 56-43 
(27-20).

FEMININ: Voința Orașul Stalin- 
Rapid București 54-39 (29-14),
Voința Oradea ■— Constructorul 
București 28-61 (14-26), Clubul
Sportiv Școlar Timișoara—Progre
sul București 36-28 (19-14) 11, Ali
mentara Tg. Mureș—Voința Tg. 
Mureș 52-54 ( 29-18), Olimpia
București — C.S. Oradea 47-37 
(25-19). AAeciul C.S.U. București— 
C.C.A. a fost amînat.

Campionatele de baschet continuă 
să se desfășoare în mijlocul unui in
teres general, prilejuind partide de o 
valoare destul de ridicată și, în a- 
celași timp, numeroase surprize.

Etapa de ieri a campionatului fe
minin a adus poate cea mai mare 
surpriză de pînă acum : formația Clu
bului Sportiv Școlar Timișoara a 
întrecut la o diferență apreciabilă 
formația bucureșteană Progresul: 36-28 
(19-14). Este prima victorie după 12 
etape a tinerei echipe timișorene. In 
acest meci ea s-a prezentat bine pre
gătită, obținînd o victorie meritată. 
Au înscris: Zamfirache 12, Wilhems 
8, Kerciov 5, Marinciu 5, Milosevici 
4, Feich 1, Pantea 1 — pentru CJ5.Ș. 
Timișoara, Boeriu 12, Constantin 5, 
Manoiescu 5, Luca 2, Boghiță 2, Io
nescu 1, Teodorescu 1 — pentru Pro
gresul.

Tot o surpriză poate fi considerat 
scorul cu care a învins Voința Ora
șul Stalin pe Rapid București : 54-39 
(29-14). Încă din prima pa<rte a jo
cului (în care s-a comportat excelent) 
Voința a reușit să-și creeze o dife-- 
rență apreciabilă, pe care bucureșten- 
ceie n-au mai putut s-o refacă nici 
după minutul 30, cînd Ana Stark și

/zi se dă startul 
m „Turul Egiptului” 

(Urmare din pag. 1)

MiiTa (135 km); etapa a TV-a (5 
februarie): Minia—Beni Suef (125km): 
etapa a V-a (7 februarie) : Fayoum— 
Ghiza (130 km); etapa a Vl-a (8 
februarie) : Ghiza—Suez, prin Cairo 
(130 km) ; etapa a Vil-a (9 februa
rie): Suez—Ismailia (100 km);
etapa a VIII-a (10 februarie): Isma
ilia—Zakazik (86 Iun) ; etapa a IX-a 
(11 februarie): Zakazik—Damietia
(123 km); etapa a X-a (12 februa
rie): Dan>teta—Tanta (118 km);
etapa a Xl-a (13 februarie): Tanta:— 
Alexandria (128 km); etapa a XH-a 
(15 februarie): Alexandria—Cairo
(230 km). ,

Sîmbăță și duminică a avut Jac la 
bazinul acoperit Floreasca concursul 
de înot pentru copii și tineret dotat 
cu „Cupa de iarnă". Concurării s-a 
bucurat de o largă participare, la start 
prezenitîndu-se peste 180 de copii și 
tineri din 7 asociații și cluburi spor
tive din Capitală. Cea mai nusnanoasă 
mobilizare a avut-o Clubul sportiv 
școlar, care a prezentat 80 de concu- 
renți.

întrecerile au fost în general echi
librate, învingătorii cunoscîndu-se pe 
ultimii metri. Am remarcat pregătirea, 
tînăruilui Ioan Lungu (Cetatea Bucur), 
care a cîștigat două probe. Pasionant 
a fost duelul dintre cele două speranțe 
a’.e natației noastre, Sanda Iordan și 
Vasiliqa Iurciuc în proba de 133 m 
mixt. Lată rezultatele tehnice înregis
trate: 66 M. BRAS FETE: 1. Mi- 
haela Demetresou (S.S.E.) 1:11,6; 2. 
Clara Totsohein (S.S.E.) 1:2Q,7 ; 3.
Daniela Nedeteti (S.S.E.) 1:31,6; 66 
M. LIBER BĂIEȚI : 1. A. Lepăidafu 
(Dinamo) 0:52,0; 2. C. Cizmarul (Ce
tatea Bucur) 0:52,1 ; 3. D. Lăzărescu 
(Cetatea Bucur) 0:53,0; 100 M.
SPATE BARB AȚI : 1. I. Lungu (Ceta
tea Bucur) 1:18,9; 2. V. Median (Ce

Rodica Pop au fost eli
minate pentru 5 greșeli 
personale. Rapid Bucu
rești s-a prezentat inex
plicabil de slab atît în 
apărare, cît și în atac, 
toate jucătoarele dove
dind nu numai o pregă
tire insuficientă dar și 
lipsă de omogenitate.

Cu un rezultat neaștep
tat s-a încheiat și me
ciul dintre echipele mure
șene : jucătoarele de la 
Voința le-au întrecut pe 
cele de la Alimentara cu 
54-52, după ce acestea 
din urmă conduceau la 

bucu-
69-69. 

prestat 
atacuri 
rapide.

Fază din 
Timișoara

ultimul mo-

pauză cu o diferență a- 
preciabilă : 29-18!

Trecînd la meciurile 
din cadrul campionatului 
masculin remarcăm în pri
mul rînd cea de a doua 
victorie obținută în de
curs de trei zile de bas- 
chetbaliștii de la Știința 
Cluj, care ieri au întrecut 
ia Galați echipa locală 
Torentul cu 69-62 (vine
rea trecută învinseseră pe 
Olimpia la București). Un 
rezultat bun a realizat la 
Oradea formația 
reșteană Rapid: 
Ambele echipe au 
un joc modern cu 
și contraatacuri 
Din primul și pînă. în 
ment au condus dinarnoviștii. Cu 5 
minute înainte de sfîrșit ei aveau un 
avans de 13 puncte. Oaspeții au ega
lat în ultima secundă. In Capitală, 
Aletalul M.I.G. a dispus de Știința 
Timișoara cu 63-50 după un meci a- 
nost ca desfășurare. Partida a prile
juit puține momente mai interesante, 
și acestea datorită formației timișo
rene care, uneori, a forțat egalarea.

Un meci disputat, apreciat de pu
blic, au realizat echipele Olimpia 
București și C. S. Oradea. Se cuvine 
să evidențiem jocul foarte bun prac
ticat de Ștefania Dinescu, secondată 
de Adriana Florescu (Olimpia Bucu-

H » P I S M
Rezultatele alergărilor de ieri
Datorită timpului favorabil și pro

gramului atractiv, reuninea de ieri 
de la Băneasa-lrap s-a desfășurat în 
fata unei asistențe numeroase.

Licurici III a reușit să cîștige a 
patra alergare consecutivă, îmbunătă- 
țindu-și recordul cu două secunde. Ru- 
șețu și-a corectat și el recordul cu o 
secundă. Din formația Szabo 1. a mai 
ieșit învingător Dolofan. Terminînd cu 
mari resurse, a mers cu numai o ze
cime de secundă sub record. Formația 
Tigăeru a obținut și ea două victorii. 
In afară de Licurici III a mai ieșit 
învingătoare Frontiera.

Dintre caii adtilți au cîștigat Ha- 
mefall, Bega II, Berna, Pîrjoil și Sita.

Primul a cucerit din nou o victorie 
ușoară. Pîrjol a obținut o victorie 
norocoasă. Adrian și Călin, care s-au 
găsit înaintea Hui la sosire fiind dis
tanțați pentru galop.

Sita a învins la luptă ț>e Hrisov în 
ultima alergare.

tatea Bucur) 1:20,0; 3. C. Pop (OS.Ț 
1:22,1 ; 100 M. BRAS FEMEI : 1. M. 
Tănnăuceanu (C.S.) 1:43,5; 2. A.
Patru (S.S.U.C.F.S.) 1:46,3; 3. C.
Sterian (C.S.) 1:47,7; 100 M. DELFIfte 
BARBAȚI: 1. L. Radu (C.S.) 1:25.0;
2. M. Neamțu (Cetatea Bucur) l:29,8;'r
3. Radu Ionescu Plesesti (C.S.) 1:33,2; 
100 M. LIBER FEMEI: 1. T. Gudrun 
(C.S.) 1:21,8; 2. V. Dumitrescu (CLS.)| 
1:23,8; 3. L. Voile (Voința) 1:26,8; 
133 M. MIXT BARBAȚI : 1. M. Ștefan 
(Cetatea Bucur) 1:43,6; 2. C. Mocianti 
(Rapid) 1:43,9; 3. St. Alexandru (Ce
tatea Bucur) 1:45,0; 100 M. BRAS’ 
BARBAȚI: 1. P. Muresan (Rapid)i 
1:28,2; 2. M. Boghfc» (C.S.) 1:29,6;
3. M. Mennea (Voința) 1:J5,5; 100 
M. SPATE FEMEI : 1. A. Trohani
(Recolta) 1:36,4; 2. E. Săftoiu (Vo
ința) 1:39,0; 3. E. Totan (C.S.)j
1:45,0; 100 M. LIBER BARBAȚI:.
1. I. Lungu (Cetatea Bucur) 1:08,1;
2. Radu Lucian (C.S.) 1:09,0; 3. St
Călin (Voința) 1:11,9; 133 M. MIXT 
FEMEI : 1. V. Lunciuc (Diuiaimo)!
1:53,1; 2. S. Iordan (Dinamo) 1:56,4;
3. Rotaru Măriiica (Rapid) 1:56,6.

V. HOSSU

meciul Metalul MIG Buc. — Știința 
Foto T. Roibu

rești), Ileana Tîrziu și Ana Kohelka 
(C.S.O.).

In ultima partidă a programului de 
ieri din sala Dinamo, Olimpia Bucu
rești a primit replica formației Dina
mo Tg. Mureș, de care a fost învinsă 
cu scorul de 71—60 (33—29). Forma 
mai slabă a bucureștenilor, din rîndul 
cărora doar Nagy (25 p.) și în mai 
mică măsură L. Niculescu au cores
puns, și pe de altă parte verva deose
bită a jucătorilor mureșeni de la Care 
s-au evidențiat Borbely (18 p.), Bu- 
zan și Mitelman, a<u decis rezultatul 
acestui meci important pentru partea 
superioară a clasamentului masculin.

Rezultatele tehnice :
1. Frontiera (Angheil), Dailnic,, Ră

boj. Cota : 6,50, 26, 40.
2. Licurici III (Anghel), Adria.fea, 

Flueră vînt. Cota: 2,10, 9,30, 77,10.
3. Rușețu (Szabo I.), Haga, Holtei. 

O.ta: 2,30. 8,10, 12,00.
4. Berna (Avram), Harbuz, Havara,

Cota : 2,5Q. 23,90, 8,50. Ordinea
triplă : 456,00.

5. Dolofan (Szabo I.), Orient II, 
Evantai. Cota: 3,20, 35,70, 5,90.

6. Bega II (Marcu), Winetu, Bal- 
tag. Cota : 1,90, 22,80, 7,00.

7. Hamefal (Tânase), Hermina, Sîn- 
ziana, Cota : 4,90, 18,50, 13,00. Or. 
dinea triplă : 54,50.

8. Pîrjol (Ciobanu M.), Sonata, Fe. 
nomen. Cota : 4,40. 42,70, "32,70.

9. Sita (Ștefănescu) .Hrisov, Cea. 
Mău. Cota:' 3,20, 7,30, 23,40.

Pariul austriac s-a ridicat la stima 
de 8170 lei, și s-a cîștigat '/4 la Z 
caii..și cu 6 cai. Report: 2451.. .UT



• PRIMUL JOC DE ANTRENAMENT AL ECHIPELOR DINAMO BUCUREȘTI Ș I U.T.A. • JiUL A JUCAT la ORASTIE 
DINAMO BACAU ACASA • AL 1 S-LE A ANTRENAMENT AL PROGRESULUI 9 NOUTĂȚI DE LA RAPID

• ÎNCEP PREGATiUUE ARBITRILOR

e mai bine de o lună, călăreții 
ri fruntași își continuă cu asidui- 

pregătirea în manejul din calea 
mei. Fie că eslte vorba de un sim- 
antrenament, fie de un concurs de 
licăre a stadiului actual de pre- 
re a călăreților din Iotul republican, 
lerminare oficialii se îndreaptă de 
ire dată spre un obstacol pe care 
lalță peste 2 metri. Spectatorii s-au 
nuit de acum și de aceea așteap- 

răbdători (nu însă fără emoție) 
a tentativă de record la înălțime a 
lentului călăreț Vasile Pinciu...
șa s-au petrecut lucrurile și ieri 
ineață cînd, după concursul hipic 
iășurat în manej și la care au luat 
e echipele de tinereit și componen- 
lotului republican, obstacolul de 

margine a fost ridicat la 2,08 m.! 
1-1 pe maestrul sportului Vasile 
oiti călare pe Prundiș. Tați cei de 
î urmăresc cu răbdare încălzirea

si pregătirea calului, pe care Vasile 
Pinciu o face cu multă grijă și pri
cepere. Deodată îl vedem că se în
dreaptă spre obstacol și sare, dar ra
tează... Din nou pregătire și o altă 
încercare ratată de puțin. In manej 
domneșite o liniște profundă. Toți 
sînt frămîntați de aceeași întrebare: 
va reuși Pinciu să doboare recordul 
republican de 2,06 m. pe care l-a sta-, 
bilit tot el nu de mult? Și răspunsul 
n-a întîrziat... Cîteva tururi și apoi 
Pinciu a trecut cu curaj peste cei 2,08 
m., performanță cu atît mai valoroasă 
cu cît a fost realizată în manej!

...In ziarul nostru de sîmbătă am 
publicat în pagina „Magazin sportiv" 
la rubrica „Sportivi cu care ne mîn- 
dnim" portretul maestrului sportului 
Vasile Pinciu. Intr-adevăr avem cu 
cine ne mîndri 1

O. GINGU

ROGRAMUL CATEGORIEI B LA RUGBI
Seria a ll-a

Etatpa I (15.111).
^tisor Buodrești—Petrolul Ploești • 
brul Tecuci—Știința Galați; C.F.R. 
âu—-Petrol Chimie București; Progre-
Galați—Unirea T.U.G. Brăila; Aero- 

Hc’a București—Laminorul Roman.
Etapa a Il-a (29.111.)

Croiul Ploești—Laminorul Roman; U- 
a T.U.G. Brăila—Aeronautica Buc.; 
■fol Chimie Buc.—Progresul Galați; 
rwția Galații—C*.F.R. Eiutzău; (Meteor 
ure”**—zimbrul Tecuci.

.?tapa a in-a (5.IV.)
mbrul Tecuci—Petrolul Ploești; C.F.R. 
ău—Meteor București; Progresul Ga- 
—Știința Galați; Aeronautica Buc.— 
•ol Chimie Buc.; Laminorul Boman- 
rea T.U.G. Brăila.

Etapa a iV-a (12.IV)
îtrolurl Ploești—Unirea T.U.G. Brăila; 
o-l Chimie Buc.—Laminorul Roman; 
ița G a lațir—Aeronautica Buc.; Me- 
’ Buc.—tPnogresul Galați; Zimbrufl 
noi—C.F R. Buzău.

Etapa a V-a (19-IV.)
F.R. Buzău—Petrolul Ploești; Progre

Cupa Poiana Stalin'6 la schi a fost cucerită 
de reprezentativa regiunii Stalin

OIANA STALIN 2 (prin telefon 
la trimisul nostiru).
îmbată, dar mai alea duminică, 
ieroși spectatori, veniți din înr- 
urimi au asistat la întrecerile de 

( mizate de comisia de spe- 
itafe a regiunii Stalin), ca și la 
rele antrenamente de bob. Timpul 
ost un aliat prețios atît pentru 
tivi, cit și pentru spectatori. Soa- 
și-a arătat fața deasupra Postă- 

ilui, învăluind cu razele sale în- 
ga Poiană Stalin.
oncursul a fost binevenit. El a 
lit cinci reprezentative de regiuni 
iești, regiunea Stalin, Cluj, Hune- 
ra, Suceava) și selecționata ora
li București. A fost o inițiativă 
ă a comisiei de schi a regiunii 
in, deoarece schiorii participant 
u putut verifica stadiul de pregă- 

avînd ca parteneri pe schiorii 
tași. Organizarea: cea mai bună 
re concursurile din acest sezon, 
f'. fost indicat însă ca în regula- 
itul „Cupei Poiana Stalin" să fi 

incluse și probe pentru juniori.
1 aceasta ar fi fost oglindită pre
sarea cluburilor și asociațiilor 
■five pentru juniori și s-ar fi res
at linia trasată de F. R. Schi- 

pentru promovarea tinerelor ele- 
ite. 

rt Gohn a avut o frumoasă compo rtare în „Cupa Poiana Stalin", clști- 
id proba de coborire și clasîndu-se pe locul secund la slalom special.

(Foto; D, Ștănculescu)

sul Galați—Zimbrul Tecuci; Aeronautica 
Buc.—Meteor Buc ; Laminorul Roman— 
știința Galați; Unirea T.U.G.. Brăila— 
Petrol Chimie Buc.

Etapa a Vl-a (26.IV.)
Petrolul Ploești—Petrol Chimie Buc.; 

Știința Galați—Unirea T.U.G. Brăila; 
Meteor Buc.—Laminorul Roman; Zimbrul 
Tecuci—Aeronautica Buc.; C.F.R. Bu
zău—Progresul Galați.

Etapa a VH-a (10V.)
Progresul Galați—Petrolul Ploești; Ae

ronautica Buc.—C.F.R. Buzău; Laminorul 
Roman—Zimbrul Tecuci; Unirea T.U.G. 
Brăila—Meteor București; Petrol Chimie 
Buc.—Știința Galați.

Etapa a VIII-a (31.V.)
Petrolul Ploești—Știința GaJați: Meteor 

Buc.—(Petrol Chimie Buc.; Zimbrul Te
cuci—Unirea T.U.G. Brăiîa; C.F.R, Bu
zău—Laminorul ‘Roman; progresul Ga 
lăți—Aeronautica Buc.

Etapa a IX-a (14.VI.)
Aeronautica Buc.—Petrolul Ploești; La

minorul Roman—Progresul Galați; Uni
rea T.U.G. Brăila — C.F.R. Buaău; Petrol 
Chimie Buc.—Zimbrul Tecuci; Știința 
Galați — Meteor București.

întrecerile au evidențiat buna pre
gătire a concurenților din regiunile 
Stalin, Ploești și din orașul Bucu
rești. La probele alpine, tinerii Kurt 
Gohn, Gh. Bălan, N. lovici și M. 
Bucur au făcut o reușită verificare în 
vederea concursului internațional 
„Cupa Tineretului", care se va des
fășura la sfîrșitul acestei săptămîni 
la Poiana Stalin. La fond, s-au evi
dențiat Manole Aldescu, Dinu Petre, 
Stelian Drăguș, Ion Cimpoia, Elena 
Tom și Iuliana Simon. Dintre ele
mentele noi remarcăm pe D. Chivu, 
C. Mimteanu și 1. Bacă la probele 
alpine, Rcdica Șindrilaru, C. Carabela 
și I. Seceleanu, la probele de fond.

Reprezentativa regiunii Stalin s-a 
dovedit cea mai omogenă și a cuce
rit primul loc în clasamentul general 
ai „Cupei Poiana Stalin".

Iată rezultatele tehnice: PROBE 
ALPINE BĂIEȚI — SLALOM SPE
CIAL (pe Kantzer, lungimea traseu
lui 400 m., diferență de nivel 120 m., 
35 porti) : 1. M. Bucur (reg. Ploești) 
66.5 (32.04-34.5) ; 2. K. Gohn (reg. 
Stalin) 67.8 ( 33.04-34.8); 3. Gh. Bă
lan (orașul București) 68.5 (32.74- 
35.8); 4. N. lovici (reg. Stalin) 68.8; 
5. 1. Secui (reg. Sta'lin) 72.2; 6. P. 
Clinei (oraș București) 72.3; COBO- 
PTRE (pe Sulinar, lungimea traseului

Treptat, echipele fruntașe de totbal 
au trecut la jocuri de antrenament și 
verificare. Doar Rapid, sîmbătă, s-a 
mulțumit cu un antrenament obișnuit 
de condiție fizică și cu balonul, des
fășurat pe un teren la Băneasa (te
renul din Ciulești era acoperit cu 
gheață). Săptămâna aceasta însă, mai 
precis joi (probabil cu Stela) și du
minică (probabil cu Filaret), ferovia
rii vor recurge și ei la jocuri de pre
gătire, așa cum au făcut ieri nume-

sigur, vor constitui obiectul viitoare
lor ședințe de antrenament. Din 
punct de vedere fizic însă, cei mai 
mulți dintre jucători au dovedit o 
bună pregătire, rezistînd efortului la 
care au fosif solicitați, deși — după 
noi — pentru unii .jucători durata a 
fost prea mare.

Cîteva amănunte din acest antre
nament Soor final: Dinamo—Dinamo 
Obor 5—5 (1—0, 2—2, 3—5). Au 
marcat: Szafcacs I, Ene I (2), Dumi-

Aspect din meciul de antrenament de ieri dimineață, Dinamo Bucureștl-Di- 
r.amo Obor. Mijlocașul oborean Szckely (in dreapta) frage la poartă, spe
riind parcă pe Moiroc (stingă), care reușește totuși să schimbe direcția 
mingii (Foto : L Mihăică)’

roase echipe și de care ne votn ocu
pa pe scurt, în rîndurile care ur
mează.

5—5 la „Dinamo"-.

Liderul categoriei A, Dinamo 
București, a făCut ieri dimineață pri
mul antrenament de ansamblu, în 
compania unui adversar: Dinamo O- 
bor. Desfășurat în patru reprize a 25 
de minute, meciul acesta de pregăti
re și totodată de verificare, a vădit 
— cum era și normal — lipsuri în 
coeziune, în construirea acțiunilor ca 
și în finalizarea lor, lipsuri care, de-

2.200 m., diferență de nivel 700 m.) :
l. Kurt Gohn (reg. Stalin) 1:47.0; 
2—3. Gh. Bălan (oraș București) și 
V. Ionescu (reg. Stalin) 1:48,3; 4.
M. Enache (oraș București) 1:50.0; 
5. I. Secui (reg. Stalin) 1:50.8; 6.
N. lovici (reg. Stalin) 1:53.0; 7. M. 
Bucur (reg. Ploești) 1:55.5; PROBE 
ALPINE FETE — SLALOM SPECIAL 
(pe Kantzer, lungimea traseului 300
m. , diferență de nivel 100 m., 26 porți):
1. Ilona Micloș (reg. Stalin) 74.6;
2. Elisavcta Suciu (oraș București) 
80.5; 3. Gertrude Lexen (oraș Bucu
rești) 82.6; 4. Mihaela Ghioarcă (reg. 
Stalin) 86.2; 5. Rodica Bucur (reg. 
Ploești) 88.0; 6. Utta Speck (oraș 
București) 89.1; COBORIRE (pe Su
linar, lungimea traseului 1.500 m., di
ferență de nivel 400 m.) : 1. llona 
Micloș (reg. Stalin) 1:18.1 ; 2. Ger
trude Lexen (oraș București) 1:18.3;
3. Elisaveta Suciu (oraș București)
1:20.5; 4. Cristina Konerth (reg.
Stalin) 1:33.3; 5. Ana Scherer (reg. 
Stalin) 1:33.5; 6. Mihaela Ghioarcă 
(reg. Stalin) 1:34.8; FOND BĂIEȚI 
15 KM.: 1. M. Aldescu (reg. Staîin) 
54:13.0; 2. Dinu Petre (reg. Stalin) 
54:38.0; 3. St. Drăguș (oraș Bucu
rești) 54:46.8; 4. I. Cimpoia (oraș 
București) 54:48.8; 5. I. Supeală
(reg. Staîin) 55:43.0 ; 6. Gh. Oltea- 
nu (reg. Stalin) 56:11.2; FOND 
5 KM. FETE: 1. Elena Tom (oraș 
București) 21:57.0; 2. Iuliana Simon 
(reg. Stalin) 23:23.2; 3. Maria Si- 
mion (reg. Ploești) 23:37.0 ; 4. Eca- 
terina Supeală (reg. Ploești) 24:07.1 ; 
5. Hermina Herbert (reg. Staîin) 
24:16.3; 6. Stefania Botcariu (reg.
Staîin) 24:21.2; ȘTAFETA 4x10 KM. 
BĂIEȚI: 1. Orașul București (Al. 
Zangor, C. Enache, St. Drăguș, I. 
Cimpoia) 2 h. 22:14; 2. Regiunea
Stalin (Gh. Olteanu, Dinu Petre, I. 
Supeală, M. Aldescu) 2 h. 28:25; 3. 
Reg. Ploești 2 h. 50:57 ; 4. Reg. Hu
nedoara 3 h. 05:14; 5. Reg. Cluj 3 h. 
07:30; ȘTAFETA 3x5 KM. FETE: 1. 
Regiunea Staîin (Hermina Herbert, 
Ștefania Botcariu, Iuliana Simon) 1 
h. 10:35; 2. Reg. Ploești 1 h. 13:24.2; 
3. Reg. Oluj; 4. Reg. Suceava; 5. 
Reg. Hunedoara.

Clasamentul general al „Cupei Po
iana Stalin" : 1. Regiunea Stalin 89 
pt.; 2. Orașul București 179 pt. ; 3. 
Regiunea Ploești 204 pt. ; 4. Clu j 352 
pt:; 5. Hunedoara 377 pt.; 6. Su
ceava 421 pt.

GH. N1COLAESCU 

trescu (2) pentru Dinamo, Mureșan, 
George Mairin, Coman, Stănilă și... 
Călinoiu, pentru Dinamo Obor. For 
mâții; DINAMO: Cozma (Uțu)—Popa 
(Moiroc), Motroc (Călinoiu), Pa- 
nalilt—Dragomir, Nunweiller III—Se- 
menescu (Koszegy), Koszegy (Szo- 
ko), Ene 1 (Dumitrescu), Szakacs I, 
Suru (Semenescu, Ene I). DINAMO 
OBOR: Ioniță (Datcu)—Olteanu (1- 
van), lvan (Paul FlOrea), Buzeșan— 
Stoica (Nunweiller IV), Stanciu 
(Szekeiy) —Castachescu (Mureșan), 
Ionescu, Comșa (Stănilă), Feurdean 
(Halagian, Comșa), Coman (George 
Marin, Comșa).

Jiul la Orăștie
»

Ieri, Jiul a fost oaspetele echipei 
Dacia din Orăștie, în compania că
reia a făcut un reușit joc de antre
nament, apreciat de publicul local. 
Jiul, dovedind o bună pregătire fizi
că și mișcîradu-se bina în teren, a 
reușit să se dascttrce mai bins în joc 
pe un teren moale și greu. Oaspeții 
au cîștigat cu 4—0 (0—0) prin pu’~- 
tele marcate de Toth (min. 47), Ghi- 
bea (min. 50) și Ciurdărescti (min 53 
și 65). Jiul a aliniat în acest meci 
următoarea formație: Crîsnic (Gram), 
—Romoșan, Vasiu, Ciolan—Gosmoc, 
Ghibea—Toth, Florea, ciurdărescu, 
Gabor, Crăciu.

Pregătirile dinamovițtilor băcăoani

Dinamo din Bacău a jucat ieri a- 
casă, cu Steaua roșie din localitate. 
Un meci al cărui scop — verificarea 
stadiului de pregătire — a fost atins. 
Dinamoviștii au dovedit o bună pre
gătire pentru actuala etapă. Rezul
tatul tehnic al acestui joc: 10—0 
(5—0) pentru Dinamo. Autorii golu
rilor: Asan (3), Drăgoi (2), Ciripoi 
(2), Rădulescu (2), și Eftimie (aces
ta din urmă s-a accidentat în jocul 
de ieri). Dinamo a aliniat formația : 
Bucur (Faur)—Giosanu, Cîrnaru, 
Cimcu—Țîrcovnicu, FI. Angliei (Vă- 
tafu)—Rădulescu. Eftimie (FI. An
gliei), Asan, Ciripoi, Drăgoi, (V. Mj- 
hăilă coresp. regional și llie lancu, 
coresp).

Primul joc la Arad

Este vorba, firește, de un ioc de 
antrenament pe care U.T.A. l-a dis
putat în... familie, adică între două 
echipe formate din jucători proprii s 
seniori și juniori (au lipsit doar lgna 
reținut în lotul de juniori R.P.R. — 
și Petschowski — motivat). Jocul a

Primele antrenamente la bob
POIANA STALIN (prin telefon de 

la trimisul nostru). — Primele 
antrenamente în vederea „Cupei 
Federației" și a campionatului re
publican de bob au avut loc în 
cursul zilei de duminică și vor con
tinua luni. Pînă acum s-au prezentat 
30 de echipaje de 2 persoane, care au 
tăcut antrenamente reușite pe pîrtia 
excelent amenajată. De remarcat că 
dintre cei 70 de l'keri, 30 sînt înce
pători. O formă bună au manifestat 
echipajele C.C.A. (Enea-Schuster), 
C^rpați Sinaia (Dragomir-Țaus) și

constat din trei reprize a 20 de mi
nute. In ultima repriză s-a aliniat 
formația probabilă pentru retur: Ne- 
cula (Coman a jucat la „adversari")' 
— Sziics, Capaș, Seres—Pîrcălab, 
Koczka—Jurcă, Molnar, Țîrlea, Meț- 
cas, Tăucean. In această parte a jo
cului, echipa s-a mișcat foarte bine 
și a marcat cîteva goluri. Duminica 
viitoare U.T.A. va susține un meci a- 
micail. (St. Weinberger, corespon
dent).

Al 15-lea antrenament al Progresului

Ieri dimineață mare animație pe 
stadionul din strada dr. Staicovici. 
Numeroși îndrăgostiți de fotbal au 
ținut să asiste la primul joc la două 
porți susținut anul acesta de fotbaliș
tii de la Progresul București.

Antrenamentul — al 15-lea de la 
reluarea pregătirilor — a început cu 
exerciții de pregătire fizică generală, 
a continuat cu exersarea anumitor 
procedee tehnice (în special privind 
trasul la poartă) și s-a închegat cu 
un meci la două porți pe durata a 

2 reprize de cite 30 minute. Au par
ticipat următorii jucători: Mîndru, 
Birtașu, — portari, Soare, Caricaș, 
Cojocarii, Scarlat — fundași. Știrbei, 
Petrescu, Clocea — mijlocași, Oaidă, 
Smărăndescu, Bukossi, Dinulescu, 
Leucă, Bancitt, Neagu, Blujdea, Lalu 
— înaintași.

Incepînd de săptămîna viitoare, 
mai precis de marți, jucătorii de la 
Progresul vor pune accent pe pregă
tirea lor tehnică, pentru că pînă a- 
cum la antrenamente centrul de 
greutate l-a constituit pregătirea fi
zică. In luna februarie ei vor susține 
mai multe meciuri amicale. Astfel, du
minica viitoare vor juca cu Dinamo 
Obor, la 15 și 19 februarie la Hune
doara și apoi la Petroșani, Orașul 
Stalin sau la Arad.

încep pregătirile arbitrilor

Nu numai jucătorii sînt preocupați 
cu pregr a în vederea sezonului de 
primăvare, ci și arbitrii. Cei din 
București, cuprinși în loturile A și 
B, își încep antrenamentele chiar de 
mîine, deocamdată în sală. Prima șe
dință de pregătire are loc mîine la 
ora 17 în sala clubului .Metalul 
MJ.G. din str. Mendeleev nr. 34. 
Aceste antrenamente se vor desfășu
ra de două ori pe săptămînă, pînă la 
începerea returului. Joi la ora 19, de 
data aceasta în sala Dinamo, va avea 
loc o ședință a arbitrilor bucureșteni. 
Ședințe tehnice, de prelucrare a re
gulamentului, a noilor precizări pe 
marginea regulilor de joc, precum și 
a măsurilor federației, se vor ține la 
datele de 12, 19, 26 februarie, 5 și 12 
martie.

©•onosport
Așa arată un buletin Pronosport cu

12 rezultate exacte la concursul Nr. 5 
(etapa din 1 februarie 1959) :

I. Napoli—Genoa (camp, italian) X
II. Lanerossi—Fiorentina (eamp.

italian) 2
III. Triestina — Milan (camp.

italian) X
IV. Roma—Padova (camp, italian) X
V. Bologna—Bari (camp, italian) X
VI. Sampdoria — Lazio (camp.

italian) 2
VIL Toulouse — Nice (Cupa

Franței) 1
VIII. Ales—Nimes (Cupa Franței) 2
IX. Limoges — Angers (Cupa

Franței) 2
X. Bordeaux — Sochaux (Cupa

Franței) X
XL Stade Franțais—St. Etienne

(Cupa Franței) 2
XII. Toulon—Sedan (Cupa Fran

ței) 2

La acest concurs au fost depuse 
aproximativ 363.000 variante.

Steagul roșu Orașul Stalin (BeldicaJ 
Olărescu).

Duminică au fost efectuate și an-' 
trenamente la scheleton și săniuță.

Programul conipet. pilor din aceas
tă săptămînă a fost thodificat astfel: 
marți: „Cupa Federației" (bob de 2 
persoane), miercuri și joi: campiona
tele R.P.R. (bob de 2 persoane), vi
neri : antrenamente; sîmbătă, dumi
nică și luni: „Cupa Federației" și 
campionatele republicane pentru bob 
de 4 persoane.

GH. N.



R. luat shrșit turneul internațional 
de handbal în 7

Să fie eliberat Manolis Glezos.

Echipele H. G. Copenhaga (masculin și feminin) au cucerit „Cupa Orașului București"
r După cinci zile de aprigă' dispută 
sportivă, zile în care miile de spec
tatori au avut, prilejul să urmărească 
jocuri interesante și dinamice, turneul 
internațional de handbal în 7 dotat 
cu „Cupla Orașului București" a luat 
sfîrșit ieri seară.

*
Programul de sîmbătă după amia

ză nu oferea ca punct de atracție de- 
cît un singur meci, acela dintre e- 
chipele feminine Budapesta și H. G. 
Copenhaga, al cărui rezultat era ho- 
tărîtor în lupta pentru primul Joc în 
clasamentul întrecerii. In rest, jocuri 
în care învingătorul nu era greu de 
prevăzut.

Și, așa cum â început, programul 
nu a dezmințit această presupunere. 
In primul joc, Dinamo București a 
întrecut Selecționata masculină de 
tineret a Capitalei cu scorul de 39-13 
(18-7), rotunjindu-și în acdst fel 
gol-averajul. Punctele au fost înscrise 
de Simion (13), Hnat (6), Ionescu 
(5), L. Popescu (5), Bulgara (4), 
Tănăsescu (2), Martini (3), Covaci 
pentru Dinamo și de Oțelea (4), Cos- 
tache II (3), Lungescu (2), Preda 
(2), Hausier, Apostu pentru Bucu- 
rești-tineret.

A urmat meciul feminin dintre echi
pele Zagreb și București-tineret. Ju- 
cînd excelent — mai ales în apăra
re — tinerele noastre handbaliste 
ne-au oferit satisfacția de a ține în 
șah redutabila echipă a Zagrebului 
(reamintim că de fapt Zagreb este 
echipa națională a Iugoslaviei și că 
de la București pleacă direct în R.P. 
Polonă unde va întîlni reprezentativa 
acestei țări). Manifesting în unele 
momente ale partidei chiar o eviden
tă superioritate, jucătoarele noastre 
au confirmat din plin rezultatele bune 
realizate anterior. Scorul final de 4-4 
(4-3) oglindește numai în parte ra
portul de forțe de pe teren. In ce pri
vește situațiile de gol ratate, echipa 
n :stră este aceea care se poate con
sidera nedreptățită. In acest joc s-au 
acordat 5 lovituri de Ia 7 m. Toate 
au fost însă ratate: două de hand
balistele iugoslave și trei de jucă
toarele noastre. Punctele au fost în
scrise de Tomljenovic (2), Erdeljic 
și Nikler pentru Zagreb, A. Niculescu 
(2), Stef și Drăghici pentru Bucu
rești.

„încălziți" de comportarea frumoa
să a tinerelor noastre handbaliste, 
spectatorii au trăit cu intensitate pri
ma repriză a jocului Știința Timișoa
ra—H. G. ~ Copenhaga, repriză în care 
timișorenii — jucînd excelent și de 
această dată atent și corect în apăra
re — au fost egali și în unele mo
mente chiar superiori redutabililor 
lor adversari. In această parte a jo
cului scorul s-a menținut mult timp 
egal. Abia spre sfîrșitul reprizei hand- 
b.T.iștii danezi au reușit să ia un a- 
vantaj de trei goluri. După pauză, 
studenții nu au mai fost aceiași din 
prima repriză. Fără vlagă în atac, 
așt ptînd prea mult de Ia Moser, care 
era sever marcat, ei au fost depășiți 
ușor și au pierdut la scor. Rezultatul 
final : H. G. Copenhaga—Stiinta Ti
mișoara 20-12 (9-6). Au' înscris:
Lundberg (6), Anderssen (4), Halsh- 
kow (4), Cristenssen (3), Nielsson 
(2) și Borg pentru H. G. Copenhaga 
și Moser (7), Chita (3), Meithert și 
Larhe pentru Știința.

Ultima partidă disputată sîmbătă 
a fost și cea mai echilibrată. Echi- 
pe'e feminine H. G. Copenhaga și 
Budapesta _ se întîlneau într-un joc 
decisiv. Victoria a revenit handbalis
telor daneze, care au dovedit că for
mează o echipă redutabilă, completă, 
omogenă. Meciul a fost viu dispu
tat. Chiar dacă jucătoarele daneze au 
avut în majoritatea timpului avanta
jul, acesta era însă minim: un gol 
sau maximum două. In cele din urmă 
victoria le-a revenit cu scorul de

10-8 (6-4) prin punctele înscrise de 
Corneliussen (4), Nilsson (4) și 
Ludwigssen (2). Jona (5), Aranyi 
(2) și Gestyne au marcat pentru for
mația maghiară.

♦
Ulltiimq zi a turneului a programat 

în general jocuri echilibrate. O sin
gură excepție a constituit-o partida 
inaugurală în care se întîlneau for
mații de valori mult deosebite : Dukla 
Pna>ga și Selecționata masculină de 
tineret a Capitalei. Victoria a revenit

Ultim.a partidă a turneului a oferit 
un spectacol interesant. Echipele fe
minine Zagreb și Budapesta și-au dis
putat cu multă îndârjire victoria, care 
era hotărîtoare în ocuparea locului 
secund în clasament. De data aceasta, 
handbalistele iugoslave au jucat bine, 
mai bine ca în c-elelailte meciuri din 
cadrul acestui. turneu. E£e au depășit 
echipa maghiară prin vigoare, prin 
calmul cu care și-au pregătit acțiunile 
ofensive. Scdr final: 7—5 (5—3) pen
tru Zagreb. Au marcat: Ticic (3),

Sînt profund indignat de persecu- uneltire la viața și libertatea | 
title Ia care continuă să fie supus de turtii grec Mano!is Glezos. 
către guvernul grec vajnicul luptător 
pentru libertatea poporului său, Ma- 
nolis Glezos. Numele lui Manolis Gle
zos este rostit ou respect și admirație 
de toți oamenii iubitori de pace și li
bertate din lumea întreagă. In spri
jinul eliberării lui și-au unit glasul 
milioane de oameni de pe întreg glo
bul,- cerînd să înceteze monstruoasa

Alături de ceilalți sportivi dir 
noastră, cer și eu eliberarea n. 
ziată a lui Manalis Glezos și a 
rășilor lui de luptă, cer să în 
prigonirea celor mai buni fii i 
porului grec, care luptă pentru 
orație, libertate și pace!

NI COLAE BUES 
maestru al sport

Campionatul de șa$a al U.5LS

MILAN ȘI FIORENTINA LA EGA
LITATE DE PUNCTE

In etapa de ieri a campionatului 
italian, Fiorentina a reușit să ajungă 
în clasament pe Milan. Jucînd în de
plasare la Vicenza, Fiorentina a cîș- 
țigat cu 2—1 partida cu Lane Rossi 
în timp ce Milan a trebuit să se 
mulțumească cu un meci nul (2—2) 
la Triest cu echipa locală. Cete două 
echipe sânt acum la egalitate de puncte 
(28). Pe locul 3, la numai două puncte 
diferență (26 p.) se află Internazionale. 
care a dispus ieri cu 5—0 de Udinese. 
In acest fel „Inter" amenință în mod 
serios poziția liderilor. Iată celelalte 
rezultate : Bologna-Bari 1—1, Napoli. 
Genova 2—2, Sampdoria-Lazio 1—2, 
Roma-Padova 1—1, Juventus-Spal 1-1 
și Alessandria-Torino 0—0.

Drăghici (București tineret) trage la poartă din plonjon. Fază din jocul 
Zagreb — București tineret

jucătorilor pr a girezi cu scctftd de 
37—17 (18—9) prin punctele înscrise 
de Trojan (9), Rada (8), Harman (6), 
Konig (7), Kamold (4), Havlik (2) 
și Ciorna nec, respectiv de Costache II 
(8), Oțelea (3), Cîtu (2). Dănescu 
(2), Preda și Stoica.

După această partidă, s-au întîlnit 
formațiile feminine H. G. Copenhaga 
și Olimpia București. Handbalistele 
bucureștene au* adoptat în acest joc 
o tactică interesantă în ce privește 
apărarea. Astfel, ele alternau sistemul 
„zonă" cu sistemul „om la om", în
cercând prin aceasta să deruteze ru
tinata formație daneză. Ele au reușit 
acest lucru numai în parte. In spe
cial în repriza secundă, schimbările 
de sistem s-au făcut cu mai multă 
greutate, fapt de care au profitat ju
cătoarele de la H. G. Copenhaga. 
Atente, acestea au speculat orice ezi
tare a apărării Olimpiei și au termi
nat învingătoare. Scorul final al par-, 
tidei a fost : 9—4 (5—3) pentru
II. G. Copenhaga. Au marcat: Ras- 
munssen (2), Birkenosse (2), Nilsson 
(2), Ludwigssen, Corneliussen și 
Meihold pentru H. G. Copenhaga și 
Ugron (3) și Pădureanu pentru Olim
pia.

Programul inițial anunțat a suferit 
o modificare, astfel că în continuare 
s-a disputat pieciul dintre echipele 
masculine H. " ' _
namo București. Partida avea un ca
racter decisiv. In cazul cînd ar fi 
obținut, victoria, dinamoviștii ar fi 
ocupat primul Ioc în clasament. Și ei 
au făcut totul pentru aceasta. Au jucat 
foarte bine în prima repriză (în care 
principalii realizatori ai echipei da
neze Halshkow și Nielsson au fost 
sever marcați), iar în repriza secundă 
au aplicat tot timpul sistemul „om 
la om" pe tot terenul. Rutina echipei 
daneze însă și-a spus în cele din urmă 
cuvîntul și victoria a revenit echipei 
H. G. Copenhaga cu scorul de 11—9 
(8—3), prin punctele înscrise de Lund
berg (6), Cristenssen (2), Anderssen 
(2) și Petersșen, respectiv Martini 
(.3). Popescu (2), Hnat (2). Costachc 
și Covaci.

Jevrio (2), Toth și Nikler pentru Za
greb, Toth (2), Aranyi, Jona și Tako 
pentru Budapesta

CALIN ANTONESCU
prezintă

In runda a 13-a a finalei canto
natului de șah al U.R.S.S., liderul de 
pînă atunci, M. Taimanov a suferit 
prima înfrîngere în turneu, fiind în
vins de R. Holmov, care a jucat cu 
albele. Cum, în același timp, Tal și 
Petrosian făceau remiză în partida 
lor amînată din runda a 8-a, actual
mente patru jucători din fruntea cla
samentului totalizează fiecare cîte 8 
puncte. Virtual lider est? însă Petro
sian, care are o partidă întreruptă 
cu avantaj la Lutikov și o amînată cu 
Bronștein. Tal are-și el o partidă în 
suspensie, cu Vasiukov, iar Taimanov 
și Holmov au exact 8 puncte.

lată acum alte rezultate din runda 
a 13-a. Nikitin (cu albul) a fost în
vins de Polugaevski, iar Gurghenidze 
l-a întrecut pe Lutikov. Cu un rezul
tat de remiză s-au încheiat partidele: 
Gufeld-Nejmetdinov, Korcinoi-Iuht- 
man, Furman-Keres. S-a întrerupt 
partida Averbach-Krogius.

De notat că Keres ocupă acu: 
cui 5 în clasament avînd 7*/2 pi 
iar Spasski are 7 puncte și două 
tide întrerupte.

Clasarnenteîe finale 
astfel:

se

MASCULIN
1. H. G. Copenhaga 4 4 0 0 74: 53 8 STADION ÎN INDONEZIA
2. Dinamo București 4 2 0 2 74: 51 4
3. Dukla Praga 4 2 0 2 90: 68 4 Uniunea Șovieucă va ajuta organi1. Știința Timișoara 4 2 0 2 63: 66 4 zațiile sportive din Indonezia să con
5. București — tineret 4 0 0 4 58:121 0 struiască un mare stad'icn la Dja

FEMININ karta unde vor avea loc în anul 1962
I. H. G. Copenhaga 4 4 0 0 45:27 8 Jocurile sportive asiatice. Un grup
2. Zagreb 4 2 1 1 24:28 5 de ingineri și specnmști sovietici vor
3. Budapesta 4 2 0 o 28:29 4 contribui la construirea noului sta
4. Olimpia București 4 1 0 3 26:28 2 dion care va fi cel mai mare din In
5. Buc, — tineret 4 0 1 3 21:32 1 donezia. (Agerpres).

................ > echipele
G. Copenhaga și Di-

REZULTATE NORMALE IN „CUPA 
FRANȚEI"

In 32-i-miie „Cupei Franței" 
înregistrat în generat rezultate ..... 
made. Excepție face doar partida din
tre Drauginian care activează în oam- 
pionatul amatorilor și echipa din di
vizia B Perpignan. Victoria a revenit 
echipei Drauginian cu scorul de 1—0. 
Iată alte rezultate mai importante: 
Jroyes-Cannes 4—1, Toulouse-Nice 
2—1, Red Star-Beziers 1—0, Monaco- 
Marseille 3—1, Limoges-Angers 1—3, 
Stade Francaise-St. Etienne 0—2. Ra- 
cing-Forbach 6—2.'Toulon-Sedan 1—2.

s-au 
nor-

© La sfîrșitul lun'i avea
loc la Miinchen al 55-lea Congres al 
Comitet: lui Olimpic Internațional. Cu 
citeva zile. înainte, la 19 nur, se va 
desfășura la Roma o ședință extraor
dinară a Comitetului Olimpie Inter
național în cadrul căreia se vor dis
cuta problemele în legătură cu orga
nizarea Jocurilor Olimpice din 1960 
de la Roma.

• Recent a avut Ioc la Moscova 
un concurs internațional de 
cu schiuri de pe trambulină, 
zat la lumina reflectoarelor, 
mul loc s-a clasat săritorul 
Kamenski cu 231 p. (60,5 și 
Pe locul al doilea s-a clasat 
nul mondial Karkine.n (Finlanda) cu
221.5 p. (60,5 și 66,5 m) 
satter (Austria) cu 216
63.5 ;

® Pe veledromul acoperit 
s-a desfășurat întîlnirea 
nală de ciclism d'ntre echipele selec
ționate de amatori ale R.D. Germane 
și Belgiei. Cicliștii germani au repur
tat victor'a cu scorul de 4—0. 
Pistarzii din R.D. Germană s-au do
vedit net superiori, mai ales în pro
bele de urmărire individuală și pe 
echipe. S-au remarcat Pluskat, care 
face parte din echipa R.D. Germane 
pentru Turul Egiptului și Jaeger.

sărituri 
organi- 
Pe pri- 
sov.etic 
69 m). 
catnpio-

® La Dortmund s-a desfășurat un 
concurs atletic în sală. In proba de 
3 000 m polonezul Chronrik a obținut 
timpul de 8 : 13,6.

© Se anunță din New York, că ac
tualul campion mondial profesionist 
la categoria grea, boxerul negru Floyd 
Patterson, își va pune titlul în joc în 
fața campionului european, suedezul 
Ingemar Johansson. Intrlnirea va avea 
loc în această vară, la o dată care 
se va fixa ulterior.

Concursul de si 
din R. P. BuBgai

SOFIA 1 (prin telefon). — 
cursul internațional de schi orgs 
de iederația bulgară de specia 
pentru aniversarea a 40 de ani i 
înființarea primului club de schi 
Bulgaria s-a bucurat de un ** 
succes. La întrecerile alpine, 
și sărituri, care au avut loc în »< 
tatea Boroveț din munții Rila au j 
cipat o serie de valoroși schiori 
R. D. Germană, R. P.'Polonă, I 
Ungară, R. P. Romînă și R. P. 
gana.

Concurenții romîni N. P dre 
Letcă și C. Tăbăraș au p. ipi 

ț probele de slalom special și cob
In întrecerea de slalom special 

fășurată sîmbătă, cel mai bun a 
cunoscutul schior Dulgar Gh. t 
trov, care a fost urmat în clasa 
de P. Papanghelov (R. P. Bulga 
E. tiling (R.D.G.), Gh. Gheort 
(R.P.B.) și B. Mladenov (R.P.B.) 
locul șase s-a clasat schiorul rom 
Letcă. Acesta s-a clasat pe locul 
tru în prima manșă, iar în cea < 
doua, după ce a paircur-s 1/3 din tr 
foarte bine, a căzut, pierzind timp 
țios. N. Pandrea a căzut în p 
manșă, abandonînd, iar C. TăbMr 
pierdut în manșa a doua o poartă 
fost descalificat. N. Pandrea a „n 
în manșa a doua ca deschizător 
realizat un timp cu trei secunde 
bun decit cel obținut de învingă: 
probei, Gh. Dimitrov.

La coborîre, desfășurată pe un 
seu care nu a avut probleme tel 
(a cerut doar multă alunecare), pr 
le trei locuri au fost ocupate de sc 
din țara gazdă : 1. P. P 'gh 
2. Gh. Voroșchin, 3. Gh. Din. jv. 1 
curenții romîni s-au clasat astfel 
Tăbăraș locul 6, N. Pandrea Ioc 
și 1. Letcă locul 12. In clasame 
combinatei la cele două probe, 1. L 
s-a clasat pe locul 7.

MIHAI BOI

m).

și Haber-
p. (59 și

din Berlin 
interna țio-

(Urmare din pag. 1)

UN MECI AL VETERANILOR
La Budapesta a avut loc un meci 

între foștii internaționali și veteranii 
echipei M.T.K. Victoria a revenit foș
tilor internaționali cu scoruil de 4—0. 
In această partidă au figurat printre 
alții Lorant. Toth 111, Deak. Hidegkitti. 
Szusza și Toth Mihaly.
JUNIORII MAGHIARI SI-AU ÎN

CEPUT PREGĂTIRILE PENTRU 
TURNEUL U.E.F.A.

De la mijlocul lunii ianuarie, cei 
mai buni juniori din Budapesta, care 
fac parte din lotul R. P. Ungare pen
tru turneul juniorilor organizat de 
U.E.F.A., și-au început pregătirile. 
Lotul cuprinde 24 jucători. Printre a- 
ceștia se află talentații ?" '
rencvaros) — care joacă 
echipă de seniori, 
(M.T.K.) și Kaposzta

Albert (Fe- 
în prima 

Solymcssi II 
(Epitok).

cabilă nesiguranță. Maria Weinrich, 
pregătită temeinic pentru toate figu
rile ce le avea de executat, a luat con
ducerea distanțîndu-se categoric de 
celelalte concurente.

Duminică s-au desfășurat exercițiile 
liber alese. Cei 3000 spectatori au ad
mirat în egală măsură pe patinatorii 
consacrați Roman Turușaliko (care a 
cucerit cu această ocazie pentru a ze
cea oară titlul de campion al țării) și 
Maxim Bindea (clasat pe locul doi), 
ca și pe tinerii concurenți care au pre
zentat o suită de figuri dificile, remar- 
cîndu-se dintre ei Radu Iordan și 
Marcel Comanici.

La fete, Cristina Patraulea și a între
cut toate adversarele Ia exerciții liber 
alese și împreună cu Imola Seivart 
(de aceeași vîrstă cu ea: 14 ani) au 
reușit să ocupe locurile 2 și 3 în cla
samentul general. Maria Weinrich și 
Eva Palasy au prezentat un program 
puțin bogat în conținut. Maria Wein
rich, care acumulase însă un 
considerabil după prima zi a 
rilor, s-a menținut pe primul 
clasamentul general, cucerind
a cincea oară consecutiv titlul de cam
pioană a țării.

avantaj 
întrece- 
loc în 
pentru

R.P.R. LA PATINAJ ARTIS
La proba rezervată perechilor 

concurat trei cupluri. Principalele 
tendente au fost dublurile l 
Curceac-Alfred Fierarii (București, 
Ecaterina Pusztay - Ștefan 
(Cluj). Ultima pereche și-a 
titlul.

lată clasamentele generale: 
Individual seniori: 1. ROA*

TURUȘANKO (Steagul roșu Un 
Stalin) campion al R.P.R. 732 p. 
Maxim Bindea (Dinamo Cluj) 681,9 
3. Radu Ionian (Constructorul Bi 
620,5 p.; 4. Șt. Hudak (Recolta Mia 
rea Ciuc); 5. P. Gali (Harghita Miei 
rea Ciuc); 6. M. Comanici (Harg 
Miercurea Ciuc).

Individual senioare: 1. MAI 
WEINRICH (Recolta Miercurea Ci 
campioană a R.P.R. 614,6 p.: 2. C 
tina Patraulea (Constructorul Bu 
rești) 591,3 p.; 3. Imola Seivart (H 
ghita Miercurea Ciuc) 568,8 p.; 4. I 
Palasy (Recolta Miercurea Ciuc).

Perechi seniori: 1. ECATER1 
PUSZTAY-ȘTEFAN BALAZS (Pror 
sul Cluj) campioni ai R.P.R. 10,30 
2. Vera Curceac-Alfred Fier. 
(C.C.A. București) 1Q,22 p.; 3. Dor 
Coman-Ștefan Bugnariu (Progre 
Cluj) 6,78 p.

Perechi juniori: 1. TUNDE S2 
KELY-PETER GALL ( H ar ghi 
Miercurea Ciuc).

Ba 
păs
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