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• întâlnirea triunghiulară 
de la Budapesta

Astăzi părăsește Capitala echipa je- 
linină de floretă a țării noastre care 
a participa la un concurs triunghiular 
•na avea loc in capitala R. P. Ungare

ziua de 21 februarie. Scrimerele 
yastre vor intilni pe cele din R.P.U.

Italia.

ni de rwierj In eomuna Dorobanț
Simbătă 7 februarie... La ora aceea de seară ropote de aplauze rupeau 

niștea care dăinuise pină atunci in sala de festivități a gospodăriei agri- 
ole colective „Szabo Arpad" din comuna Dorobanți. (Dacă o căutați pe har- 
ă o veți găsi tocmai lingă Curt ici...).

Ce se petrecuse? In cadrul unei adunări generale, membrii gospodăriei 
gricole coleciiue au hotărit ca, in anul 1959, fiecare cap de familie să 
ea o zi de muncă pentru sprijinirea activității sportive. O zi de muncă, 
'u-i puțin lucru... Dar și activitatea sportivă din această comună meritai
ociația sportivă a colectiviștilor

din comuna Dorobanți...

Se numește „Stăruința". Așa au vrut 
să-i spună. Doreau cu toții ca aso- 
ția lor sportiva să cuprindă ceva din 
severența, din dîrzenia, din stăruin- 
cu care ei munciseră pentru a face

Campionatul republican masculin de handbal în 7

Despre jocurile din primele doua zile
IN PRIMA ZI... 166 DE GOLURI ®O 
TIMIȘOARA • PRIMA SURPRIZA...

PARTIDA PASIONANTA:DL MOVIȘTII BUCUREȘTENI IN FORMA • 
RAPID — ȘTIINȚA

Al. .. a fost rîndul echipelor mas- Negrău 
line să ia startul în primul cam- 
Mat republican de handbal în 7. 
ima întâlnire: Dinamo Orașul Sta-

— Recolta Domnești nu s-a ri- 
:at la un nivel tehnic satisfăcător, 
r a plăcut ca desfășurare. Diriamo- 
■tii — fără să joace la valoarea lor 
noscută — au avut tot timpul su- 
rioritatea și au cîștigat ușor : 28—19 
3—8). Au marcat: Weber 11, Mun- 
inu 7, Pali 5, Pahan 2, H. Bren- 
rf-er 2 și Fr. Brendorfer pentru di- 
moviști și Niculescu 6, Popa 5,

S0X
• Pugiliștii noștri susțin două 

întâlniri în Scoția

După cum se știe, la 19 martie echi- 
reprezent-ativă .de box a R. P. Ro

ne va intilni la Glasgow naționala 
oției. Porul de specialitate scoțian 
înștiințat federația noastră de spe- 
ditate că este de acord cu organi- 
rea și unui al doilea meci care va 
ea caracter neoficial. Acesta va a- 
a loc la 21 martie, in localitatea 
mdee. 

din gospodăria lor colectivă una din 
cele mai înfloritoare unități socialiste 
agricole din întreaga regiune. Și dacă 
azi gospodăria agricolă colectivă „Sza- 
bo Arpad“ este o gospodărie fruntașă, 
nici asociația sportivă „Stăruința" nu 
se... lasă mai prejos.

O primă dovadă ? Mîndria cu care

Fază din jocul Dinamo București —Dinamo Tg. Mureș 
(Foto: L Mihăică)

_ 4, Tunaru 2, Cămărașu 2
pentru Recolta Dclmnești.

După o repriză egală (9—9) Chi. 
mia Făgăraș a cedat inițiativa și Di-

PROGRAMUL DE AZI:
16,00: Rapid București — Recolta 

Domnești
17,15: Tehnometal Timișoara — Di

namo Tg. Mureș
18,30: Știința Timișoara — Dinamo 

Or. Stalin
19,45: Dinamo București — Chimia 

Făgăraș
Ultimele jocuri ale turneului final 

au loc sîmbătă în sala Ffareasca de 
la ora 16,00.

nan» Tg. Mureș a obținut victoria cu 
19—15 într-un meci viu disputat, cu 
multe faze spectaculoase. Au marcat: 
Nagy 5, Dîmboiu 4, Preda 3, Urogli 
3, Berekmery 2, Helwig și Mezei (Tg. 
Mureș) și Graef 5, C. Martini 4,

un... revelion in stil

Primul meci, la Cantdrt. Echipa C.CiA. și Selecționata orașului intră pe te
ren, pentru a lua parte la festivitatea de inaugurare a turneului echipei 
,_L.................... . - - romțne.

președintele consiliului, țăranul colecti
vist Carol Cristof, pe pieptul căruia a 
fost prinsă de curînd insigna „Merite 
sportive", îți prezintă activitatea aso
ciației. Și apoi cele citeva cifre însem
nate pe carnet sînt și ele edificatoare. 
Asociația sportivă „Stăruința" are 383 
de membri și a realizat din cotizații 
în anul 1958 suma de 4.360 de lei. La 
Spartachiada de vară de anul trecut 
au participat 328 de concurenți, iar la 
actuala ediție a Spartachiadei de iarnă,

CĂLIM ANTONESCU

(Continuare in pag. 3)

4, Postolache 2. Stoica

dinamoviștilor bucureșteni

Schneider 
(Făgăraș).

întâlnirea
cu echipa Tehnometal din Timișoara 
nu lăsa să se întrevadă nici o sur
priză. De altfel, dinamoviștii au și 
cîștigat la scor : 36—12 (21—5), în- 
tr-o partidă în care au făcut o ex
celentă demonstrație. In vervă, ti au 
înscris multe puncte (scorul putea fi 
mult mai mare) dar, în primul rînd 
au impresionat prin precizia lovituri
lor la poartă (variate și eficace), a 
acțiunilor pe contraatac și prin per
manenta mișcare pe teren (pe baza 
unei tactici bine realizate). Au mar
cat : P. Simion 8, L. Popescu 6, 
Costache Mircea I 5, lonescu 5, Mar
tini 5, Bădulescu 4, Ivănescu 3 (pen
tru Dinamo) și O. Sipoș 5, N. Reitz. 
4, lacob 2 și Michel (pentru Tehno
metal).

Ultima partidă — și cea mai dispu
tată — a avut loc între Știința Timi
șoara și Rapid București. Timișorenii1 
nu se așteptau la o replică atît de dîr-

DAN GIRLEȘTEANU
(Continuare în pagina 3)

Scrisoare din R.P. Chineză

După cele două jocuri susținute de C.C.A. Ia Canton
A Am sărbătorit încă o dată ...Anul Nou! A Amănunte asupra primelor 

Cîteva cuvinte despre fotbalul chinez
în afara anului obișnuit, solar, în R. P. 
Chirteză se sărbătorește și anul nou 
lunar, tradițional, care — pentru a se 
deosebi de celălalt an nou — a fost 
denumit — mai de curind — „Sărbă
toarea primăverii".

★
Cu mai multe zile înaintea sărbătorii, 

orașul Canton s-a gătit în mod deose
bit. Clădirile au fost ornate Cu ghirlan
de multicolore, pe străzi și la intrări 
s-au agățat lampioane în stil chinez, 
vasele care plutesc pe fluviul Perlelor 
s-au împodobit și ele ca. la o serbare 
venețiană, iar pe străzi au început să 
circule tineri care prezentau, în ritmul 
tobelor, „dansul dragonului", o ale
gorie care aduce puțin c.u „capra" de 
Anul Nou de pe la noi. Sensul princi
pal al sărbătorii este bucuria pentru 
revenirea primăverii, anotimpul tinereții, 
al fertilității. Peste tot se aud răpăit 
de tobe și pocnete de artificii. Orașul e 
un adevărat furnicar. Și așa eum e și 
la noi-cu ocazia sărbătorilor de iarnă, 
fiecare aduce acasă un brad verde.; 
aici la fiecare pas întâlnești un om 
ducînd la subțioară sau trăgînd într-o 
ricșă (vehiculul cel niaj popular în 
R. P. Chineză), un mic arbust înflo
rit, tradițional la această sărbătoare.

★
Cu toată preocuparea pentru sărbă- 

torrrpg, amilui țwu, turneul C.C.A.-

a

meciuri
La 8 februarie am sărbătorit pentru 
doua oară Anul Nou ! In această zi 

am luat parte împreună cu cei peste 
20 de membri ai delegației noastre la 

chinez. Pentru că

Jmîcil schiori
■ ț Concurentul nr. 7 este 
-■gata de start. Peste cite- 
'„".va clipe el va porni să 
--străbată întinderile de nea 
f’în cadrul concursului de
■ - orientare turistică pe 
•^schiuri pentru pionieri.
-- Desfășurate în aer proa-
• țspăt, intr-un decor mi nu- 
--nat, asemenea întreceri — 
••mai mult decit un sim- 
'.'.plu prilej de joacă — sînt 
••un mijloc admirabil de
• - călire a trupului, de întă- 
țrire a sănătății. Totodată, 
Le/e ajută tinerelor vlăs- 
Ttare ale patriei să acu- 
■țmuleze numeroase deprin- 
Lderi și cunoștințe atît de 
ț utile vieții in care pășesc.

Echipa C. C. A. virtuală campioană 
republicană de hochei pe anul 1959 
în meci decisiv C.C.A. a întrecut ieri Știința Cluj 

cu 6-3 — Astăzi au loc ultimele partide
Meciurile etapei a IX-a a campio

natului republican de hochei pe gheață 
desfășurate ieri aveau de tranșat în 
special două probleme : aceea a locu
lui întâi și pe cea a echipei care va 
juca anul viitor în categoria B. Dacă 
rezolvarea celei de a doua probleme 
a fost... aminată pentru astăzi, în 
schimb cea a titlului de campioană a 
fost de acum lămurită. Jnvingînd pe 
Știința Cluj, echipa C.C.A. a devenit 
virtuală campioană a țării.

Iată citeva amănunte asupra meciu
rilor de ieri:

RECOLTA M. CIUC — DINAMO 
TG. MUREȘ

4—2 (3—3, 1—1, 2—1)
Prestând un joc mai bun, mai bine 

orientat tactic și mai atent în apărare, 
Recolta a obținut o victorie comodă. 
Dinamoviștii s-au comportat inegal, 
desfășurînd unele aciuai frumoase și 
bine închegate, dar greșind alteori 
cu prea multă ușurință. Au marcat: 
Covaci (min. 8 și 9), Takacs I (min. 
14), Hollo 1 (min. 34 și 54) și St. 
Szabo (min. 57) pentru Recolta, Publik 
(min. 36 și 47) pentru Dinamo. De 
notat că la scorul de 3—0 Takacs I a 
ratat un șut de penalitate.
VOINȚA M. CIUC — PROGRESUL 

GHEORGHIEN!
4—2 (0—2, 1—0, 3—0)

Luînd meciul prea ușor, tinerii ju
cători ai Voinței s-au văzut dominați 
destul de clar și conduși chiar cu 
2—0 prin punctele înscrise de Almassi 
II (min. 14) și Kari (min. 15). Apoi 
ei au trebuit să facă apel la toate 
.resursele pentru a putea întrece un 
adversar care s-a> apărat corect și dîrz. 

Au înscris pentru Voința: I. Szabo 
(min. 38), Ferenczi (min. 46) și G. 
Szabo (min. 43 și 58).

C.C.A. — ȘTIINȚA CLUJ
4—3 (3—0, 0—2, 5—1)

Practicînd un joc clar, în viteză, 
echipa C.C-A. a reușit să domine ca
tegoric echipa studenților clujeni în 
prima repriză, înscriind trei goluri 
prin șuturile trase de la distantă de: 
Raduc (min. 3) și Csaka I (min. 10 
și 11). In repriza a Il-a cei care au 
dominat au fost clujenii. Ei au în-, 
scris două goluri prin Cazan I (min. 
21) și Cazan II (min. 22) dar au 
ratat numeroase ocazii, una mai mare 
ca alta !... In ultima parte a întâlnirii 
perioadele de dominare au fost egale, 
ca și ocaziile de gol, numai că jucă
torii de la C.C.A. mai atenți și maî 
calmi au reușit să înscrie de trei ori 
(Lbrincz în min. 44, Peter în min. 58 
și Măzgăreanu în min. 
denții numai o dată 
min. 57).

59) iar stu-
(Cazan II în

★
desfășoară 
a X-a: ora
— Dinamo Tg. Mureș;

meciurile din
10: Progresul

Astăzi se 
cadrul etapei 
Gheorghieni — ,K. ,„un?,
ora 17: Știința Cluj — Voința Aî. 
Ciuc; ora 19: C.C.A. — Recolta M. 
Ciuc.

R. VlkARA
CLASAMENTUL :

1. C.C.A.
2. Voința
3. Știința
4. Recolta
5. Progresul
fi. Dinamo Tg. Mureș

M. Ciuc 
Cluj 
M. Ctac

52:2s
38:30 1B

» 
»
4
♦

48:40
30:34

ului n-a trecut neobservat. Dimpotrivă. 
Presa s-a ocupat permanent de jocurile 
echip_ei rominc, la hotelul „Aichun" 
sportivii romini au fost mereu căutați 
de amatorii de fotbal, iar pe stradă 
sau la spectacolele unde mergeau, fot
baliștii bucureșteni au fost obiectul a- 
tenției generale. Oriunde intram, la o 
sală de spectacole, la o expoziție, pe 
un teren de sport sau pur și simplu in
tr-un parc public, eram intimpinați cu, 
aplauze, cu prietenie si viu interes.

O adevărată manifestație de simpa-1 
tie ne-a fost făcută cu ocazia primului 
meci, cel cu selecționata ora
șului Canton. Cind echipele au intrat 
pe teren, avind in frunte drapelele celor 
două țări prietene, au izbucnit ovații, 
care n-au mai contenit minute in șir., 
Meciul a fost onorat cu prezența unof 
personalități de frunte ale vieții politicei 
și de stat.

Rezultatul jo'cului este mai de mult 
cunoscut cititorilor noștri: 3—0 perdrtt 
C.C.A., prin punctele marcate de Ca- 
coveanu (min. 3), Alexandrescu (nuri. 
50) și Constantinescu (min. 70). Azi 
vom furniza o serie de amănunte. In jocul 
cu C.C.A., selecționata Canton a jucat 
bine în prima repriză. Lipsiți de rezis
tență, localnicii au cedat in cea de a,

RADU URZICEANlț j

(Continuare in pag. 4),



Scrisori
Plicuri purtind. ștampila oficiilor l 

poștale din toată țara ne sosesc din 
primele ceasuri ale dimineții. Este 
salutul cotidian al prietenilor de 
pe întreg cuprinsul țării. In raidu
rile scrise cu migală sînt cuprinse 
gînduri șl fapte, aspecte ale mun
cii entuziaste care se desfășoară 
în fiecare oraș și comună pentru 
dezvoltarea mișcării sportive. Scri
sori... Pe filele albe își poartă con
deiul harnicul muncitor de la Re
șița sau Hunedoara, colectivistul 
din satele Timișoarei sau de prin 
părțile Dobrogei noi, elevul din 
școlile Aradului sau Bucureștiului. 
Este nespusă bucuria de a răspun
de acestor scrisori, ca și celor pe 
care le... așteptăm!

In regiunea Galați Spartachiada se bucură 
de o largă popularitate

TURISM... ALPINISM...
Alpinismul !a Sibiu

Amatorii de alpinism din Sibiu 
pun o activitate susținută. In momen
tul de față echipa Steaua roșie se 
pregătește intens în vederea con
cursului republican de alpinism ce va 
avea loc în munții Retezat. Nici alpi- 
niștii asociației sportive Energia 
se lasă mai prejos. De curînd ei 
efectuat în munții Făgăraș o tură 
piuă de iarnă 
dintre ei au 
nist R.P.R.".

Comisia de

cTe-
cent constituită) are în proiect efec
tuarea unor ture alpine de iarnă pe 
trasee ca : Suru—Porcești, Poiana 
Neamțului — Avrig etc.

CORNEL FRACEA
Intensă activitate turistică la Arad

Amatorii de drumeție din Arad se 
întîlnesc săptămînal la clubul turiști
lor. Aci au loc conferințe și proiecții 
de filme care familiarizează pe cei noi 
în această activitate cu frumusețile 
țării.

mobilizare se numără: Câmpeni (661 
cancurenți), Găgești (300) și Bătinești 
(280), iar printre asociațiile sportive 
Progresul — Panoin — (220). Alt 
popas, în alt raion: Tecuci. Pînă la 
aceeași diată — 20 ianuarie — parii- 
cipaseră la întreceri aproape 3.500 ti
neri. Cei mai mulți în comunele Cu
dalbi (200) și Negoilești (180).

Să ne oprim puțin și în orașul Bră
ila. Care e situația aici ? Mai mu't 
de 6.000 concurenți și concurente pînă 
la jumătatea lunii trecute I Dintre a- 
ceștia, 2.300 la șah. 876 la tenis de 
masă, 835 la trîntă, 2.785 la gimnas
tică, 862 la haltere etc. Și printre ci 
numeroase fete: 1.200 la gimnastică, 
235 la tenis de masă. 356 la șah etc.

Cifrele de mai sus sînt concludente. 
In regiunea Galați, se pare că și în 
acest an se va înregistra un record 
de participare la Spartachiadă, mai 
ales că zăpada și înghețul din ultima 
vreme vor permite și organizarea con
cursurilor de schi și patinaj.

mase și în- 
bucură în

de 
se

popularitate în 
"i ce se 

întrec în fiecare ediție a Spartachia- 
dolor se numără cu zeci.le și sutele 
de mii. Și în anul acesta, după pri
mele rezultate — necentralizate încă 
— se vede că tineretul din regiunea 
Galați a răspuns cu entuziasmul care-l 
caracterizează la concursurile primei 
etape a Spartachiadei de iarnă a ti
neretului. Să facem o scurtă incursi
une în cîteva din raioanele regiunii 
pentru a culege date în legătură ou 
această populară competiție.

Raionul Panciu. Pînă la 20 ianua
rie, participaseră la concursurile Spar
tachiadei peste 3.600 tineri și tinere. 
Printre comunele cu cea mai largă

Competițiile sportive 
deosebi Spartachiadele 
fiecare an de o largă . 
regiunea noastră. Participant

nu
au 
al-
19de gradul II A, iar 

obținut insigna „Alpi-

alpinism a orașului (re-

Rubrica vînătorului

HANDBALIST!! REȘITEI

Reșița estehandbal
loc în clasamentul campionatului

VICTOR PALADESCU

lin cîteva rînduri...
____________ / ■

poate vorbi ceasuri in
activitatea 
n-ar fi de

cele 54 de

destoinicilor 
povestit, de 
vînători co- 
combaterea

ȘTEFAN WEINBERGER
Expoziție de fotografii turistice 

la Cisnădie
In vederea atragerii a cit mai mul

tor tineri în practicarea turismului și 
alpinismului, la Cisnădie s-a organi
zat o expoziție de fotografii și ma
teriale turistice și alpine.

Fotografiile executate de tov. 1 leii rich 
Breit și Șerban Severin redau mi
nunatele priveliști ale țării și sînt 
cercetate cu mult interes de mimii- 
torii întreprinderilor locale. Cu acest 
prilej ei primesc și explicații asupra 
felului cum se întrebuințează dife
rite materiale alpine.

CONSTANTIN CREȚU

Ca să vorbim de valoarea echipei de 
suficient să amintim că ea ocupă primul 
republican masculin la încheierea turului. Dacă vrem să cunoaștem popu
laritatea handbalului la Reșița, să ne amintim că la întâlnirea dintre echipa 
Gliubului sportiv muncitoresc Reșița și C.C.A. au participat peste 6.000 de 
spectatori! Iar dacă pașii ne poartă spre marele combinat, îi vom reîntîlni 
— Ia locurile de muncă — pe cei care, nu peste miultă vreme, vor relua 
„asaltul" pentru cucerirea titlului de campioni republicani. Otto Depner 
este inginer chimist, Rolf Falschesell, lăcătuș meoanic. Anton Ferenschiitz 
funcționar tehnic și inovator. Vasiile Szabo impiegat de mișcare la căile 
ferate uzinale, loan țendl. desenator tehnic, Ioan Krasser lăcătuș mecanic...

Poate vreți să știți cînd vor relua antrenamentele? Ei bine, handbaliștii 
Reșiței — sub îndrumarea antrenorului Mihail Szucsik — nu s-au... speriat de 
timpul nefavorabil și încă de la 10 ianuarie au început să se pregătească 
cu conștiinciozitate pentru viitoarele jocuri.

» In orașul Satu Mare a luat ființă 
recent o nouă asociație sportivă, care 
va funcționa pe lîngă fabrica de dan
tele. Aceafta este a 25-a asociație 
sportivă din oraș. La cererea munci- 
torilor din fabrică au fost organizate 
pentru început secții de gimnastică, 
volei, șah, popice si tenis de masă.

MIHAIL DUMITRAȘCU
• La Slatina a avut loc o întîlnire 

amicală de box între sportivii asocia
țiilor Metalul Craiova și Voința Sla
tina. Aceasta este a treia reuniune de 
box organizată de la începutul anului.

ION GHEORGHE
® Pentru întărirea muncii sportive, 

la fabrica de ciorapi din Cîmpîna a 
fost reorganizat consiliul asociației 
sportive. Printre cei nou aleși se nu
mără și tovarășii Stelian Turtureanu, 
Petre Focșeneanțt, Maria Grigoresciu, 
Elena Mocanu și Virginia Pușcașii, 
oameni cu dragoste față de munca 
sportivă.

BUJOR IVĂNESCU si 
CONSTANTIN VIRJOGHIE

— corespondență din Calafat —

Mal întîi, o precizare: filiala din 
Calafat este fruntașă pe regiune. 
Pentru ce ? Secretarul filialei, Gheor- 
ghe Alecu, îți 
tregi despre 
vînători. Cîte 
pildă, despre
lective organizate pentru 
răpitoarelor ? In locul unor istorisiri 
(de altfel foarte interesante) să fa
cem însă cunoștință cu cîteva rezul
tate : ciori grive și coțofene 4.933, 
diverse răpitoare cu păr 373, cu pene 
448, cuiburi de ciori distruse 180...

De 20 de ori s-au întîlnit vînătorii 
din Calafat și la vînăforile colective 
pentru valorificarea vînatului. Bilan
țul a fost tot atît de rodnic: aproa
pe 4.200 kg. carne vînat, ceea cc 
seamnă realizarea angajamentelor 
procentaj de 127 la sută.

Un beneficiu de peste 6.000 de 
a fost realizat și din depășirea 
gajamentelor luate de pescarii spor
tivi care au pescuit peste 2.100 kg. 
Și acum, cîțiva fruntași : Gh. Marcu, 
Ion Tatomir, Gheorghe Dini, Gh. Ne- 
goescu, Ion Iancu, Ion Ghilă...

ÎL
PINA C1ND?

in imediata apropiere a intrări' în 
sediul consiliului regional Uj >. 
Oradea află un frumos p„..ou

sportiv ou multe rubrici. vara
anului trecut însă, pe panou n-a fost 
scris nici tin... rîndulcț. Cît vor mai 
trebui să aștepte sportivii din 
Oradea ?

IOAN CRISTIAN

GH. DOBRESCU

Trei prieteni ai sportului
Nu sînt recordmani, performanțele 

lor nu strut însorise (mîine poate...) 
în tabelele de recorduri dar acolo, în 
comuna sau orașul lor. acești tineri 
sportivi muncesc cu dragoste pentru 
dezvoltarea activității sportive.

llie Stai cu
Cu cîțiva ani în urmă, tînănul țăran 

întovărășit din comuna P-eretu a par
ticipat pentru prima oară la un con
curs sportiv: la Spartachiadă. Sportul 
său 
rea 
ale 
rea 
cu 
Cum să n,u se mîndrească cu 
treaga comună ? Utemistul Ilie 
participă acum la optimitg de 
ale campionatului individual de 
grupa Roșiori. Un nou pas spre 
iestrie.

preferat: șahul. A urmat califica- 
în etapele raionale și regionale 
acestei competiții, apoi participa- 
la finala pe țară. Astăzi, Ilie Stai- 
este șahist de categoria a

Guta Oprea
Lăcătuș de revizie la vagoane, fot

balistul Guță Oprea este un sportiv 
prețuit de tovarășii lui de muncă, de 
colegii de echipă.

Fruntaș în toate acțiunile organi
zate pe linie sportivă, candidatul de 
partid Guță Oprea — în vîrstă de 
numai 20 de ani — contribuie cu 
toate forțele și priceperea sa la dez
voltarea sportului în orașul Roșiorii 
de Vede.

AL. POPESCU

Flori ca Brat a

Il-a ! 
el în- 
Staicu 
finală 

șah, 
mă-

pri-Tot Spartachiada tineretului a ț...‘ 
lejU’it și „debutul" sportiv al contabi
lei Florioa Br.atu, fruntașă în muncă 
Ia T.A.P.L. Roșiori. Și ea joacă șah, 
dar rezultatele cele mai bune le-<a ob
ținut la tenis de masă și volei. Disci
plinată la antrenamente, ea reprezintă 
cu cinste sportul din Roșiorii de Vede. 
Fără îndoială, exemplul cblmunistei 
Florica Br.atu călăuzește pe toate ce
lelalte tinere în activitatea lor spor
tiva.

Fac bilanțul activității unui an
In întreaga regiune Suceava se tin 

în acest© zile adunările generale de sfir- 
șit de ain. Pînă în prezent, a>u fost 
organizate -adunări în 22 asociații spor
tive. Pretutindeni, membrii U.C.F.S. iau 
parte activă la ședințe, dezbătînd prin
cipalele probleme ale activității sportive 
d'in asociația din care fac parte. Așa 
de pildă, în comuna Ca cică, raionul 
Gura Humorului, la ședința asociației 
sportive au participat 100 tineri și ti
nere. Printre alte aspecte discutate a 
fost și aicela ial slabei munci desfășu
rate anul trecut pentru atragereia tine
retului în competițiile de mase. In co
muna Brăești. raionul Dorohoi, tinerii 
au evidențiat munca depusă de consi
liul asociației pentru încasarea cotiza
țiilor sportive și înscrierea de noi mem
bri U.C.F.S.

V. NICULESCU 
Răsplata muncii

Secția de atletism a asociației „In
dustria Sîrmei“ din Cîmpia Turzii a 
organizat recent o festivitate cu prile
jul căreia au fost premiați cei mal buni 
atleți. La festivitate au luat parte toți 
membrii secției precum șl mulți părinți

Scrisoare dl io Orașul Si a lin
la proba de 100 bile 
izolate, iar muncitorul 
Carol Zombori a jost 
selecționat în echipa 
de popice a R.P.R. și 
a participat, la pnai 
multe întilniri inter
naționale, 
după zece 
putate în 
orășenesc, 
noștri conduc detașat, 
neavind nici o ' 
gere.

In celelalte 
insă activitatea 
șchioapătă. Anul 
cesta ne vom strădui 
să le punem pe 

Personal, mă 
să sprijin și 
mult activitatea 
tivă in uzina noastră, 
să duc muncă de lă
murire pentru ca toți 
muncitorii sd devină 
membri ai U.C.F.S.

Lntr-o scrisoare adre sată redacției noastre, 
tov. Alexandru Urdea. lăcătuș la uzinele „Me- 
ti’Oin" din Orașul Sta lin, ne informează des
pre activitatea sportivă a muncitorilor din 

' ' uzinei. Să-i dăm ouvîntul:cadrul

Dragi tovarăși, producție.Im „'.Hi
hotărit să văM-atn 

trimit cîteva rînduri 
prin care să vă arăt 
o parte din activitatea 
și realizările sportivi
lor din uzina noas
tră.

In 
vem 
tivă 
pice.

cadrul uzinei a- 
o asociație spor- 
cu. secții de po- 
fotbal, tir, volei, 

atletism și alpinism. 
Prin munca entuzias
tă a colectivului 
muncitori a fost 
menajată și 
noastră sportivă.

Majoritatea. sporti
vilor sînt muncitori 
de bază ai uzinei și 
depun eforturi susți
nute pentru îndeplini
rea și depășirea pla

de 
rea- 

baza

nului de producție. 
Citez printre alții 
pe tov. Ion Jiga, de 
meserie turnător la 
secția neferoase — un 
bun fundaș al echipei 
de fotbal. Frezorul 
Ștefan Mușat,, jruntaș 
în producție, este cen
tru înaintaș. Echipa de 
fotbal nu are un an
trenor renumit, ci un 
instructor voluntar 
foarte priceput, fost 
jucător in orașul nos
tru. pe nume Nicolae 
Vllcu. El se îngrijește 
de pregătirea repre
zentativei uzinei noa
stre, în momentul 
de față clasată pe pri
mul loc în campiona
tul regional.

Șoferul 
Restemeanu este cam
pionul țării la popice,

Gheorghe

ILIE GH1ȘA

Asociațiile 
nătatea" 
cuprind 
U.C.F.S.

DOAR 10 LA
sportive 

și „Înfrățirea" 
aproape 2 000 
Și totuși, la

SUTA
„Făclia", 

din Bi 
membri 

întrecerile

Să-
JH 

ai

De altfel, 
meciuri dis- 
campionatul 

popicarii

infrin-

secții 
cam 

a-

roate
oblig 
mai

Spor-

ALEXANDRU URDEA

Spartachiadei ele au mobilizat doar... , 
200 concurenți. Să se fi culcat oare 
acești activiști pe laurii primelor suc
cese ? Se pale că da I...

OCTAVIAN BERBECARU

ai copiilor care au îndrăgit atletismul 
și îl practică în cadrul asociației „In
dustria Sîrmei". Pentru a procura fon
durile necesare premierii, secția de atle
tism a organizat un concurs cu tema 
>.CLne știe sport cîștigă“.

PETRU ȚONEA 
Gimnastica de producție cucerește 

noi adepți
Gimnastica de producție cuprinde din 

ce în ce mai multi muncitori ai fabri
cii de cărămidă și țiglă „1 Mai" din 
Bucov, raionul Ploești. Astfel, de la 32 
muncitori în prima etapă a introduoe-

ril gimnasticii, astăzi peste 130 munci
tori practică această formă a gimnas
ticii. Extinderea rapidă a gimnasticii 
de producție a fost positiilâ da.tor:tă 
faptului că tot mai mulți sînt munci
torii care se conving de roadele sale. 
Trebuie amintit, desigur, și de spri
jinul pe care l-a acordat în această 
direcție conducerea fabricii prin tova
rășul director I. Bucur

GH. ALEXANDRES CU 

intensă activitate sportivă 
la Tg. Fu

Zăpada abundentă din 
a permis schiorilor din _______r.
înceapă activitatea. Concursul inaugural 
a fost organizat de consiliul 
U.C.F.S. și a atras un mare număr 
de tineri. Mulți sportivi au fost 1 ie
zeați și la concursurile de șah și tenis 
de masă care au dat cîștigători pe M. 
Maltopol (tenis de masă) și P. Lupu- 
lescu (șah).

întrecerile Spartachiadei de iarnă sînt 
si ele în plină desfășurare. De o bui”* 
ganizare și o largă participare s-au 
bucurat cc-ncursunle «in cui.iuuele 
Iești, Peștișaini, Bîlteni și Lelești.

A. AKJOCA,

A FOST ODATA...
Bocșa Vasiovei a fost un impor-’ 

tant centru șahist. Mai ales în șahul 
feminin (în ultimii ani jttcătoar ■ de 
valoare au participat chiar la cam
pionatele republicane). Asta a fost 
odată. Acum însă... .Materialele (12 
mese lucrate în furnir, 20 garnituri 
de șah, 2 ceasuri de control) s-au

ultimele
Tg. Jiu să-și

raional

irosit. Sala a primit o altă întrebuin
țare. De activitate nici vorbă. N-ar 
fi nimeni care să remedieze lucrurile? 
Ba da! Conducerea asociației spor
tive Minerul, care în ultima vreme a 
neglijat activitatea secției de sah.

S. STO1A
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ză dar... au primit-o. Rapid a jucat 
bine, a știut să-l facă inofensiv (în 
multe ocazii) pe Mosser — care de alt
fel a ratat și două lovituri de la 7 me
tri în prima repriză — și a luptat 
.pentru un rezultat favorabil chiar a- 
tunci cînd era condus cu 8—12. A 
fost un meci cu multe neregularități 
(an abundat sancțiunile cu lovituri 
de la 7 m. și chiar eliminările) din 
partea ambelor echipe. După ce la 
repriză Știința conducea cu 8—6, jo
cul s-a terminat la egalitate (Cosfa- 
che Mircea II a înscris în ultimele 
secunde): 18—18. Au marcat: Barbu 
5, Costache 4, Pană 3, Cernat 3, Rușcă 
2. Coman pentru Rapid 
Silvestrovici 3, Ghiță. 
Laohe, Mărgineanu și 
Știința Timișoara.

★
Programul de ieri a

mrre surpriză: Recolta Domnești a în
trecut Știința Timișoara cu 19—16 
(9—9). Jocul, de factură modestă, a 
opus o echipă (Știința) obosită după 
jocul ctt Rapid, miei formații hotărite 
să lupte pentru victorie. Rezultatul a 
infirmat multe pronosticuri.

Au marcat: M. Niculescu 7, C. Ne
grăit 4, Cămărașu 3, Popa 3, Iovan 2 
pentru Recolta Domnești și Jude 4, 
Mosser 3, Meitert 2, Vlad 2, Chița 2, 
Ispan 1, Silvestrovici 1, Mărgineanu 1 
pentru Știința Timișoara.

In partida următoare, Dinamo Bucu-

și Mosser 9, 
Oprea, Jude, 
Vlad pentru

început cu o

(Nrmare din pag. 1)

numai pînă acum, 450 de țărani mun- 
.«•itori au luat parte la întrecerile de 

i, tenis de masă, haltere, trîntă, pa- 
,..mj.
O activitate din cele mai rodnice—

Asociația sportivă „Stăruința" are o 
serie de secții pe ramură de sport a 
căror activitate poate rivaliza cu cea 
a multor asociații sportive de la orașe. 
Să le luăm pe rînd... Intîi secția de 
fotbal, care are două echipe. Formația 
de seniori, ocupă primul loc în campio
natul raional, iar echipa de juniori 
participă cu succes în campionatul ora
șului Arad. Rezultatele fotbaliștilor 
constituie o mîndrie pentru colectiviș
tii din Dorobanți. Candidatul de partid 
Francisc Nemeth, căpitanul echipei, și 
utemiștii Antal Ando, Ștefan Falkus, 
Francisc Kiss, Ștefan Tapaszto luptă 
pentru a deveni cei mai buni nu mimai 
pe terenul de fotbal' dar și la locurile 
lor de muncă.

Și activitatea celorlalte secții pe ra
mură de sport este la fel de frumoasă. 
Secția de popice a cucerit de curînd 
campionatul raional și a ocupat la eta- 
na regională locul al doilea, echipa de

■ a cucerit și ea primul loc în 
campionatul raional, la șah și tenis de 
masă se duce o intensă activitate prin 
organizarea unor pasionante campio
nate de casă. De asemenea, atletismul 
este un sport larg răspîndit azi prin
tre țăranii colectiviști din eoni. Doro
banți. Rezultatele obținute sînt grăitoa
re. iată-le: Juliana Savaij s-a eviden
țiat Ia faza regională a Spartachia- 
dei de vară, reușind în proba de 500 
m. 1:30,0, Elisabeia Levay a realizat 
3,75 m. la săritura in lungime junioare.

O frumoasă bază materială
Activitatea sportivă pe care o desfă

șoară țăranii colectiviști din corn. Do
robanți nu ar putea să fie încununată 
cu asemenea rezultate dacă nu ar 
dispune de o bază materială dintre cele 

I mai bune. Asociația sportivă „Stăruin
ța" are două terenuri de fotbal, dintre 
care unul dotat cu instalațiile necesare 
(vestiare, magazii etc.), trei terenuri 
de volei, o popicărie dublă acoperită 
și cu pistă de bitum și o magazie 
excelent dotată. Poți vedea în maga
zia asociației boeancii echipei de fot
bal curățați și puși pe calapoade, zeci 
de mingi, materiale de atletism și un 
variat echipament sportiv.

★
Toate aceste frumoase realizări nu 

ar fi fost posibile fără ajutorul de zi 
cu zi pe care organizația de partid 
îl dă asociației sportive. Și cînd nc-am 
interesat cum se realizează acest aju
tor în mod concret, răspunsul a fost: 
„Simțim tot timpul în munca noastră 
sprijinul comuniștilor. Chiar tovarășul 
Francisc Leway, secretarul organiza
ției de partid, este principalul anima
tor al activității, fiind și secretarul 
consiliului asociației sportive". Exem
plul lui și al altor comuniști însufle
țește permanent tineretul în munca 
pentru dezvoltarea și întărirea activi
tății sportive.

Alături de1 viața nouă și fericită pe 
care țăranii colectiviști din comuna 
Dorobanți o trăiesc azi (un singur a- 
mănunt: casele noi te întîmpină la tot 
pasul), alături de bogata activitate 
culturală, sportul a devenit... veea ce 
ați văzut în acest reportaj 1

Dinamo Tg. Mureș
Meciul a fost de

rești a dispus de 
cu 20—13 (9—5).
factură slabă. Au înscris: Costache 
Mircea 5, Ivănescu 3, Zikeli 2, Popescu
2, Covaci 2, Camili 2, Ristoiu 2, Tă- 
năsescu și lonescu (Dinamo Bucu
rești), respectiv Nagy 4, Berekmery
3, Dorner 2, Preda 2, Helwig și Urog- 
ni. Interesant a fost meciul dintre Chi
mia Făgăraș și Tehnometal Timișoara 
— echipe de valori apropiate. După 
ce a condus la pauză cu 13—10, Chi
mia n-a mai reușit să mențină avan
tajul și a terminat la egalitate: 19— 
19. Au marcat: Graef 6, C. Martini
4, Schneider 4; Lupescu 2, Postolache, 
Binda și Tiscl'er pentru Chimia și la- 
cob 6, Sipoș 4, Reitz 3. Gimpel 2, 
Michel 2, Waltzer și Tasch pentru Teh
nometal. Reeditînd performanța, din 
prima zi, Rapid București a terminat 
învingătoare și în jocul de ieri disputat 
în compania dinamoviștilor din Ora
șul Stalin: 20—18 (11 —12). Au mar
cat : Coman 4, Costache 4, Cernat 3, 
Pană 3, Dănescu 2, Lungescu 2, Bar
bu, Păunescu pentru Rapid, Weber 6, 
Dorica 3, Pali 3, Munteanu 3, Pahan, 
Brendorfer I și Brendorfer II pentru 
Dinamo Orașul Stalin.

POLONIA BYDGOSZCZ A SUSȚINUT 
IER! PRIMUL MECI

Venită la București pentru a se 
pregăti în vederea campionatului, echi
pa poloneză de fotbal Polonia Byd
goszcz — care este oaspe al clubu
lui Dinamo București — a susținut 
feri primul său meci de antrenament. 
Locul de desfășurare: stadionul Dina
mo; adversar: juniorii 
durata antrenamentului: 
a 30 de minute;
(2—0, 1—0, 3—0) 
(3), Norko.vski II
Polonia a folosit formația: Burchard 
(Potrykus) — Dziadek, Bonfek, Mali
nowski— Jedrzejczok (Golz). Cirkow- 
ski (Golz) — Norkowski I. (Stacho- 
wiez), Armknecht, Norkowski II (Ko
walski), Kowalski (Piekut, Kulesza), 
Komasa. Echipa oaspe (a 9-a cla
sată în campionatul trecut, la 13 
puncte de campioana LKS Lodz) 
este alcătuită din jucători cu un 
fizic destul de dezvoltat. îna’.ți și 
rapizi. Practică un joc iute mai ales 
în atac, cu schimb de locuri și pă
trunderi în special pe centru, unde 
Norkowski II și Armknecht acționează 
ca două vîrfuri de atac. In apărare, 
poilomezii joacă cu „stoper măturător", 
rol care revine lui Boniek.

Antrenamentele și jocurile viitoare

scor 
prin 

. (21

dinamoviști; 
trei reprize 
final: 6—0

Armknecht 
și Kulesza.

Fază din meciul de antrenament Polonia Bydgoszcz — Dinamo jtin.
Kowalski — interul stingă polonez (in drea.pta') este „stopat" din acțiune de 
fundașul dinamovist Mocanu. (Foto: T. Roibu)

nesportive la
Returul campionatului republican de 

hochei pe gheață pe anul 1959. a fur
nizat o serie de partide aprig dispu
tate în care preocupările de ordin teh
nic și tactic au fost lăsate însă pe 
planul al doilea. Angrenate în lupta 
dîrză pentru cucerirea titlului de cam
pioană și pe de altă parte pentru e- 
vitarea ultimului loc și a consecințe
lor acestuia — retrogradarea în ca
tegoria B, toate echipele participante 
au pus mai mult accentul pe jocul 
în forță, au urmărit în primul 
rînd rezultatul. Aceasta a determinat 
ca nivelul jocurilor să fie mai scăzut 
decît în prima parte a întrecerii, a fă
cut să crească nervozitatea în rîrKÎul 
unor jucători care au început să prac
tice un joc brutal.

Luînd în discuție, acest lucru, bi
roul “ ‘
Ș*  
din 
totul nesportive și a trecut la o seric 
de măsuri concrete. Astfel, a suspen
dat pe un an pe jucătorii Ștefan Va- 
radi și Ludovic Csaka de la Progresul 
Gheorghieni și pe nouă luni pe jucăto
rul Atila Burian de la aceeași asocia
ție. A suspendat pe două etape pe ju
cătorii Ștefan lonescu (C.C.A.) ș{ Lu
dovic Takacs (Știința Cluj) — acesta 
va fi scos și din lotul republican, pînă 
la 31 decembrie a.c. A avertizat pe 
jucătorul Anton Biro (Știința Cluj)

Federației 
patinaj a 

rădăcini

romîne de hochei 
hotărît să curme 

aceste atitudini cu

și pe antrenorul Mihai Flamaropol 
(C.C.A.) și a dat mustrare scrisă 
antrenorului Ladislau Karda de la 
Progresul Gheorghieni pentru npsă 
de preocupare în educarea jucătorilor 
pe care-i antrenează. Biroul F.R.H.P. 
va propune comisiei speciale a antre
norilor din U.C.F.S. retrogradarea 
antrenorului Adalbert Covaci (Știința 
Cluj) pentru atitudinea de rea cre
dință manifestată față de deciziile ar
bitrilor, cît și pentru lipsa de preocu
pare în educarea jucătorilor echipei 
sale. Pentru tolerarea jocului neregu
lamentar, arbitrii Wilhelm Welther și 
Andrei Kiss au fost sancționați cu a- 
vertisment scris.

Biroul F.R.H.P. trasează ca sarci
nă echipelor Progresul Gheorghieni, 
C.C.A. și Știința Cluj să întărească 
permanent munca de educație cu spor
tivii.

Iată o serie de măsuri bine venite 
care trebuie să contribuie la crearea 
unei atmosfere sănătoase, de adevă 
rată sportivitate, la toate jocurile de 
hochei pe gheață.

Din toate sporturile
AMINAREA ETAPEI IA BASCHET

Din cauza meciurilor cu reprezenta
tiva Cehoslovaciei șl a orsșului Praga, 
etapa de duminica: a campionatului re
publican masculin a fost amnată pen
tru duminica viitoare. In acest fel. toate 
celelalte etape au fost arhînate cu o 
săptămînă.

„CUPA DINAMO" IA VOLEI

Clubul Dinamo București organizează 
sîmtătă’ și duminică o importantă com
petiție de volei, „Cupa Dinamo“. în
trecerile se anunță deosebit de intere
sante. De pildă la ti'ileți, alături ->de 
echipele bucureștene Dinamo. R.pid și 
CC.A., va participa și Știința Cluj, 
întrecerea feminină aduce la start for
mațiile Dinamo, Rapid. Metalul M.I.G. 
șl Combinatul Poligrafic București.

ale echipei Polonia ne vor da d 
gine mai precisă asupra valorii 
In zilele care urmează și pînă 
martie, cînd va pleca, echipa din Byd
goszcz va face și antren aniente co
mune cu Dinamo București, va sus
ține jocuri fără public și cu public. In 
ce privește amicalele, programul este 
următorul:

22 februarie : Rapid — Polonia, sta
dionul Dinamo, ora 15.45.

26 februarie: Petrolul — Polonia, 
la Ploești sau București.

1 martie: ~
Constanța.

4 martie: . .
Tg. Mureș — Polonia la Cluj sau Tg. 
Mureș.

Ultimele două jocuri n-au fost încă 
definitivate.

PREGĂTIRI PENTRU TURNEUL
DE JUNIOR! U.E.F.A.

Aproape că nu există țară înscrisă 
la a Xll-a ediție a Turneului Inter
național de Juniori U.E.F.A. — care 
va avea loc între 28 martie și 10 a- 
prilie în R.P. Bulgaria — în care să 
nu ii început activitatea de selecțio
nare și pregătire a tinerilor fotbaliști.

In rînduriie 
cîteva aspecte 
în primul rînd 
reprezentative 
nata noastră.

© Selecționata
Ungare s-a antrenat în compania e- 
chipei Elore din Budapesta, de care 
a dispus cu 7—1. Din tormația ma
ghiară au făcut ~ parte cîțiva juniori 
cunoscuți din ediția precedentă a Tur
neului UEFA (Albert. Sovari. Koves, 
Solymosi, lkasz, Peni).

» Două prime echipe poloneze au 
susținut jocuri de antrenament. For
mația A a jucat cu Piast din Gliwice 
și a pierdut cu, 6—0, iar garnitura B 
cu GKS tot din Gliwice și a fost 
învinsă cu 1—0. Alte jocuri, cu echi
pe de categorie A, sînt incluse în 
programul de pregătire al juniorilor 
polonezi.

• In Grecia se acordă o mare im
portanță participării la ediția de anul 
acesta a Turneului U.E.F.A. și de a-

inia.- 
sale, 
la 5

Farul — Polonia, la

Știința Cluj sau CSM

care urmează vom reda 
din aceste pregătiri și 
din 
se

țările cu ale căror 
va întîlni selecțio-

probabilă a R.P.

ceea 
luna 
ron 
ționat un prim lot de juniori în urma 

’ unui mare număr de trialuri. Paralel, 
membrii comisiei tehnice 
jocurile de 
a descoperi 
tru echipa 
formațiilor 
tre juniorii 
nuil — care a jucat în naționala A a 
Greciei (cu Franța și a marcat golul 
egalizator. 1—1), Sideris — un alt 
internațional A, Velicas, loanu, 
Vernezis și Kamaras II.

• In Turcia, federația de speciali
tate a organizat o competiție de ju
niori cu participarea a 42 de echipe 
reprezentînd opt din principalele ora
șe. Jocurile preliminare ca și cele ale 
fazei finale a acestui turneu aci folo
sit la selecționarea unui lot reprezen
tativ. Acesta — cuprinzînd pe cei mai 
buni 20 de juniori — își va începe pre
gătirile la 23 februarie la Ankara, sub 
supravegherea fostului jucător Bulent 
Ekner, care a jucat și în echipele ita
liene Salernitaha și Palermo.

pregătirile au început încă din 
ianuarie. Antrenorul federal Ba- 
(angajat din Franța) și-a selec-

urmăresc 
campionat și ‘-up., pentru 
noi elemente capabile pen- 

națională, din rînduriie 
de primă categorie. Prin- 
selecționați sînt Papaema-

SCURTE ȘTIRI

® Echipele de categoria A au con
tinuat ieri pregătirile la două porți. 
Astfel, Rapid a jucat cu Confecția, de 
oare a dispus cu 7—3 (5—2) prin 
punctele înscrise de Ene II (3), Raab 
(2), Georgescu și Langa.

• Știința Timișoara s-a antrenat 
în compania echipei AMEFA Arad. 
Studenții au cîștigat cu 2—1 (1—0).

• Ieri Ia „Dinamo": Dinamo — Di
namo Obor 3—1 (2—0). Liderii cam
pionatului au marcat prin Biikossy, Ni- 
cușor și V. Anghel, iar oborenii nrin 
Szekely.

• Biletele pentru jocurile Dinamo— 
Petrolul (SIMBATA ORA 15.4,5 PE 
STADIONUL DINAMO) și Rapid — 
Polonia (DUMINICA ORA 15.45 PE 
STADIONUL DINAMO) se pun în 
vînzare de vineri după masă la casele 
stadioanelor Dinamo, Republicii și 
Giulești, la Pronosport (Cal. Victo
riei 9) și la chioșcul din str. I. Vidu.

Pentru un baschet viguros, în forță!

Arbitrajul ■
După. părerea mea, 

baschetului „în forță" 
de felul cum conduc 
orientează arbitrii pe 
unele procedee tehnice 
modern pe care arbitrii 
șit Ie fluieră de cele mai multe ori. 
Din această cauză, 
se mai antrenează 
în direcția însu
șirii acestor proce
dee tehnice și nu 
le practică. Să no
tăm dintre acestea 
„capacul", „smulge
rile", scoaterea min
gii din dribling, voleibalările, 
jul defensiv etc.

Să dau un exemplu care pe 
mă interesează foarte mult. Este vor
ba de așa numitul „capac" pe care 
jucătorul, aflat de cele mai multe ori 
în apărare, îl pune la balon, atunci 
cînd acesta se află la adversar. Con
tactul care are 
ocazia acestor 
contact firesc, 
cat de legi bine 
canicei, pe care 
sancționează cu

Tot în ceea 
jocului în forță 
trunderile făcute de atacanți, pătrun
deri care de cele mai mthie ri sînt

o problemă ,, cheie “
intro-ducerea 
depinde și 

și cum se 
teren. Sînt 

ale jocului 
în mod gre-

sportivii noștri nu

fluierate ca fault. Or, e bine cunoscut 
că greșeala atacantului este doar a- 
tunci cînd apărătorul n-a făcut nici o 
mișcare ; în schimb, atunci cînd apă
rătorul s-a mișcat, greșeala persona
lă ce eventual s-a comis, îi aparține.

După cum se știe, echipa 
masculină a jucat

noastră 
de curînd cu repre
zentativele Uniunii 
Sovietice și Fran
ței. Ne-am dat sea
ma, cu aceste o- 
cazii, cît de mult 
a progresat basche
tul în urma ultime
lor modificări ale 

regulamentului: se joacă într un ritm 
uluitor, aproape la fel de repede ca 
în hocheiul pe gheață .și în plus au 
apărut acele noi procedee tehnice de 
care vorbeam mai sus. Atît sovieticii 
cît și francezii ne au surprins prin 
maniera lor de joc, complet deosebită 
de a noastră. In timp ce noi jucam 
ca... fetele, replica adversarilor noștri 
era deosebit de viguroasă.

De aceea cred că această problemă 
a „baschetului viguros" ar trebui să 
facă obiectul unor discuții și in cadru! 
colegiului de arbitri și al celui de an
trenori, pentru că reprezintă drumul 
progresului pentru baschetul nostru.

MIHAI NEDEF 
maestru al sportului

peDiscuții 
actuale

teme

bloca-

mine

loc între jucători cu 
„capace" este un 
neintenționat, provo- 
cunoscute ale biome- 
însă arbitrii noștri îl 
regularitate 
ce privește folosirea 
sînt de notat și pă-

© In urma omologării concursului 
Pronosport nr. 7 etfpa din 15 fe
bruarie au fost stabilite următoarele 
premii:

Premiul 1 : 42 variante cu 12 re
zultate exacte, revenind fiecăreia cîte 
2.069 lei ; Premiul II : 696 variante cu 
11 rezult te exacte, revenind fiecăreia 
cîte 149 lei : Premiul III: 5.599 va
riante cu 10- rezultate exacte reve
nind îiecăreia cîte 27 lei.

Fond de premii : 347.629 lei.
• In urma omologării variantelor cu 

„0“ realitate de Ia concursul Prono
sport nr. 6 etapa din 8 februarie au 
fost stabilite 681 variante cu ,,0“ re
zultate, revenind fiecăreia cîte 60 lei.

• Motocicleta acordată prin tra
gere din urnă variantelor cu „0“ re
zultate la concursul Pronosport nr. 6 
din 8 februarie a revenit participan
tului Ștefan Ion din București.
• După două etape în care abun

dența 
trăm 
sport 
cît se 
inulți ... . .
concurs se numără- printre cîștigători. rezultate primesc premii in bani din

surprizelor a făcut să înregis- 
premii mari, concursul Prono- 
nr. 7 din 15 februarie a fost 
poate de „calm" astfel că foarte 

dintre participanții la rcost

onosport
nu poate să constituie 

imbold pentru concursul 
nr. 8 din 22 februarie,

Acest 
decît 
Pronosport 
care se anunță deosebit de atractiv 
datorită meciurilor incluse în program.

Intr-adevăr, unele întîlniri din ca
drul campionatului italian pot furniza 
surprize. In mod special, ne referim la 
întîlnirile în care echipele gazdă par 
soliste sigure. La fel de echilibrate 
sînt și meciurile din Cupa Franței. 
Nu de puține ori s-a întîmplat cia 
aceste întîlniri să se termine la ega
litate și după prelungiri, mai ales că 
ele se desfășoară pe terenuri neutre.

Pentru documentare consultați 
Programul Loto-Pronosport nr. 253 
care cuprinde un bogat material le
gat de concursul Pronosport de du
minică 22 februarie.

© .Mzz uitatit Și la concursul Pro
nosport nr. 8, toate variantele cu „0"

urnă a 
varian-

la con- 
procura 
fiecrre

fondul suplimentar alocat in acest 
scop. De asemenea, toate variantele 
participă și la tragerea din 
motocicletei care se atribuie 
telor cu „0" rezultate.

» Participanții din Capitală 
cursurile. Pronosport își pot 
Programul Loto-Pronosport în
luni dimineața, iar cei din restul ță
rii în fiecare marți.
• Plata premiilor la concursul Pro

nosport nr. 7 din 15 februarie se va 
face vineri 20 februarie cu începere 
de la ora 17 la agențiile proprii I oto- 
Pronosport în raza, cărora participan
ții și-au depus buletinele.

CONCURSUL PRONOEXPRES
La tragerea din urnă a concursu

lui Pronoexpres nr. 7 din- 18 februa
rie au 
mere:

fost extrase următoarele nu-

46
16

1.938 lei.

3 5
29

30 34 44
Numere de rezervă:
Fond de premii: 854.

Rubrică redactată de I.S. Loto-Pro- 
nosport.



te serioasă, 
vilor din R.

BERLIN 18 (Agerpres) =? A.D.N.
(transmite:

Refuzul de a se acorda viza de in
trare în S.U.A., delegației schiorilor 
din R. D. Germană la concursurile 
ipreolimpice de la Squaw Valley (Ca
lifornia) este comentat de presa din 
R. D. Germană, care arată că în fe
lul acesta este pus sub semnul între
bării caracterul reprezentativ al Jocu
rilor Olimpice din 1960. Ziarul ,,Jun-' 
ge Welt" scrie astfel: „Cine mai 
garantează acum desfășurarea nor
mală a Jocurilor Olimpice de iarnă, 
anul viitor? Concursul de sărituri cu 
schiurile este amenințat să devină o 
simplă farsă, dacă schiorii noștri, 
care sînt în momentul de față cei mai 
buni săritori din lume, nu primesc 
viza de intrare”.

Ca și „Junge Welt", ziarul „Berli
ner Zeitung" exprimă bănuiala că 
schimbarea bruscă a hotăririi orga
nizatorilor americani ai concursului 
poate fi datorată influenței Ministe
rului de Externe al R. F. Germane. 
Guvernul Adenauer — scrie ziarul — 
s-a temut de o nouă pierdere a pres
tigiului sportivilor vest-germani în 
fața publicului american, cu atît mai 
mi'1* cit cit există posibilitatea, foar-

0 MĂSURĂ CARE CONTRAVINE
ALE RELAȚIILOR SPORTIVE INTERNAȚIONALE

Am fost profund revoltați și adine 
mihniți cînd am citit știrea că De
partamentul de Stat al S.U.A. a re
fuzat să acorde viza de intrare în 
S.U.A. schiorilor din R. D. Germană, 
la concursurile preolinjpice de schi 
și patinaj de la Squaw Valley.

Lipsa de la acest concurs a unor 
săritori cu schiurile de pe trambulină 
ca Helmut Recknagel, Hary Glass și 
Werner Leser, cotați printre cei mai 
buni din Iunie la această dificilă și 
spectaculoasă probă afectează valoa
rea întrecerilor. Atitudinea Departamen
tului de Stat este cu atît mai repro
babilă ou cit se știe că federația de 
schi a R. D. Germane este afiliată 
și ca atare recunoscută de federația 
internațională, că schiorii fruntași din 
R. D. Germană' au fost invitați ia 
toate marile concursuri internaționale 
din ultimii 
parlamentul de Stat nu acordă

După ce le J

DE DUMINICA LA POIANA STALIN

a unui succes al sporii-^ De duminică, pîntiile Postăvarului 
D. Germană”. / VOr găzdui cea mai importantă com-

I petiție internă pentru schiorii probelor 
(Agerpres) _  A D N.f alpine: campionatele R.P.R. La acea-

» stă ediție a campionatelor asaltul ti- 
a agenției americane/ neretului va fi mai puternic ca ori- 
International dczvăluie\cînrt’ ^cepuțu -a făcut cu un anin 

urma Cornel Ia-baraș, cairo a cucerit

BERLIN 18 
transmite:

O relatare 
United Press 
faptul că refuzul organizatorilor con-. A . ■
cursurilor preolimpice de la SquawX ț". ‘ 'urile de campion repu-
Valley de a primi pe reprezentanți/ Hjcan la slalom special și la combi- 
federației de schi din R.D. GermanăVnata Pe( dol'a (ț-alomul un aș a
Ia aceste competiții este determinați 
în mod direct de o dispoziție a De
partamentului de Stat al S.U.AJ 
Organizatorii concursului — dupăr'' 
cum reiese din relatarea agenției ci-i 
tate — ar fi fost dispuși să accepte/ 
participarea sportivilor din R.D. Ger-% 
mană la aceste concursuri, însă De-î 
partamentul de Stat al S.U.A. a data 
o dispoziție prin care interzice par-k 
ticiparea în Statele Unite la aceste/ 
concursuri a unor reprezentanți aif 
R. D. Germane. In același timp, au/ 
fost reluate afirmațiile neîntemeiatei 
ale federației de schi americane, po-f 
trivit cărora înscrierea la aceste com-1 
petiții a schiorilor din R. D. Germană^ 
a parvenit la organizatorii concursu-r 
lui în ziua de 12 februarie, adicăi 
după expirarea termenului de înscriere.!

fost cîștigat de Ion Birsan). Acum, 
■alături de Tăbăraș, vor lua parte la 
lupta pentru primele locuri: Gh. Bă- 
ilan, K-urt Gciin, Ion Zangor. la băieți, 
Mihaela Ghioarcă, la fete. Aceștia, se 
vor întrece alături de schiori rutinați 
ca : N. Pandrea. Val. Ionescu, I. Bir
san, M. Enache, 1. Letcă. Ilona Mi
klos. Magdalena Biră, Elena Epurau. 

Interesul cu care este privită actu
ala ediție a campionatelor republi
cane reiese și din importanța acordată 
fazei regionale a competiției. In toate 
regiunile țării întrecerile acestei faze 
s-au bucurat de toată atenția și au 
reunit la startul probelor pe cei mai 
buni schiori, in general, disputele au 
fost echilibrate, pasionante și au oferit 
publicului spectacole frumoase. Așa a 
fost de pildă la Cota 1.400, unde s-au 

„ desfășurat întrecerile regiunii Ploeșt' 
.... ... . Corespondenții! nostru Mihai Bota neCELOR MAI ELEMENTARE REGULI relatează că piftiile din jurul hotelu-

/lui de la Cota 1.400 au cunoscut o 
mare animație. La întreceri au luat 
parte 86 schiori, dintre care peste 60 

veo.x» ....r de juniori. Rezultatele tehnice înre-
Cunoscind că> gistrate au fost următoarele: SENI

ORI, slalom special: 1. Adrian Bătu-
de intrare în S.U.A. acestor sportivi 
de renume mondial? C____ 1 .1
Asociația Națională de Schi din S.U.A.r----- .
a invitat personal pe acești cunosctrtik ?aru (Voința Sinaia) 89,.> ; 2. M. Clinei 
sportivi dtn R. D. Germana, este evi- 
dent că Departamentul de Stat al
S.U.A. încalcă cele mai elementare, ,—>—„ „
reguli ale ospitalității, ale relațiilor! (Progresul Sinaia) 'yU:*  pu'
sportive internaționale.

Este limpede că refuzul Departa-

(Progresul Sinaia) 94,9; 3. D. Chivu 
(Avîntul Sinaia) 96,4 ; 4. Al. Horvath 
(Carpați Sinaia) 99,0; 5. A. Albert

căreanu (Ăvîntul Sinaia) 102,3; slalom 
va uriaș: 1. M Bucur (Carpați Sinaia)

meniului de Stat are o pronunțată! 2:24,0; 2. Adrian Batușaru (Voința 
nuanță politică, fiind o nouă dovadă/ Sinaia) 2:32,5; 3. D. Chivu (Avântul 
a faptului că unele cercuri conducă-» Sinaia) 2:39,1; 4. . 
toare din S.U.A. continuă politica/sul Sinaia) 2:4o, 8;.
„războiului rece", continuă să creeze’ r * 
bariere și „cortine" în calea desfășu
rării ncrmale a contactelor dintre 
reprezentanții popoarelor. în pofida 
dorinței de pace și de prietenie a 
popoarelor întregii lumi.

De
viza

AUREL BOGH1CI
vicepreședinte al Federației Romine 

de Schi
ani. De ce atunci.

oua
(Urmare din pag. 1)

4. M. Clinei
5. Al.

(Progre- 
Horvath 

(Carpați Sinaia) 2:48,1; 6. Alex. Bă- 
tușaru (Caraimanul Bușteni) 3:01,8; 
coborîre: 1. M. Bucur 1:13,0; 2. Adr. 
Bătușaru 1:17,5; 3. D. Chivu 1:17,6; 
4. M. Clinei 1:22,8; 5. Al. Horvath
1:24,7; 6. V. Tails (Progresul Sinaia), 
1:29,2; JUNIORI: slalom special: 1. 
Puiu Mihai (Știința Sinaia) 46,9: 2. 
V. Sergiu (Știința Sinaia) 54,6: 3. 
A. Moldoveanti (Știința Sinaiaj 59,3;

jocuri susținute Je C. C. A. U Canton

denta. C.C.A. a intrat în formația: 
Voinescu — Zavoda II, Apolzan, Stai- 
cu — Jenei, Bone — Cacoveanu, Con 
stantin, Alexandrescu, Zavoda I, Tătaru. 
In min. 30, Cacoveanu 
cu Constantinescu. In 
minute s-au produs și 
Din cauză crJ Apolzan a 
dentat locul său a fost luat Ae Naghi, 
iar în locul lui Constantin a intrat 
Crișan. In general, C.C.A. a jucat 
bine, dar s-a văzut ea echipa nu este 
pusă încă la punct cu pregătirea. In 
acest prim meci, au ieșit în evidență 
Bone, Constantinescu, Staiieu și Za
voda II.

a fost înlocuit 
ultimele 20 de 
alte schimbări, 

fost ușor acci

★

Muit mai dificil a fost cel de al doi
lea joc, în care echipa provinciei Ho
pei a menținut scorul de 0—0 pînă în 
min. 72, cînd Tătaru a reluat din voie, 
peste portar, o minge primită de la 
Constantin. Pînă atunci, echipa chine
ză jucase foarte bine, avusese destule 
perioade de dominare. Cu 5 minute, 
înainte de sfîrșit, -Crișan a inițiat un 
atac pe aripa stingă și Tătaru a mar
cat diu nou : 2—0, după un meci — 
repet — foarte greu și în care C.C.A. a 
întîluit uu adversar peste așteptări de 
bun și de... dornic de a obține victoria. 
Apolzan și Cacoveanu fiind încă indis
ponibili, a intrat în joc echipa: Voinescu

Dinamo—Goppingen 
(R.F.G.) în semifinalele 

„Cupei campionibr 
europeni"

După cum se știe, întrecînd in sfer
turile de finală"ale „Cupei campionilor 
europeni" la handbal in 7 formația 
cehoslovacă Dukla Praga, Dinamo 
București s-a calificat pentru semi
finalele acestei importante competiții. 
Ieri s-a stabilit ca adversar al echipei 
noastre formația F. A. Goppingen, cam
pioana R. F. Germane. Urmează să se 
hotărască locul și data desfășurării 
partidei

— Zavoda II, Naghi. Siaicu — lenei, 
Done — ('.onstaritinescu, Constantin, 
Alexandrescu, Zavoda I, Tătaru, iar din 
minutul 7G, atacul a avut alcătuirea: 
Zavoda I. Constantin. Alexandrescu, 
Crișan. Tătaru. In acest al doilea meci, 
în care C.C.A. s-a întrebuințat mai 
mult, reușind să ia conducerea numai 
după ce a făcut serios apel la resur
sele sale tehnice și tactice, am reținut 
jocul atent a1 lui Voinescu, puterea de 
luptă a lui Jenei, eforturile de a crea 
situații de gol ale lui Constantin și 
evoluția promițătoare a Iui Crișan

★
Fotbalul chinez este pentru noi o 

plăcută revelație. Calitățile principale 
ale jucătorilor chinezi sint viteza și mo
bilitatea. Iar echipa Hopei a arătat și 
calități tehnice avansate (cițiva din ju
cătorii acestei echipe au evoluat la 
București și Arad, in 1955). Cele două 
echipe chineze pe care le-am văzut pînă 
acum ar putea emite pretenții la victo
rie în fața multora din formațiile pri
mei noastre categorii. Joacă mingea 
„dintr-o bucată", atacă in mod regulat 
cu unul din halfi, jac un marcaj strict, 
ținindu-se „scai" de adversari. Numai 
cu un joc bazat pe schimbări rapide 
de pase au putut jucătorii echipei C.C.A. 
să-și facă loc printre apărătorii chinezi. 
Din punct de vedere tactic, am remar
cat la echipa Hopei jocul cu cel doi 
interi, vîrftiri de atac, și centrul ata
cant mult retras, pentru a activa liber 
pe mijlocul terenului, primind astfel 
pase de la apărare și distribuind mingi 
lungi interilor și extremelor. Este un 
joc pe care-l practica într-un timp re-

prezeniativa maghiară. La capitolul 
deficiențelor am notat: șuturi slabe și 
imprecise la poartă, lipsa unei rezis
tențe necesară menținerii ritmului timp 
de 90 minute (ambele cchip au „că
zut" în ultimele minute); lipsa de ex
periență (jucătorii chinezi se lasă 
„furați" de minge, aglomerîndu-se acolo 
unde se joacă și lăsînd descoperite 
mari porțiuni de teren).

In ciuda acestor lipsuri, fotbaliștii 
chinezi rămin adversari foarte dificili. 
Iar la Pekin, unde vom juca la 22 și 
25 februarie, ne așteaptă încercări 
foarte grele. Pînă atunci insă, și C.C A 
va avea la activ mai multe antre
namente. mai multe jocuri. Pînă acum, 
militarii bucureșteni s-au comportat 
foarte bine. Ei au lăsat la Canton o 
frumoasă impresie nu numai prin 
calitatea jocului, ci și prin compor
tarea și disciplina de care au dai 
dovadă peste tot.

Iar cînd am coborit 
la Șanghai, jucătorii

din avion, 
echipei lo

cale ne-au întimpinat cu... ziarele des
chise la cronicile meciurilor și s-au 
străduit să ne traducă o parte din fra
zele elogioase ale presei cantoneze, 
scrise după primele jocuri.

Șanghai, 9 februarie 1959
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întâlnirea internaționali 
de popice 

Recolta-Ferwaros
enunțat, sîmbătă

- ~ ■■ lă i
După eum am ...__ ___________

duminică va avea lcc în Capitală 
ciul -----“
rencvaros (ri.P Ungiară). 
avea loc în sa,la „Recolta , . ....... ..............
ir ora 16.30 șl dumi.-.ică de la ora 8.30. 
Ferencvaros își va alcătui echipa din 
lotul următor: Szabo Istvan. Hack La 
jos, varfalvy Gyula, Biro Venctel, Ras
ial Jczș. Csetanyi Istvan, Toth Sandor, 
Reibl Laszlo și Antal JOzsef.

i și
. ... __  ...__ ______ mc-

internaționai m?.sculin liecclta-re-
Intîlnirea va 

sîmbătă de

• ECHIPA de hochei pe gheață 
Lokomotiv Moscova a jucat la PI sen 
cu echipa Spartak. Hocheiștii ceho
slovaci au obținut victoria cu 5-1.

© ECHIPA de hochei pe gheață a 
R. P. Polone a dispus în meci-revanșă 
de reprezentativa de tineret a R. Ce
hoslovace, cu scorul de 4-0 (4-0, 0-0, 
0-0). In primul meci .desfășurat la Ka- 
tovice echipa cehoslovacă a cîștigat 
cu 5-3.

• IN CADRUL optimilor de finală 
ale „Clipei campionilor europeni" Ia 
baschet, echipa Akademik Sofia a 
dispus la Plovdiv de formația Mscabi 
Tel Aviv cu scorul de 69-50 ( 35-19). 
Returul va avea loc azi, tot la Plovdiv.

e IN PRIMUL TUR al campiona
tului internațional de tenis pe teren 
acojierit al Franței, polonezul Skoneki 
a dispus cu 3-2 de francezul Thomas.

slalom uriaș: 1. Puiu 
Sinaia) 1:47,7; 2. V.
Sinaia) 1:55,0; 3. Puiu Dan (Progre
sul Sinaia) 1:55,6; SENIOARE: sla
lom uriaș: 1. Stela Tampa (Avîntitl 
Sinaia) 1:33,2; 2. Elena Epuran (Vo
ința Sinaia) 1,46,0; FOND SENIORI: 
10 km: 1. Gh. Gincu (Unirea Azuga) 
47:27,0; 2. V. Șupeală (Progresul Si
naia) 43:06,0; 3. I. Seceleanu (Vo
ința Sinaia) 45:45,0; juniori 
1. C. Ciairabela (Voința 
21:19,0; 2. V. Grapă (Voința 
23:23,0; 3. C. Miirca (Voința 
25:44,0; senioare și junioare 
1. Ecaterina Supeailă (Voința 
25:11,0; 2. Maria Simion (Voința Si
naia) 26:29,0 ; 3. Emilia Tuinaru (Vo
ința Sinaia) 29:31,0.

Un a’.t important concurs (relatat 
de corespondentul nostru V. Săsăra- 
nu) a fost cel desfășurat In regiunea 
Baia Mare la Izvoare (probele de 
lond) și la Mogoșa (probele alpine), 
întrecerile au fost dotate cu „Cupa

Mihai (Știința 
Sergiu (Știința

5 km:
Sinaia)
Sinaia)
Sinaia)
5 kin:

Sinaia)

Cicliștii romîni 
la îmi Egiptului

Ieri seară s-a înapoiat iu Capitală 
echipa reprezentativă de ciclism a R. 
P. Roniîne — compusă din Ion Vasi- 
le, Gh. Șerbati-Rădulescu, Aurel 
Șelarii, Ludovic Zanorii și Gabriel Moi- 
ceanu — care a participat la cea de a 
Vl-a ediție a „Turului Egiptului".

Cu acest prilej am aflat și înfățișa
rea exacta a clasamentelor generale 
ale „Turului Egiptului", lată-le : In
dividual: 1. Gerhard Loeffler (R.D.G.) 
45 h.24:33; 2. Alexei Petrov (URSS) 
45 h.28:45; 3. Nikolai Etcenko (URSS) 
45 h.33:ll;... 6. Ion Vasile 45 h.41:07; 
...9. Gh. Șerban-Rădulescu 45 h.45:03; 
...14. Aurel Șelaru 45 h.59:22;... 17. 
L. Zanoni 46 h.11:01... 19. Gabriel

Turneul echipei de hochei 
pe gheată Legia Varșovia

La 
ieri 
Legia Varșovia, campioana R. P. Po
lone pe anul 1959. Oaspeții au de
plasat un lot de 14 jucători dintre care 
Bronowicz, căpitanul echipei a parti
cipat la ultimele trei ediții ale J. O. 
atacantul Jeszak este de mai multe 
ori internațional, iar portarul Kaczomb 
a apărat poarta echipei Poloniei la J 
O. de la Cortina d’Ampezzo.

Legia va susține mai multe întîl- 
niri în Capitală: sîmbătă va întilni 
Voința M. Ciuc, duminică pe C.C.A., 
iar marți și probabil miercuri va juca 
în oompainia selecționatei orașului 
București.

invitația clubului C.C.A., a sosit 
în Capitală echipa de hochei

Duminică dimineață

0 interesantă reuniune de box 
la sala Floreasca

Mogoșa" care se află la a șasea edi
ție.

Rezultate tehnice: FOND SENIORI 
10 KM: I. Muresan (Baia Mare); JU
NIORI 5 KM.: St. Miklos (R.A.M.); 
SENIOARE 5 KM: Elisabeta Decisei 
(Baia Mare) ; JUNIOARE 3 KM.: luli- 
ana Bogozi (R.A.M.); ȘTAFETA 4x10 
KM. BĂIEȚI : Baia Mare (Redli, Ernst. 
Mloga, Szabo) ;
R.A.M. (Elisabeta Gybrgy, 

Gyorgy, 
LOM SPECIAL :

3x5 KM. FETE : 
lul i an a 

SLA- 
____ ________ ______  L. Rolf 
(Baia Atare) ; juniori : I. Pali (Su
ceava) ; senioare: Iolanda Griga 
(Baia Bare); SLALOM URIAȘ; 
seniori : T. Rolf (Baia Mare) ; 
senioare : Herta Gudisch (Cluj) ; ju
niori: L. Szabo (Baia Mare); COBO- 
R1RE: seniori:_____ ”____ ' j ’
Mare), senioare: Herta Gunisch; 
niori : L. Szabo (Baia Mare). „Cupa 
Mogoșa" a fost cucerită de reprezen
tativa regiunii Baia Mare, urmată în 
clasament de Cluj. R.A.M. și Suceava.

I rin,a Magyari) ; 
seniori :

L. Horvath (Baia
ju-

care au participat 
au revenit în patrie
Moiceanu 47 h.06:07; Echipe : 1. R.D. 
Germană 136 h.23:42; 2. Uniunea So
vietică 136h.26:06; 3. R. P. Romînă
137h.08:50; 4. R. P. Bulgaria 137h.
20:20; 5. Grecia; 6. Republica Arabă
Unită.

I

I

Duminică dimineața, cu începere de 
la ora 10, va avea loc în sala Flo- 
reasca o reuniune de box organizată 
de clubul C.C.A. Cu acest prilej, vor 
evolua în fața publicului bucureștean 
o seric de boxeri din lotul național, 
care se pregătesc pentru meciul cu 
Scoția, precum și numeroși tineri ta- 
lentați susceptibili de selecționare.

Iată programul reuniunii: St. Mihăi- 
lescu—Marin Cristea; V. Șchiopii— 
Șt. Dumitrache ; E. Cișmaș—P. Zăi- 
nescu; N. Mîndreanu—C. Gheorghiu ; 
Dănilă Enuț—Marin Ion; C. Ghera- 
sim—Fr. Paszmani; Șerbu Neacșu—M. 
Balaș ; Mihai Nicolau—I. Monea ; 
Gh. Dumitru—M. Trancă; T. Lucian— 
D. Fieraru.

i l-a eliminat cu 3-1 
?.).

CAMPIONII de tenis de 
R. Cehoslovace : simplu 

Wyhnanovski, simplu femei ; 
Lotul jucătorilor cehoslovaci 
participa la campionatele 
este următorul: Wyhna-

Destremeau (Fr.) 
pe Radzio (R.P.F

® IATA -----
masă ai 
bărbați ; 
Krupova. 
care vor 
mondiale 
novski, Stipek, Pozeșpal, Polakovici, 
Niko, Vonka, Stanek, Krupova, Graf- 
kova, Rabasova, Schwratzowa și 
Rysova.

© Austria nu va participa la „Cri
teriul european" de hochei pe gheață 
care va începe la 5 martie în R. Ce
hoslovacă.

Competiția de tenis de masă 
din Capitală

Mîine și sîmbătă dimineață între 
orele 8 și 13 va avea loc în sala 
sporturilor de la Floreasca un intere
sant concurs de tenis de masă dotat 
cu „Cupa Constructorul". La aceasta 
competiție vor lua parte următorii ju
cători și jucătoare: Radu Negulescu, 
Gheorghe Cobîrzan, Mircea Popescu, 
Adalbert Rethi, Tiberiu Covaci, Ma
rius Bodea, Otto Bottner, Nazarbc- 
ghian, FIosu, Zaharia Bujor, Maria 
Alexandru, Mariana Barasch, Geta 
Pitică, Maria Biro, Ella Constantines
cu, Lucia Slăvescu, Marta Tompa și 
Catrinel Folea.

întrecerile se vor desfășura sub 
forma a două turnee de cîte 10 jucă
tori și 8 jucătoare.

Excelenta comportare 
a jucătorilor de tenis de masă 
din R. P. Chineză la Budapesta

BUDAPESTA (.Agerpres). -
In Palatul sparturilor din Budapes

ta s-a disputat duminică un concurs 
internațional de tenis de masă ia 
care au participat cei mai buni jucă
tori din R. P. Chineză și R. P. Un
gară. Jucătorii chinezi au obținut vic
toria în 3 din cele 5 probe ale pro
gramului. Proba de simplu masculin 
a fost cîștigată de Van Ciuan-iao care 
l-a învins cu 3—0 pe campionul euro
pean Zo'tan Berczik. In proba de sim
plu feminin, victoria a revenit campi
oanei eurolpene Eva Koczian, învingă
toare cu 3—-1 în meciul final susținut 
în compania lui Sun Mei-in.

Celelalte rezultate ale finalelor: 
dublu femei: Koczian, Mossoczi —• 
Sun Mei-in, Citi Ciun-hui 3—1; dublu 
bărbați: Van Giuan-iao, Ian Tuî-pn— 
Pin Ciuan-su, Su ln-cen 3—0. dublu 
mixt: Van Ciuan-iao. Sun Mei-in — 
Berczik, La-nloș 3—0.

© LA TURNEUL de fotbal din ca-’ 
drul .Jocurilor Olimpice de la Roma 
și-au anunțat oficial participarea 25 
de echipe reprezentative. Ultima ce
rere de înscriere a fost cea a fede
rației din Japonia. La nici una din 
edițiile Olimpiadelor disputate pînă 
acum nu s-a înregistrat un număr atît 
de mare de înscrieri.
• ECHIPA de fotbal a R. D. Ger

mane a susținut un meci amical la 
Bombay în compania echipei selecțio
nate a acestui oraș pe care a in- 
vins-o cu 4—2.
• LA COPENHAGA s-a desfășu

rat dubla întîlnire internațională de 
handbal redus dintre echipele selec
ționate ale R. P. Polone și Danemar
cei. In ambele meciuri, victoria a re
venit gazdelor : la masculin scorul a 
fost de 28-12 (13-6) iar la feminin 
12-6 (5-3).
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