
i cinstea zilei de 8 MARTIE PROLETAR! DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAir_

Se apropie 8 Martie, Ziua Internațională a Femeii. In întîujpinarea ei., 
sportivele de pe întreg cuprinsul țării se întrec sau se pregătesc să! 
participe la numeroase concursuri și competiții.

Iată ce ne relatează in această privință, cîțiva dintre corespondenții' 
noștri...
RIAD : întreceri de volei, baschet 

și gimnastică
In sala de sport a Complexului șco- 
r din localitate au avut Ioc dumi
că primele întreceri organizate în 
tstea zilei de 8 Martie. In meciul 

volei, care a ..pus față în față echi- 
le feminine ale asociațiilor sportive 
Jnirea" și „Rulmentul", victoria a 
venit prinsei echipe cu scorul de 3—0 
3, II, 8). învingătoarele au avut 
le mai bune jucătoare în Elena Dia- 
mu și Pușa Căpățină, în timp ce de 
învinse s-a comportat bine Mariana 

ainea. La baschet s-au întîlnit cele 
mă echipe ale asociației sportive 
Jnirea". Mai omogene, baschetbalis- 
ie primei formații și-au adjudecat 
eforia cu scorul de 19—16 (8—4). 
e remarcat forma excelentă a sporti- 
?i Doina Berescu („Unirea" I), care 
înscris nu mai puțin de 16 puncte.

EL1ADE SOLOMON
ORAȘUL STALIN: o competiție 

polisportivă
Din inițiativa asociației sportive 

Dezrobirea" și cu sprijinul comitetu- 
ti orășenesc U.C.F.S., în localitate 
sie în curs de organizare o compe- 
ție de șah, tenis de masă și tir, re- 
arvată mimai sportivelor începătoare, 
egulanientiil competiției prevede ca 
ecare asociație participantă să fie re- 
rezentată printr-un număr de 9 spor- 
ve — cîte 3 pentru fiecare disciplină

sportivă. Trofeul pits în joc urmează 
a fi atribuit asociației sportive ale 
cărei echipe vor obține la toate dis
ciplinele prevăzute de regulamentul 
competiției, cel mai bun punctaj. S-a 
stabilit ca întrecerile la sah și tenis 
de masă să se desfășoare la clubul în
treprinderii „Dezrobirea", iar cele de 
tir la poligonul U.C.F.S. La compe
tiție au fost invitate toate asociațiile 
sportive din oraș.

CAROL GRUIA
PLOEȘTI: numeroase competiții 

în raion
Tntîmpinînd ziua de 8 Martie, spor

tivele din raionul Ploești sînt pre
zente Ia startul a numeroase competiții 
sportive. La Boldești, de pilda, au 
avut toc întreceri de șah și tenis de 
masă. Atît la șah cît și Ia tenis de 
masă, pe primul Ioc s-a situat sportiva 
Marilena Panait. La Valea Călugă
rească s-a organizat un reușit concurs 
de gimnastică, în care cele mai bune 
Jocuri le-au ocupat reprezentantele șco
lii profesionale din localitate. In șfîr- 
șit, la Strejnic s-pn organizat con
cursuri de șah șî tenis de masă. Ioana 
Persinaru (Se. harticolă Tîrgșorul 
Nou) a realizat cel mai mare punctaj 
la șah, iar Elisabeta lonescu (la sim
plu) și E. lonescu—Lidia Zaharia 
(Spicul Strejnic) au cîștigat probele 
concursului de tenis de masă.

GH. ALEXANDRESCU
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La hochei pe gheață

Selecționata divizionară a întrecut £egia Varșovia at 3-2
Echipa poloneză de hochei Legia 

Varșovia și-a încheiat turneul în țara 
noastră întîlnind marți seară o selec
ționată divizionară. Meciul, terminat 
cu victoria hocheiștilor romîni : 3—2 
(1—1, 0—0, 2—1), a constituit tot
odată o verificare a jucătorilor noștri 
înaintea Campionatelor mondiale, în 
cadrul cărora echipa R. P. Romîne 
va evolua în Criteriul european. 
Iată de ce ni se pare mai util să 
vorbim mai ales despre jocul echipei 
noastre.

Ca ansamblu, formația a corespuns. 
Avem acum două linii de atac bine

sudate (Szabo I — Ferenczi — Sza
bo II și Biro — Nagy — Takacs I), 
precum și două perechi de fundași 
omogene (Csaka — Varga .și lonescu 
— Raduc). Echipa a manifestat însă 
o serie de lipsuri, ușor remediabile,

Și acum cîteva cuvinte despre meci- 
După o primă repriză egală și ca 
scor și ca aspect (au înscris Manowski 
— min. 6 și Szabo II-min. 11), în 
partea a doua a meciului inițiativa a 
avut-o echipa noastră. Din sumedenia

în cadrul „Cupei campionilor europeni**

Valoroasa formație Slavia Sofia a întrecut 
pe Constructorul București cu 60-46 (26-23)

Baschetbaliștii orașului Praga i-au învins 
pe cei bucureșteni

contraatac.

Maria Ouatii (Constructorul) trage la coș cu 
tă opoziția jucătoarelor Raina Ranghelova (nr.

8) și Dora Kuzova, de la Slavia.

După frumoasa perfor
manță obținută duminică 
de reprezentativa noastră 
masculină în fața 
cehoslovace, iubitorii 
chetului au umplut 
nou, marți seara, 
Floreasca, în care 
programate alte două în- 
tîlmri internaționale, Ei 
n-au plecat satisfăcuți, de
sigur, de rezultatele ob
ținute de echipele noas
tre și mai cu seamă de 
comportarea formației 
masculine a Bucureștiului. 
care, într-o formulă nouă, 
a deziluzionat.
ÎNCEPUTUL reprizei 

A DOUA, DECISIV 
PENTRU VICTORIA 

SLAVIEI
Constructorul București 

a înfruntat una dintre 
cele mai puternice echipe 
feminine de club din are
na baschetului mondial 
— Slavia Sofia. Aceasta 
formație numără 5 ma
estre emerite ale sportu

lui (Cealașkanova, Voinova, Ranghe
lova, Kuzova, Teodorova), componente 
de bază ale echipei reprezentative a 
R. P. Bulgaria, deținătoarea titlului 
de campioană europeană. Constructo-

celei 
bas- 
din 

sala 
erau

lot restrîns — n-a 
meciul de marți 
măsură de unele 

jucătoare. Este vorba în primul rînd 
de Viorica Niculescu, căpitana echipei 
și realizatoarea principală, care fiind

rul — și așa cu un 
putut beneficia în 
seara decît în mică

suferindă n-a putut fi folosită decît 
în ultimele zece minute. Cu toate a- 
cestea, Constructorul a dat o replică 
dîrză baschetbalistelor bulgare, mai 
cu seamă în prima parte a meciului 
pe care l-a pierdut cu 46-60 (23-26).

După cum se vede, în primele 18 
minute de joc bucureștencele, luptînd 
curajos, mai organizat, aplicînd cu 
rezultate mulțumitoare apărarea în 
zonă (indicată față de talia superi
oară a adversarelor) au obligat jucă
toarele Slavici să încerce coșul de la 
semidistanță și chiar de la distanță. 
In această perioadă. Constructorul a 
reușit să mențină un scor strîns, sau 
chiar să conducă: min. 3: 6—5, min. 
14: 20—19.

In repriza a Il-a însă, jucătoarele 
Slaviei forțează pătrunderile sub coșul 
nostru chiar de la început și, în lupta 
sub panou, ele nu pot fi reținute 
decît r- T- ------- =-*-
Vania

apărarea în

(Continuare în pag. 4)

prin faulturi. In consecință, 
Voinova are prilejul să înscrie

MIRCEA TUDORAN 
NEAGOE MARDAN

HOCHEI PE GHEAȚA
e Două jocuri amicale în R. Ce
hoslovacă pentru echipa noastră

înaintea. „Criteriului european" din 
cadrul campionatului mondial de ho
chei pe gheață oare va avea loc in 
luna martie în R. Cehoslovacă, echipa 
noastră urmează să susțină două în- 
tilnirt de verificare cu formații ceho
slovace Foriui de specialitate ceho
slovac a propus ca viitori adversari 
pentru echipa noastră formațiile din 
Nitra la 1 martie și din Gotwaldoo la 
3 martie.

VOLEI
• Meciurile dintre echipele 
București șî Paris vor avea loc 
în luna mai

Ieri dimineață, forul nostru de spe
cialitate a primit din partea federației 
franceze de volei o telegramă prin care 
aceasta acceptă datele de 14 și 16 mai 
pentru infilnirile dintre echipele repre
zentative masculine și feminine ale 
orașelor București și Paris.

La Șanhai, înainte de meci, căpitanii de echipă Giu Tun-fa și Zavtxla I 
schimbă fanioane și buchete de ilari. (U.C.A,—Selecționata Șanhai 5-r0),

Manowski, unul din cei mai activi jucători polonezi a inițiat un 
Din spatele lui Csaka I se pregătește să intervină.

(Foto: V.

de ocazii avute jucătorii 
nu au reușit însă să concretizeze nici 
una 1 In repriza a IlI-a jocul a fost 
ceva mai echilibrat. In min. 50 Legia 
înscrie prin Rozen, într-un moment 
cînd echipa noastră se afla în inferio
ritate numerică (lonescu eliminat pe 2 
minute). Nu mult după aceasta, Legia 
se află în inferioritate numerică (Ty- 
lilczak și Manowski eliminați pe 2 
minute) și selecționata egalează prin 
Biro (min.-56), pentru ca apoi să 
obțină victoria prin Takacs I (min- 
57). Au condus corect I. Lupu (R. P- 
Romînă) și J. Ksanda (R. Ccho-r 
slovacă). j ■ - i

CĂLIN ANTONESCU |

ce e drept, care trebuie să stea în 
centrul preocupărilor antrenorilor noș
tri. Este vorba mai întîi despre tre
cerea din apărare în atac și invers, 
care se efectuează încă lent. Din a- 
ceastă cauză, evoluția echipei noastre 
nu are același ritm pe toată durata 
partidei. Apoi, în ciuda numeroaselor 
ocazii pe care le au, hocheiștii noștri 
nu reușesc să concretizeze deoarece 
nu au exersat suficient două elemente 
tehnice de bază în hocheiul modern: 
driblarea portarului și șutul din miș
care. Așa' se explică de ce fazele de 
poartă ale echipei noastre se prelun
gesc mult, ajutînd apărarea adversă 
să lămurească situațiile critice.

Bageac) 
selecționatei

Programul iwtiM mmionaie de regm „nwa view
După cum am anunțat, federația romîruă’ de rugbi a luat frumoasa ini

țiativă de a organiza anul acesta o mare competiție Internaționala, dotată 
cu „Cupa Victoriei1', rezervată reprezentativelor de țări. Intrecera e închinată 
aniversării victoriei asupra fascismului. Prima ediție a acestei confruntări rug- 
bfete inter-tărl va avea loc la București în luna mal. Și-au confirmat partici
parea reprezentativele următoarelor țări: R. Cehoslovacă, R P. Poionă șl R- D- 
~ “ Programul turneului, a fost astfel alcătuit: '

R.P. Romînâ—R.D.G. șl R. Cehoslovacă—R.P. Polonă.
_  ____ R.P. Romînă—IRJP. Polonă și R. Cehoslovacă—R.D.G.
24 mal: RP. Polonă—R.D.G. șl R.P. Romînă—R. Cehoslovaci

Germană. Programul turneului,
19 mat:
21 mal:

la Șanhai și la Nankin

Scrisoare din R. P. Chineză

fabrica de stofe și pinzeturi „Tzan- 
hua". al zecilor de mii de fii de mun
citori care învață în cele peste 20 de 
școli superioare ■ din Șanhai.

Sînt atîtea lucruri de văzut aicif 
Vizităm mai iniîi cartierele indus

triale. In partea de nord-est, unde 
acum un an și ceva era tm cîmp. 
se tnalță acum falnice — dovezi gră
itoare ale forței constructive a po
porului chinez liber, condus de Parti
dul Comunist Chinez — peste 20 de- 

uzine de produse e- 
lectriee. Orașul are- 
azi o ptdcrnică in
dustrie grea. Tre
cem apoi pe lingă

șantierul unor furnale, al unei uzine- 
de utilaj petrolifer, al unei uzine de- 
generatoare electrice.

★
în această parte a Chinei, februarie 

este foarte ploios. Cu vreo 2—3 zile 
înaintea jocului ca Selecționata ora
șului Șanhai, a început să plouă. In 
ziua meciului, na a lipsit mult să se 
hotărască aminarea. Ploua puternic șt 
terenul era plin de băltoace. TotușC- 
20.000 de spectatori au asistat la par-r

RADU URZICE ANLE A-

Cel mai mare oraș al R.P. Chineze 
(are aproape 10.000.000 de locuitori) 
ne primește cu un cer senin, pe care 
se profilează „zgîrîie nori" de peste 
20 de etaje și sute și sute de coșuri 
de fabrică... Ne aflăm în unul din 
cele rruii importante centre industriale 
și comerciale al țării: orașul are peste 
7000 de uzine — mai mari sau mai 
mici —iar pe fluviul Huan-Po, care 
trece prin Șanhai, vapoare venite din 
toată lumea pătrund pină în inima 
orașului, situat la 
peste 50 de km. de 
ocean...

Cam pină la meci 
mai avem citeva
zile, pornim să cunoaștem cit mai bine 
viața trepidantă a acestui mare oraș al 
Extremului Orient și rmnea entuziastă 
a locuitorilor săi eliberați de exploa
tare, astăzi stâpini ai orașului.

S-au dus pentru totdeauna timpurile 
cihd cele mai mari clădiri, portul, erau 
concesiuni ale țărilor imperialiste, 
cirul chinezii plăteau taxă pentru a 
trece podul ,dluai-pei-fu", cind pe 
poarta parcului de pe cheiul lui Iluan- 
po o tăbliță oprea intrarea în parc 
a clinilor și a chinezilor... Azi Șanha- 
iat este al poporului chinez, al mun
citorilor de la noua centrală electrică
de /a al ^ătoarelor de la- (Continiiare îu gagica 4-aJj^



Pătrunde sportul în satele raionului Botoșanii Intr-un S. M. T. din St. Gheorgh
E plăcut să afli că în unele co mune ale raionului nostru activitatea 

sportivă prinde să se inchege tot mai mult. Bucuria e cu atit mai 
mare cînd vezi că discipline sp ortive noi, necunoscute piuă măi ieri, 

oferă azi un prilej de bucurie pentru țăranii muncitori care le practică.

La școala de 7 ani...

Intr-o sală mare de la școala de 7 
ani din satul Roma, s-a adunat o mul- 
■țime de locuitori ca să asiste la în
trecerile sportive din cadrul Sparta
chiadei de iarnă a tineretului. Ceea ce 
i-a atras mai mult, a fost faptul că 
iaci urmau să se dispute întreceri la 
tenis de masă, o disciplină nou in
trodusă în comună.

întrecerea a început! In sală se 
«ude doar țăcănitul mingii. Meciurile 
sînt înverșunate. Rînd pe rînd termină 
învingători cei mai bine pregă
tiți M aria Frîntu, Gheorghe Mercheș

și alții de la asociația sportivă „Zori 
Noi" ’ din comună sînt tinerii care 
s-au dovedit cei mai talentați.

...Acum, mai în fiecare seară, la 
școala de 7 ani din satul Roma se 
joacă tenis de masă.

Pe pîrtia de Ia malul iazului

Satul Dracșani a cunoscut acum 
cîtcva zile pe schiorii din comuna Su
lița. Ei s au luat la întrecere aci, pe 
pîrtia ce se întinde în lungul iazului. 
Din cei 230 schiori nu a rămas nici 
unul care să nu străbată distanța. 
Unii au reușit să obțină performanța

necesară pentru calificarea în etapele vii
toare ale Spartachiadei.

Colectiviștii Ion Ursache și Ion V. 
Bălan s-au clasat pe primele două 
locuri la 5 km. La loc de cinste se 
înscrie și performanța tînărului țăran 
muncitor Gheorghe Nichifor, cîștigă- 
torul cursei de 10 km. Zile de-a rîn- 
dul ei s-au antrenat pentru această în
trecere.

In cadrul asociației sportive „Lupta 
noastră" din Sulița, numărul schiorilor 
crește mereu. Ei au hotărît ca să ini
țieze în tainele acestui sport și pe cei 
din Dracșani.

Halterofilii din Vorona
Poale că pentru unii ar părea cu

rios ca într-una din cele mai îndepăr
tate comune din raion, la Vorona, 
sportul să se afle la Ioc de cinste. 
Pentru localnici aceasta e o realitate: 
activitatea sportivă aîșfjgă aci tot 
mai uitilți aderenți.

Dar să nu vorbim de disciplinele cu
noscute mai demult, ci despre una 
nouă : halterele. Aproape 70 de tineri 
țărani muncitori au îndrăgit acesț 
sport La întrecerile din cadrul fazei 
inter comunale a Spartachiadei. halte
rofilul Mircea Huțan a cîștigat locul 
1 la categoria 55 kg , iar Neculai He- 
triuc la categoria 65 kg.

A. ABRAMOVICI

Vestea constituirii asociației sportive 
i-a bucurat mult pe muncitorii agri
coli ai Stațiunii de mașini și trac
toare din Sf. Gheorghe. In sala de 
ședințe au venit numeroși muncitori 
și funcționari dornici să ia parte la 
acest eveniment. Asociația a primit 
numele de „Rapid-S.M.T.“ Sf. Gheor
ghe.

De atunci au trecut numai cîteva 
luni. In acest timp tineri și vîrstnici 
din stațiune s-au pregătit în secțiile 
de lupte, haltere și șah, iar nu de 
mult unii dintre ei au participat la 
primele concursuri oficiale. Echipa 
de șah a obținut a treia victorie în 
campionatul orășenesc, iar haltero
filii și-au disputat întîietatea în 
concursurile Spartachiadei. Datorită 
muncii intense pe care o depun mem
brii consiliului asociației, noii sala- 
riați printre care se găsesc și o serie 
de fruntași în producție ca fierarul 
Gh. Kobrizsa, mecanicii Ștefan Buna, 
A. Imre, Karol Peterfy și alții, s-au 
înscris în asociația sportivă. O parte 
dintre aceștia vor activa în secțiile 
de popice și tir. care vor fi în cu- 
rînd afiliate ia federațiile respective.

V. STANCIU

La S.M.T. „Rapid" Sf. Gheort 
șahul este un sport foarte hidră, 
lată o imagine de la un concurs 
ganizat recent.

Orașe cu activitate diferită ia haltere

Competiții...

Campionatul republican al Juniorilor 
ia gimnastică

concursuri...
O reușită reuniune de box

In orașul Tîrgoviște a avut loc o 
reuniune de box la oare au participat 
sportivi ai asociației „Metalul" și I. 
S. București. Rezultatele: cat mus
că : Gh. Sanda (Metalul) b. p. Ion 
Calotă (I. S. Buc.); cat. pană: Ion 
Dobrescu (M) b. p. Aurel Ciucă (I. 
S.) ; cat. semi-ușoară: V. Spulber 
(I. S.) învinge abandon A. Comșa 
(M) ; M. Radulescu (M) meci nul cu 
D. Dumitrescu (I. S.) ; cat. ușoară: 
M. Ionesou (I. S.) învinge prin descali-

Roadele sprijinului...
S-au împlinit doi ani de la înfiin

țarea primei secții de haltere din raio
nul Cîmpina. In acest timp, sub con
ducerea antrenorului Lorin Stănescu, 
secția de haltere a asociației „Praho
va" Cîmpina a desfășurat o rodnică 
activitate. Ca o urmare firească, ti
nerii halterofili de aici au stabilit ne
numărate recorduri regionale, iar 
mulți dintre ei au participat chiar 
la finalele campionatelor republicane 
Individuale și pe echipe. Halterofili 
ca Octavian Tohăneanu, Adrian Bar
bu, A. Gradin, Florin Draganov, Pa
vel Barbu, Ion Bunea, C. Postelnicii 
și alții s-au evidențiat in repetale riti- 
duri.' Este ușor de înțeles că aceste

Și-au dat contribuția la

succese au fost posibile șl datorită 
sprijinului permanent pe care consi
liul asociației sportive „Prahova" îl a- 
cordă secției de haltere.

EUGEN STROE
...și urmările dezinteresului

Halterele nu se practică la Baia 
Mare. Nu pentrucă tinerii — ba chiar 
și virstnicii — nu iubesc acest sport. 
Dovadă: la un concurs recent organi
zat de asociația sportivă „Chimistul" 
s-au înregistrat 274 concurența Ci 
din cu totul alt motiv: dezinteresul de 
care dau dovadă asociațiile sportive. 
Și cînd. te gîndești că în oraș 
sînt 4 săli de sport, iar mate
riale pentru antrenamente se găsesc 
si ele in cantitaie suficientă... N-ar fi 
oare timpul ca asociațiile — și chiar 
consiliul orășănesc U.C.F.S. — să se 
ocupe și de acest sport?

VASILE SĂSARAN

Din sportul școlar 
bistrițean

Sportul școlar din orașul Bistr 
cunoaște în ultimii ani o dezvolt; 
fără precedent. Activitatea sport; 
de mase în școli îmbinată armon 
cu sportul de performanță, descrie 
curbă mereu ascendentă. Succ' •. < 
ultimii doi ani mai ales, vin cc 
firme preocuparea și dragostea ele 
lor și profesorilor pentru sport.

Asociația sportivă „Făclia" a ele- 
lor școlii medii din Bistrița numă 
614 membri U.C.F.S. care își desl 
șoară activitatea în 10 secții pe r 
mură de sport: atletism, handb 
gimnastică, fotbal, oină, șah, schi, 1 
nis de masă, volei și baschet. In i 
timii doi ani echipa de handbal a șc 
Iii a fost vicecampioană republicai 
școlară, iar din rîndul elevilor s-; 
afirmat tineri ca Radu Ncgulescu (t 
nis da masă), Margareta Ham 
(handbal în 7).

La școala medie din Bistrița înv 
țătura și sportul sînt noțiuni insep 
rabile. Elevi ca Utte Grum. Ana Ru< 
II, Florian Gheza, Mihai Csikert, l 
drian Gagea ș. a. sînt mîndria șco! 
avînd note numai 9 și 10.

OCTAVIAN BERBECARU

• In marea sală de gimnastică a 
complexului școlar din Bîrlad a avut 
loc recent etapa pe oraș a campiona
tului republican de gimnastică al ju- 
niorjlor. Au participat 30 gimnast! și 
20 gimnaste. Câștigătorii: Olimpia 
Tăpăloagă („Unirea") 55 pet — cat. 
jun. I; Rodica Scînteie („Unirea") 
47,75 pct. — jun. cat. II ; Elena 
Opocinschi („Unirea") 53,50 pct. — 
senioare; Emil Ionici („Unirea") 
49,30 pct. — jun. cat. I.; loan Budescu 

’(„Unirea") 53,90 pct — jun. cat. II, 
T. Berescu (Rulmentul) 54,90 pct. se
niori.
- ELIADE SOLOMON

Numeroase întreceri sportive 
la Roman

Pe arena „Unirea" din Ro-man s-a 
desfășurat recent o întîilnire de popice 
între sportivii asociațiilor „Unirea" 
și „G tăria T.R.C.". Victoria a revenit 
primilor cu 2.384 p. d. — 2.263 p. d. 
Cele mai bune rezultate le-au înre
gistrat : N. Vasilat 451 p. d. și Gh. 
Grecii 411 p. d. In sala clubului Vo- 
tata și-au disputat întîietatea și șa
hiștii participant! la optimile de fi
nală ale campionatului R.P.R. de șah. 
Ș-au calificat pentru turul următor:

ficare pe Mihai Vasile (M); T. Stoi- 
chiță (M) învinge abandon N. Badea 
(I. S.) ; cat. cocoș: V. Scondea (I. 
S.) b. p. V. lancu (Ăl) ; cat. semi- 
mijlocie: Gh. Bobeică (Al) învinge a- 
bandon V. Florea (I. S.); cat. mijlocie- 
mică: A. Borteș (M) meci nul cu 
Niță Nicolae (I. S.).

MIȘU AVANU

înființarea întovărășirii
Printre cei care au pus umărul la 

formarea întovărășirii în comuna 
Focuri, raionul Tg. Frumos, au fost 
și mulți sportivi care, cu prilejul di
verselor întîlniri cu echipele din alic 
sate, au văzut cu ochii lor ce în
seamnă munca în colectiv.

Tînăra țărancă Maria Cozloschi este 
cunoscută de consătenii ei ca fată 
vredniică și pricepută. Ea este tot atit 
de apreciată și în întrecerile de pe 
terenul de sport. Cînd a auzit că și 
în satul ei se înființează o întovără
șire, Maria a început să discute cu 
oamenii, să le vorbească despre avan
tajele muncii în colectiv, reușind să 
atragă în întovărășire numeroase fa
milii. Urmînd exemplul ei, Vasile 
Vodă, campion în Cupa Moldovei, Va
sile Nădejde, Dumitru Acostăchioaie 
și alfi sportivi ai satului și-au lămurit 
familiile să-și unească fîșiile de pă- 
mînt într-un singur ogor, pășind pe 
drumul belșugului.

P. CODREA

activează peste 600 de tineri șl tinere 
din școlile medii șl elementare. Cei mal 
mulți elevi sînt angrenați în secțiile 
de atletism (150), gimnastică (140) și 
b'aschet (120). Acești tineri sportivi care 
se pregătesc în mod metodic să unc« 
treptele măiestriei, vor participa în cu 
rînd la numeroase comneilții

ST. WEINBERGER

Concurs de lupte la Petriia

400 spectatori au urmărit zilele tre
cute concursul de lupte clasice orga
nizat în saia clubului muncitoresc 
din Petriia. Au participat sportivii 
asociației „Corvinul“-Htmedoara și o 
selecționată a școlii sportive de ti
neret din Petroșani și Petriia. Cei 
mai buni s-au dovedit V. Pernea, l. 
Zeamă și Fr. Keszeg. Victoria a re
venit luptătorilor de la „Corvinut" cu 
8-4.

BOGATA ACTIVITATE SPORTIVA LA 
„CASA PIONIERILOR" DIN CONS

TANȚA
Elevii șl elevele școlilor din Constanta 

participă cu însuflețire în orete lor li
bere la programul sportiv al Casei pio
nierilor din localitate. Pe lîngă cele două 
echipe de gimnastică, două de volei, 
două de handbal redus formate din elevi 
frunt iși la învățătură, mal există și un 
cerc de aero și navo-modele. în cadrul 
căruia sînt organizați în 12 grupe peste 
ISO de băieți și fete

ION PETCUI.ESCU

O ASOCIAȚIE SPORTIVA 
SATEASCA FRUNTAȘA

Membrii consiliului asociației snortive 
.Păltiniș” au obținut realizări de sea

mă în dezvoltarea sportului în rîndinl 
țăranilor din comuna Rășinari. raionul 
Sibiu. Actualmente, apro=ipe 23o de să
teni activează în mod organizat în cele 
7 secții pe ramură de sport. In zi-lelo 
de iarnă ei își duc o mare parte dn 
activitate.îp spațioasa*sală a căminului 
cultural, unde <Te curînd și-au disputat 
întîietatea? cei peste-150 de participant! 
la întrecerile de șah ale Spartachiadei.

NUMEROASE CONCURSURI
AMICALE LA IAȘI

Consiliile asociațiilor sportive din Ija«i 
organizează numeroase întîlniri am’- 
cale. Recent, s-au desfășurat Ia clubul

&ă^£anuMu,
„ Țesătura” din localitate întreceri Ia 
tenis de masă și șah între sportivii 
asociațiilor „Țesătura” și „Diruamo”

C. ADUMITRESEI

SE PREGĂTESC PENTRU A DEVENI 
BUNI SPORTIVI

1.& școala sportivă de elevi din Arad 
mcțtyBWă a secții In . «știrul cărgra

UN REUȘIT CONCURS DE SCHI
Consiliul raional U.C.F.S. Curtea de 

Argeș a organizat pe pîrtia Căuta'1 din 
apropierea orașului un concurs de 
schi în cadrul căruia și-au disputat în
tîietatea peste 70 tineri. Cei aproape 34X> 
spectatori au fost martori) unor între
ceri dîrze, terminate cu victoria schio
rilor Gheorahe Enache, Vasi’e Tătăroiu 
și Cluca Nicuiae

EMANOIL STERESCU

O VITRINA CU TROFEE SPORTIVE
Pentru a Ilustra dezvoltarea pe care 

a luat-o tirul în Orașul Stalin, comisia 
de specialitate a amenajat o frumoasă 
vitrină sportivă. In această vitrină au 
fost expuse numeroasele cupe, plachete 
șl medalii cucerite de trăgătorii or .sulul 
î.n diversele întreceri cu celelalte echipe 
din țară, ...- c gruia



Returul campionatelor de volei 
începe cu partide pasionante

Pavel, Erdety și Munteanu, toii de la Rapid, au sărit la blocaj, dar 
S. Mihăilescu (Dinamo) va „pune" mingea in terenul feroviarilor. (Fază 
din meciul Dinamo — Rapid 3—0 din finala „Cupei Dinamo").

(Foto: Gh. Dumitru)

Ce-i nou în fotbal...
• Primele pregătiri pentru jocul cu Turcia • Duminică la „Dinamo*, primul cuplaj al anului • Polonia 
Bydgoszcz joacă azi la Ploești • Farul Constarea are un nou centru înaintaș © Lotul de juniori BJP.R 

joacă la Russe • Și arbitrii se pregătesc

Campionatele de volei, a căror 
primă parte s-a încheiat la 21 de
cembrie 1958, vor fi reluate la 
sfîrșitui acestei săptămîni.

Prima etapă a returului pro
gramează cîteva meciuri deosebit 
de importante, în special pentru 
fruntașele clasamentului masculin: 
se întîlnesc între ele echipele cla
sate pe locurile 3 și 1 (Știința 
Cluj—Rapid), 2 și 4 (Dinamo 
București—Cetatea Bucur). La fel 
de interesante sînt și meciurile 
Constructorul București—C.C.A.,
C.S.M.S. Iași—Victoria București 
și Voința București—Tractorul O- 
rașul Stalin.

Din programul campionatului 
feminin iese îii evidență partida 
Metalul M.l.G.—Combinatul Poli
grafic București. In rest programul 
arată astfel: Rapid—Progresul, 
Dinamo—Voința Sibiu, Știința Ti
mișoara—Someșul Cluj, Voința 
Orașul Stalin—Știința Cluj.

Din experiența activiștilor sportivi

Introducerea gimnasticii de producție 
la fabrica de textile „Dorobanțul

februarie aCu începere din luna 
acestui an munca de producție la fa
brica de textile „Dorobanțul" din Plo
ești a fost îmbinată cu pauza de cul
tură fizică. Zilnic, în timpul celor 8 

re de producție, muncitorii beneficia- instructoarele voluntare se achită cu 
<.ă de pauza de cultură fizică (5 mi- succes de sarcina încredințată. La 
nute), în care se execută mișcări re
confortante, de destindere, dătătoare 
de sănătate.

Pentru ca întocmirea programelor 
de gimnastică să se facă corespunză
tor specificului de activitate profesio
nală. s-a constituit în prealabil o 
comisie care a studiat caracteristicile 
muncii de la diferitele secții ale în
treprinderii. S-a constatat că secțiile 
care au activitatea cea mai statică și 
unilaterală sînt: „rampa țesătoriei", 
„apretura" și „repansatul". S-a sta
bilit ca, Ia început, pauza de cultură 
fizică să fie aplicată doar în aceste 
secții, ca apoi să fie extinsă, treptat, 
în întreaga fabrică. In atelierele cer
cetate lucrează, în marea majoritate, 
femei. Au fost alese cîte două munci
toare din fiecare atelier ca instruc
toare voluntare. Primul program a fost 
alcătuit dintr-un complex de 7 exerciții în 
care s-a urmărit: îndreptarea trunchiu
lui, ventilarea cît mai profundă a plă- 
mînilor, activizarea circulației sîngelui 
în toți mușchii care au activitate re
dusă. înviorarea generală a organis
mului, relaxarea.

Muncitoarele reîncep acum lu
cru! înfr-o stare fizică și psihică 
reîmprospătată. La „Dorobanțul"

Concyrs de verificare 
pentru „Cupa Davi$“

Pregătirile fruntașilor tenisului nos
tru în vederea meciului cu reprezenta
tiva Republicii Arabe Unite. (17—18— 
19 aprilie) din cadrul primului 
tur al Cupei Davis sînt în toi. 
Pentru a se constata actualul nivel 
de pregătire al jucătorilor care intră 
în vederile selecționerilor pentru în- 
tîlnirea de lă Cairo, s-a hotărît dis
putarea mai 'multor concursuri de ve
rificare. Primul începe azi. Meciurile 
se vor disputa zilnic, pînă duminică 
inclusiv, între orele 9—14 în sala 
C.C.A. (calea Plevnei 114). Iau parte 
următorii jucători: Gh. Viziru, M. Vi- 
ziru, C. Năstase, E. Cristea, L. Ju- 
hasz și G. Bosch. Șt. Georgescu nu 
ya juca, fiind bolnav.

Jocurile din Capitală se vor dis
puta astfel: S1MBATA, sala Giu- 
lesti, ora 17: Rapid—Progresul 
(f); DUMINICA, sala Dinamo, de 
la ora 10: Dinamo—Voința Sibiu 
(f), Dinamo—Cetatea Bucur (m); 
sala Floreasca, de la ora 16: Me
talul M.I.G.—C.P.B. (f), Voința— 
Tractorul Orașul Stalin (m). Con
structorul—C.C.A. (m).

După cum se știe, campionatul 
masculin se va întrerupe între 22 
martie și 12 aprilie, pentru că re
prezentativa București va participa 
la turneul internațional „Cupa eli
berării orașului Bratislava". In a- 
ceastă perioadă federația de spe
cialitate va organiza o cupă la 
care vor lua parte toate echipele 
bucureștene și, probabil, Aurul Ne
gru Ploești și Tractorul Orașul 
Stalin. Campionatul feminin își va 
continua desfășurarea conform pro
gramului.

H

2,de cultură fizică se aplică cu 
înainte de sfîrșitui producției 

poli ivit cercetărilor anterioare

pauza
3 ore 
cînd 
organismul simte o mai mare oboseală . 
Vizitînd fabrica s-a putut observa că

sarcina încredințată. La 
secțiile de „repansat" și „apretură" 
exercițiile se executau corect și cu 
bună dispoziție. Instructoarele volun
tare N. Stavrescu, E. Vlăsceanu, M. 
Stoica, N. Breană, M. Bocșa și S. 
Tudor merită felicitări pentru modul 
în care au știut să angreneze pe to
varășele lcr de muncă în gimnastica 
de producție.

Nu ne îndoim că în urma introdu
cerii gimnasticii de producție la fa
brica „Dorobanțul" vor apare rezul
tate și mai bune în ceea ce privește 
sănătatea muncitorilor și graficul de 
producție. Toate acestea constituie un 
argument prețios pentru extinderea 
cît mai largă a gimnasticii de pro
ducție și la alte întreprinderi din Plo
ești ca și din restul țării.

PETRE
profesor de

DUNGACIU 
educație fizică

• In urma omologării concursului 
Pronosport nr. 8 etapa din 22 februarie 
au fost stabilite următoarele premii :

Premiul I : 1 variantă cu 11 rezul
tate exacte .vvenindu-i 81.542 lei ; Pro 
niiul II : 5S variante cu 10 rezultate 
exacte revenind fiecăreia cîte 1.957 lei; 
Premiul III : 513 variante cu 9 rezul
tate exact); revenind Fiecăreia cîte 

286 Iei.
Fond de premii: 326.171 lei.
O In urma omologării variantelor cu 

„0“ rezultate de la concursul Prono
sport nr. 7 etapa din 15 februarie s-a 
stabilit: 1.135 variante cu „0" rezul
tate, revenind fiecăreia cîte 36 lei.

• Motocicleta acordată prin tragere 
din urnă variantelor cu „0" rezultate 
la concursul Pronosport nr. 7 din 15 
februarie a revenit participantului 
Jean A. Slabu, corn. Foltești, reg. Ga
lați.
• După cum scriam la rubrica 

noastră din ziarul Sportul popular de 
sîmbătă 21 febiuarie, după 
probabilităților" ar urma ca 
duminică 22 februarie să se 
cu surprize care să aducă 
premii mari. Intr-adevăr, în 
crărilor de omologare s-a constatat că

„calculul 
etapa de 

soldeze 
din nou 

urma lu-

Pregătirile în vederea meciului cu Turcia au început, in mod efectiv, 
ieri după amiază pe^stadionul „23 August", unde a avut loc primul antrenament 
al unui lot de selecționabili, cuprinzînd 15 jucători. Prin acest antrenament 
s-a urmărit pe de o parte verificarea stadiului de pregătire atins de fotba
liștii convocați, iar pe de altă parte omogenizarea și reîmprospătarea orien

tării tactice în apărare (replierea rapidă și alternativă, în raport cu fazele 
de joc, a mijlocașilor și interilor) și în atac (mișcarea permanentă, jocul 
fără balon, desfășurarea largă, pe extreme, a acțiunilor). Și acest prim 
contact al selecționabililor a corespuns într-o măsură scopului propus.

Pentru antrenament, lotul a avut 
ca partener echipa Dinamo Obor, în 
fața căreia i s-a aliniat, în cele două 
reprize a 45 de minute, următoarea 
formație: Mîndru (Todor)-Pahonțu 
(Popa), Motroc, (Caricaș), Macri 
(Soare) — Al. Vasile, Nunweiller 
— Oaidă, Meszaros II, Dinulescu 
(Ene 11), Georgescu (Dinulescu), V. 
Anghel. Jucătorii din paranteze au 
jucat după pauză. Nu au răspuns 
convocării: Bădulescu — care este 
bolnav — și H. Moldovan (Știința 
Cluj). In schimb, Eftimie și Țîrcov- 
nicu s-au prezentat, dar nu au putut 
fi folosiți, primul avînd mîna în gips, 
al doilea fiind boilnav. Echipa s-a 
mișcat mai bine în prima repriză, cînd 
atacul a funcționat clar și eficace, 
mareînd cinci goluri prin Oaidă, 
Meszaros (3) și Georgescu. După 
pauză, scorul de 7—0 a fost stabilit 
de V. Anghel (un gol din 11 m).

Antrenamentele comune ale lotului 
de selecționabili vor continua periodic 
la București. Viitorul antrenament va 
avea loc la 18 martie, adică după 
prima etapă a returului campionatului. 
La aceste antrenamente vor fi con
vocați și ailți jucători, fie dintre cei 
avuți în evidență (Toma. Jenei, A- 
lexandrescu, Bone, Constantin, Tătaru 
de la O.C.A., Bădulescu de la Petro
lul), fie dintre cei care se vor mai 
evidenția prin formă bună în me
ciurile următoare de Cupă sau cam
pionat.
DUMINICA PRIMUL CUPLAJ, LA 

„DINAMO"
Pregătirile echipelor fruntașe de 

fotbal au intrat în faza finală. Dumi

Pregătiri și în categoria
• SIBIU. Temperatura scăzută din 

ultimul timp a făcut ca fotbaliștii de 
la C.S.A. SIBIU să-și reînceapă pre
gătirile în sală. Atunci cînd timpul 
permite, antrenamentele se țin în aer 
liber în parcul „Sub-Arini“. S-a pus 
accentul pe pregătirea fizică. Pe lin
gă vechiul lot de jucători, printre 
care am remarcat pe Dragoman, Bra- 
tu, Popa I, Moldovan, Popa II, Baian, 
Roman, Protopopescu, Baboie, antre
norul Cornel Simionescu se interesea
ză și de pregătirea noilor jucători: 
Gavrilovici (de la U.T.A.) și Geor
gescu (de la Victoria București). In 
perioada care urmează, C.S.A. Sibiu 
va întîlni pe Metalul Reșița, Tractorul

U.T.A. a revenit din turneu
Aseară s-a înapoiat în țară, pe ca

lea aerului, echipa de" fotbal U.T.A. 
din Arad, care a întreprins un turneu 
în R.A.U. (Provincia Siria) și în Li
ban. După cum se știe, tinerii fot
baliști arădani au susținut patru în
tîlniri, cîștigînd trei și terminînd la 
egalitate una. La sosirea pe aeropor
tul Băneasa, antrenorul echipei Colo- 
man Braun ne-a declarat următoarele 
în legătură cu turneul întreprins : „In 

ronosport
există o singură variantă cu 11 rezul
tate exacte. Fericitul cîștigător este 
Colodiuc Petre din Bacău, care a cîș- 
tigat suma de 81.542 Iei. EI a jucat 5 
variante simple, iar la varianta cîști- 
gătoare a greșit pronosticul de la me
ciul VII. A pus 2 în loc de X.

Concursul Pronosport nr. 9 de du
minică 1 martie se anunță de asemenea 
deosebit de interesant datorită întîlni- 
rilor incluse.

Un interes deosebit îl stîrnește cu
plajul fotbalistic organizat de I. S. 
Loto-Pronosport, în cadrul căruia vor 
evolua 4 dintre cele mai bune echipe 
ale fotbalului nostru. Credem că întîl- 
nirile Rapid — Dinamo București și 
Progresul București — Petrolul Ploești 
vor satisface chiar și pe cei mai exi- 
genți spectatori. Pe de altă parte, 
participanții la concursul Pronosport au 
prilejul să-și verifice cunoștințele pri
vitoare la posibilitățile echipelor inclu
se în program. La cuplajul organizat 

nică (deci cu o săptămînă înainte de 
inaugurarea sezonului oficial) ele sus
țin ultimele meciuri amicale de verifi
care, cu oare prilej vor căuta să se 
fixeze asupra formațiilor pentru parti
dele oficiale de la 8 martie (Cupă).

In București are loc primul cuplaj 
al sezonului, care programează două 
întîlniri interesante: Petrolul — Pro
gresul (ora 14) și Dinamo — Rapid 
(ora 16). Jocurile se vor desfășura pe 
stadionul Dinamo și sînt dotate cu 
numeroase premii oferite de I, S. 
Loto-Pronosport.

TURNEUL ECHIPEI POLONIA 
BYDGOSZCZ

Amatorii de fotbail din Ploești au 
azi ocazia să vadă pentru prima data 
la lucru echipa lor favorită. Petro
lul — campioana țării. Intr-adevăr, 
pînă acum, Petrolul a jucat numai 
în... deplasare și stadionul din Ploești 
își • redeschide abia azi porțile pentru 
a găzdui partida amicală dintre Pe
trolul și formația poloneză Polonia 
din Bydgoszcz. Iată un bun prilej 
pentru ploeșteni de a confirma pregă
tirea superioară atinsă și manifestată 
cu prilejul partidei cu Dinamo. Oas
peții polonezi, la rîndul lor, au ocazia 
să dovedească adevăratele lor posi
bilități. De altfel, marți, într-un joc 
de antrenament fără public, cu Dinamo 
București, ei au reușit un rezultat de 
egalitate: 1—1.

Duminică, fotbaliștii polonezi vor 
evolua la Constanța, în compania for
mației locale Farul, în rîndurile că
reia va debuta Ciosescu. transferat 
cu drept de joc imediat, în baza re-

B
Orașul Stalin, Dinamo Obor București 
sau Metalul Titanii Buc.

I. PANTELIMON-corespondent
• BISTRIȚA. Formația locală GLO

RIA și-a reluat pregătirile. Conduce
rea clubului nu a reușit insă să re
zolve problema postului de antrenor, 
rămas liber prin plecarea lui V. Măr- 
dărescu la Știința Cluj. Deocamdată, 
fotbaliștii Gloriei se pregătesc sub în
drumarea lui Alexandru Florea, de la 
echipa de juniori. Reprezentanții ora 
șului Bistrița în categoria B contea
ză pe următorul lot: Radu, Stamate, 
Pădureanu, Ivanenco, Kovacs, Kaiser, 
Tiriac, Vasileseu, Popescu, Stan, Jim- 
boreanu, Copil, Rădulescu, Ionescu. De 
la juniori a fost promovat tînărui 
Emrich. Au lipsit nemotivat Marin și 
Firică.

O. BERBECARU-corespondent 

general, jucătorii noștri au corespuns 
în acest turneu, deși au fost solicitați 
foarte mult. In 10 zile ei au trebuit 
să susțină patru jocuri, pe terenuri 
tari sau noroioase, din cauza timpu
lui nefavorabil. Spectatorii au apre
ciat jocul și comportarea sportivă a 
echipei noastre. După cîteva zile de 
repaus, ne vom relua pregătirile în 
vederea returului campionatului".

de I. S. Loto-Pronosport se atribuie 
numeroase premii.

Pentru documentare nu uitați.să con
sultați Programul Loto-Pronosport nr. 
254 care cuprinde un bogat material 
legat de cpncursul Pronosport de dumi
nică 1 martie.

® Nu uitați! Și la concursul Pro
nosport nr. 9 variantele cu „0“ pri
mesc premii în bani din fondul supli
mentar alocat în acest scop. De ase
menea țoale vâri antele participă și la 
tragerea din urnă a motocicletei care 
se atribuie variantelor cu „0" rezul
tate.

• Plata premiilor la concursul Pro
nosport nr. 8 din 22 februarie se va 
face vineri 27 februarie cu începere de 
Ia ora 17 la agențiile proprii Loto-Pro
nosport în raza cărora participanții 
și-au depus buletinele.

CONCURSUL PROiKlOEXPRES
La tragerea din urnă a concursului 

Pronoexpres nr. 8 din 2b februarie au 
fost extrase următoarele numere :

13 42 22 21 15 40
Numere de rezervă: 34 41.
Fond de premii : 933.401 lei. 
Rubrică redactată de 1. S. Loto-Pro

nosport. 

partizării sale pe linie profesional; 
(ca medic) la Constanța.

JUNIORII R0MIN1 LA RUSSE
Lotul de juniori R.P.R. își conținu; 

pregătirile în vederea Turneului 
U.E.F.A., care se va organiza în R.P. 
Bulgaria. Astăzi, el susține un nor 
meci de antrenament, cu Cetate; 
Bucur (I.T.B.), pe terenul Iț „23 Au 
gu>st“ (ora 16), iar duminică în ace 
lași loc și la aceeași oră, ca Abat 
rui, Filaret sau TAROM.

Pentru data de 5 martie a fost per
fectată o întîlnire cu lotul R.P. Bul 
garia, care s® va desfășura la Russe, 
sub numele de Sofia — Bucarești. 
Meciul va constitui o bună verificare 
a ambelor echipe. Lotul nostru a fost 
completat cu Vătafii (Dinamo Bacău) 
și Neacșu (Știința Timișoara). In 
evidență: Straton (Farul Constanța).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA LA ARAD
ARAD 25 (Prin telefon). — Intr-un 

joc amical disputat astăzi In fața a 
2.000 spectatori, Știința Timișoara a 
întrecut AMEFA cu 3—1 (2—1) prin 
punctele marcate de Lereter (3). Pen
tru gazde a înscris Ristin.

O BUNA INIȚIATIVA
La București, arbitrii colegiu iu 

orășenesc au luat o frumoasă ini
țiativă. Pentru a elucida unele 
probleme de arbitraj care pro 
voacă multe discuții chiar printre ar
bitri și pentru a realiza o deplină în
țelegere a interpretării corecte de că 
tre antrenori și jucători, colegiul oră 
șenesc de arbitri organizează astăzi 
la ora 19 în sala „Dinamo" o consfă
tuire la care au fost invitați: antre 
norul federal, membrii colegiului cen
tral de antrenori și ai colegiului oră
șenesc de antrenori, antrenorii echipe
lor de categoria A. B și C din Bucu
rești, jucători din echipele de aceleași 
categorii și ziariști. In această cons
fătuire, binevenită în această perioadă 
și care ar trebui organizată și în 
cursul campionatului, va fi prezentat 
un referat cu subiectul: „Jocul atletic 
și asigurarea dinamismului și conti
nuității jocului". Cea mai mare parte 
din timp este rezervată discuțiilor 
pe marginea referatului.

IN CAMPIONATUL FEMININ DE 
BASCHET

Marți s-au întîlnit într-un meci res
tanță echipele feminine bucureștene 
C.C.A și C.S.U. Meciul a fost dirz 
și la sfîrșitui celor 36 minute de joc. 
a dat cîștig de cauza formației C.C.A.; 
30-26 (1G-18). S-au evidențiat Zo©
Paplica și D. Cocorandu (C.C.A.), con
stanța Dalben și Patrița Șișu (C.S.U.).
In urma acestui rezultat clasamentul 

campionatului feminin arată astfel:

Biletele pentru focul de baschet 
C.C.A.— Hon ved Budapesta se pun 
în vînzare începînd de vineri 27 fe 
bruarie orele 15 la Agenția C.C.A. 
(bd 6 Martie) șl la ghișeul special 
din str. ion Vldu.

1. Olimpia București 17 15 0
17 13 0

2 977:636 47
4 882:679 432. Voința Or. Stalin

3. Constructorul Buc. 16 13 0 3 877:542 4?
4. Progresul Buc. 17 12 1 4 798:717 42
5. Rapid București 17 10 0 7 858:726 37
6. C. S. Oradea 16 10 0 6 829:736 36
7. Alimen. Tg. Mureș 17 8 1 8 749:720 34
8. C.C.A. București 17 5 0 12 583:775 27
9. C.S.U. București 17 4 1 12 596:769 26

10. Voința Tg. Mureș 17 4 0 13 709:896 25
11. Voința Oradea 17 3 I 13 665:909 24
12. c.s.ș. Banatul 17 2 0 15 582:909 21

CONCURS DE PATINAJ ARTISTIC 
LA MIERCUREA C1UC

MIERCUREA CIUC 25 (prin telefon) — 
Concursul de patinaj artistic organizat 
în localitate sub denumirea de „Cupa 
Harghita" s-a bucurat de un frumos 
succes: peste 2000 spectatori au asistat 
la un adevărat concurs el tlneretuui, 
încheiat cu următoarele rezultate:

SENIORI: 1. Radu Ioanin (Constr. 
Buc) 93 p; 2. petru Gali (Harghita M. 
Ciuc) 90 p. SENIOARE: 1. Muia WHn- 
rich (Recolta M. Ciuc) 104 p; 2. Crîs- 
tlna patraulea (Constr Btic.) 94 p; 3- 
Imola Setwart (Harghita M. duc) S3 
p; 4. Eva Paiossy (Recolta M duc) M 
p.

JUNIORI: l. petru Gali (Harghita M. 
Ciuc) 49 p: 2. Horla Maniu (Prog. Cluj) 
47 p: 3. Constantin Bilegan (Dtnamo 
Clu1> 46 p. JUNIOARE: 1. Cristina Pa
traulea (Constr. Buc) 51 p.; 2. Eva Scl
ava rt (Harghita M. Ciuc) 44 p; 3. GO*- 
de Szekely (Harghita M. duc) 43 p.

„CUPA C.C.A." LA ATLETISM
Clubul sportiv al Casei Centrale * 

Armatei organizează sîmbătă și dumi
nică în sala Floreasca II din Copitei» 
un concurs atletic dotat cu „Clip® 
C.C.A.”. Pot participa atlețH șl atletele 
cluburilor și asociațiilor sportive bucu- 
reștene. Programul tehnic al întrece
rilor cuprinde următoare’® probe; băr
bați: 50 m., 55 mg., lungime, înălțime, 
triplu, prăjină, greutate, ciocan (16 >U5): 
femei: so m, 40 mg, lungime, înălțime, 
greutate.



Ilona Miklos, N. Pandrea și N. Șuteu 
campioni republicani de schi la coborîre

Azi începe competiția internațională 
de tenis de masă de la Russe

POIANA STALIN 25 (prin tele
fon). — Hona Miktoș (Dinamo Or. 
Stata) a cucerit marți încă două ti
tluri de campioană a țării la schi. In 
întrecerea coborîtoarelor. care a avut 
loc pe Sulinar, Miklos s-a dovedit de 
departe cea mai bună concurentă în- 
vingînd detașat. Cucerind titlul și în 
proba de ooborire, după ce în preala
bil le cîștigase pe cele de la slalom 
special și uriaș, ea s-a clasat pe pri
mul loc și în proba de combinată 
alpină. In felul acesta, Ilona Mikloș 
și-a încununat cu un succes total ac
tivitatea din acest sezon. Locul 2 în 
proba de coborîre a revenit junioarei 
Ana Scherer (Voința Sibiu), un ele
ment talentat cu reale perspective.

Tot marți s-a desfășurat pe Sulinat 
și proba de coborîre pentru seniorii 
din categoria a Il-a. Victoria a reve
nit juniorului Nicolae Șuteu (Voința 
Or. Stalin), oare a fost urmat de o 
serie întreagă de tineri schiori foarte 
talon tați.

Cu mult interes a fost așteptată 
fri trecerea seniorilor în proba de cobo
rîre. De marți noaptea a nins con
ți nun, astfel că în ziua concursului 
Pîrtia Lupului a fost acoperită cu un 
stiat gros de zăpadă proaspătă.

Popas la Șanhai și la Nankin
(Urmare din pag. l-a)

ti dă. Echipa C.C.A. a intrat pe teren 
in formația: Voinescu—Zavoda II, 
Naghi, ' Staicu—Mihăilescu, Bone-— 
Zavoda I, Constantin, Alexandrescti, 
Crișan, Tătara. In acest meci, Con
stantin a jucat excelent: a marcat 
două goluri (min. 12 și 13) și a con
tribuit direct la celelalte, înscrise de 
Tătaru (m. 22), Crișan (m. 39) și 
Alexandrescu (m. 45). După pauză a 
intrat Toma în poartă, lenei l-a în
locuit pe Mihăilescu (accidentat în 
min. 52 și devenit indisponibil), iar 
în ultimele 10—15 minute au intrat 
Renie și Dragomirescu.

In aceeași seară, delegația noastră 
a luat parte la adunarea festivă or
ganizată la Palatul prieteniei chino- 
sooietice (o construcție impunătoare 
prin proporțiile ei și prin linia arhi
tectonică) cu prilejul aniversării 
a 9 ani de la încheierea tratatului de 
prietenie, alianță și ajutor mutual 
dintre U.RS.S. și R.P. Chineză.

dc
Dintre bazele sportive pe care le-am 

vizitat aici, cel mai mult ne-a im
presionat o sală de antrenament ou 
o lungime de 126 m., cu pistă de at
letism de 4 culoare. Iarna, atieții iși 
efectuează aici antrenamentele în 
perfecte condițiuni

★
Drumul de la Șanhai la Nankin, 

capitala provinciei Kiangsu, l-am fă
cut cu trenul. Deși expresul acoperă 
distanța dintre aceste orașe in numai 
4 ore, prietenii chinezi — gazde ex
trem de amabile și îndatoritoare — 
ne-au pus la dispoziție cușete la va
gonul de dormit! Iată numai un 
exemplu de felul cum sintem tratați 
in China populară, unde dovezile de 
prietenie sinceră ne intimpină la tot 
gasul.

La Nankin, unul din cele mai cunos
cute orașe din istoria Chinei, oraș 
cu peste 2.500.000 de locuitori, ni s-a 
făcut o primire deosebită. Chiar a 
doua zi de la sosire, delegația noas
tră a depus o coroană la monumentul 
eroilor clasei muncitoare, de pe „Co
lina ploii de flori" (Yu-hua-tai). In 
partea sudică a orașului se află o co
lină împădurită; de-a lungul celor 22 
de ani de guvernare gomindanistă, 
aproape 100.000 de patrioți au fost 
executați aici. Pe văile colinei se gă
sesc pietre de o coloratură extraordi
nar de frumoasă și de variată, predo- 
minind insă roșul. De la pietrele mul
ticolore ce se găsesc aici vine denu
mirea de „Colina ploii de flori". Iar 
poporul spune că pietrele roșii s-au 
înrobi de singele eroilor populari care 
au fost uciși aici de guvernul reacțio
nar. După eliberare (1949) populația 
Nankin-ului a transformat acest loc 
intr-un parc, în mijlocul căruia a 
înălțat un impunător monument. După 
ce grupul nostru a depus coroana de 
flori, s-a păstrat un moment de recu
legere. apoi a fost vizitat muzeul me
morial amenajat în parc.

♦
Pe stadionul Wu-tai-shan din Nan

kin, situat aproape de Yang-tze (Flu
viul Albastru), C.C.A. a obținut azi o 
victorie mai grea decît ne așteptam. 
Selecționata regiunii militare Kiangsu 
a dat de lucru mai mult decît se 
prevedea echipei noastre. Dat fiind că 
unii jucători fuseseră utilizați în toate 
meciurile anterioare și că la Pekin

Titlul de campion republican a fost 
cîștiga.t de Nicolae Pandrea (C.C.A.). 
După înfrîngerile suferite în probele de 
slalom, în care era considerat princi- 
palul favorit, victoria de la coborîre 
constituie o meritată răsplată pentru 
seriozitatea și atenția cu care s-a 
pregătit.

Iată rezultatele tehnice înregistrate 
hi proba de coborîre: FEMEI : 1. Ilo
na Mikloș (Dinamo Or. Stailin) 2:08,3;
2. Ana Scherer (Voința Sibiu) 2:18,2;
3. Stela Tampa (Avîntul Sinaia)
2:19.3; 4. Mihaeia Ghioarcă (Voința 
Or. Stalin) 2:19,6; 5. Edith ITdrvath 
(Voința Mare) 2:22,6; 6. Elena
Epuran (Voința Sinaia) 2:24,2; COM
BINATA ALPINA: 1. Ilona Mikloș 0 
p.; 2. E. Horvath 29,56 p.; 3. S. Tam
pa 35,76 p.; 4.' E. Epuran 40,01 p.; 5. 
A. Scherer 42,34 p.; 6. Rodica Bucur 
(Progresul Sinaia) 42,71 p.; COBO
RÎRE SENIORI CATEG. A II-A: 1. 
N. Șuteu (Voința Or. Stalin) 1:55,6; 
2. E. Horvath (CJluj) 2:00,8; 3. Cih. 
Sorică (C.C.A.) 2:02,2; 4. H. Schmidt 
(Politehnica Or. Stalin) 2:03,8; 5. D. 
Chivu (Prog. Sinaia) 2:06,6; 6. Th. 
Rolf (B. Mare) 2:09,9; COBORÎRE 

vom avea partidele cele mai grele ale 
turneului, antrenorul Gică Popescu a 
început jocul ca o formație cu multi 
jucători de rezervă : Toma—Naghi. 
Apolzan (restabilit după accidentul 
de la primul joc), Dragomirescu—- 
Staictt, Bone—Cacoveanu, Constanti- 
nescu, Alexandrescu, Crișan, Renie. 
Puterea de luptă excepțională a 
gazdelor a făcut ca jocul să fie mult 
timp egal, ba în unele momente chiar 
în avantajul localnicilor, care s-au 
mișcat foarte vioi, în ciuda terenului 
complet desfundat. De-abia în min. 26, 
Renie a deschis scorul, la o fază 
confuză, produsă în urma unei mingi 
înalte trimisă în fața porții de către 
Bone, unul din cei mai buni și mai 
constanți jucători ai turneului.

După acest gol, am înregistrat 
două „fenomene" puțin întilnite la 
alte meciuri de fotbal la care am 
asistat. în țară sau peste hotare. Mai 
Mii, în cinstea acestui succes al nos
tru, in tribune au început să poc
nească petarde, de parcă eram... in 
noaptea de revelion! Și apoi deoarece 
o dată Cu golul lui Renie a început 
brusc să și plouă, cum am ridicat 
ochii din carnetul de note unde îmi 
însemnasem faza, m-am frecat la ochi, 
pentru a mă convinge că sint... tot 
pe stadion: mii și mii de umbrele 
— galbene., roșii, verzi, cu flori mul
ticolore — s-au deschis ca la o co
mandă, transformînd complet tribu
nele. In locul cercului albastru (cu
loarea predominantă 90% în îmbrăcă
mintea chinezilor), terenul era acu>m 
înconjurat de o centură multicoloră, 
înveselitoare. De altfel, umbrelele — ro
tocoale galbene, roșii, pestrițe, ca niște 
flori uriașe — fac parte integrantă din 
decorul de ploaie al orașului chinez, 
căruia ii dau un pitoresc ncmaiintil- 
nit...

Dar să revenim la fotbal...
In pauza meciului, Tătaru și Za

voda I și-au făcut încălzirea și — îm
preună cu Constantin, care intrase în 
joc încă din min. 31 — an refăcut 
cvintetul clasic al echipei: Cacoveanu, 
Constantin, Alexandrescu. Zavoda I, 
Tătaru. Golul lui Alexandrescu a fost 
așteptat destul de mult (min. 77, 
voie din centrarea lui Tătaru), el 
a împrăștiat insă orice umbră de în
doială asupra unei victorii pe care 
au aplaudat-o peste 30.000 de spec
tatori. In acest meci, militarii din 
Nankin au luptat exemplar, apăr in
duse și atacind cu cite 7 oameni. Ad
versarul incomod și terenul desfundat 
au cerut multe eforturi jucătorilor de 
la C.C.A.

După meci, Ansamblul, de cintece 
și dansuri al Armatei Populare Chineze 
de Eliberare a dat intr-o sală cen
trată, un spectacol special in cinstea 
noastră.

Am aplaudat toate numerele din 
program, excelent executate.

Dar, la nici un număr aplauzele 
noastre n-au izbucnit cu atîta entu
ziasm, ca atîta căldură, ca la cinte- 
cui raminesc executat de cor:

„Frunzuliță, frunză verde de stejar 
Drag mi-i Gheorghe cînd e militar"...

Cîntecul nostru ne adusese mai 
aproape de cei de acasă, de cei dragi, 
de care ne despărțeau atitea mii de 
kilometri și pe care nu-i mai văzusem 
de mai bine de două săptămîni. Și 
ce lungă pare săptămina, cînd ești 
departe de cei dragi, de-acasă...

SENIORI: 1. N. Pandrea (C.C.A.)
2:41,6; 2. V. Ionescu (Voința Or. Sta
lin) 2:42,9; 3. O. Tăbăraș (C.C.A.)
2:43,2; 4. R. Scîrneci (Olimp. Or. 
Stata) 2:43,9; 5—6. K. Gohn (Din. 
Or. Stalin) și Gh. Cristeii o veanu 
(Olimp. Or. Stalin) 2:45,0; 7. I. Zan- 
gor (C.C.A.) 2:45,9; 8. I. Letcă (Din. 
Or. Stailin) 2:48,4; 9. H. Hanich (Din. 
Or. Stalin) 2:49,2; 10. M. Bucur (Car- 
pați Sinaia) 2:52,2.

Combinată alpină: 1. Cornel Tăbă
raș (C.C.A.); 2. Kurt Gohn (Dinamo 
Or. Stalin); 3. Gheorghe Cristolo- 
veanu (Olimpia Or. Stalin).

D. STANCULESCU

A FOST PRE1URGIT TERMENUL 
DE ÎNSCRIERE LA TURNEUL 

OLNUPie DE FOTBAL
ROMA 24 (Agerpres). — Comitetul 

olimpic italian a anunțat că lista de 
înscrieri pentru turneul olimpic de 
fotbal rărnîne încă deschisă deoarece 
și alte țări și-au manifestat dorința 
de a participa la această competiție. 
Pină acum și-au anunțat participarea 
38 de țări. Se mai așteaptă confir
mările din partea federațiilor din Co
lumbia, Brazilia și Irlanda. Prelungi
rea termenului de înscriere a fost fă
cută cu aprobarea F.I.F.A.

Comisia de organizare a turneului 
olimpic de fotbal precizează că la faza 
finală vor lua parte 16 echipe, 14 ca
lificate în urma jocurilor preliminarii 
iar două — U.R.S.S., câștigătoarea 
Olimpiadei de la Melbourne și Italia, 
țara organizatoare — se vor califica 
direct.

„Cupa campionilor 
europeni" ia handbal în 7

PARIS 25 (Agerpres). —
Comisia tehnică a federației interna

ționale de handbal a stabilit datele se
mifinalelor competiției „Gupa campio
nilor europeni" la handbal în 7. In 
prima semifinală, ia 8 martie la Gote- 
borg, echipa suedeză R.I.K.. Goteborg 
va întîlni formația It Hellingor (Dane
marca). A. doua semifinală va opune 
la 21 martie Ia Stuttgart, echipele F. 
A. Goppingen (R. F. Germană) și Di
namo București.

S-a stabilit ca finala competiției să 
se dispute la 18 aprilie la Paris.

formație Slavia Sofia
9

V aloroasa 
întrecut pe Constructorul Bucureștia

(Urmare din pag. 1)

patru lovituri libere consecutive. Ă- 
dăugîndn-se punctele realizate de Ku- 
zova și Cealașkanova, scorul ajunge 
de la 24—28 (min. 19) la 24—37 
(min. 23)1 Aci, meciul poate fi con
siderat jucat. Deși Constructorul echi
librează jocul, acțiunile echipei noas
tre nu sînt concretizate decît de 
Maria Votcii și aceasta doar spre 
sfîrșit, astfel că handicapul nu mai 
poate fi remontat.

Subliniem comportarea jucătoarelor 
Dora Cealașkanova, Vania. Voinova, 
Elena Gospodinova, Dora Kuzova 
(Slavia), Maria Ouatu, Maria Voicu 
(minus începutul reprizei secunde cînd, 
grăbindu-se, a ratat consecutiv 8 a- 
runcări din acțiune) și Lavinia Va- 
siliu (pentru combativitatea arătată), 
de Ia Constructorul.

Arbitrii I. Doskocil (R. Cehoslovacă) 
și Istvan Tarr (R. P. Ungară) au 
condus corect următoarele echipe: 
SLAVIA: Cealașkanova 16, Voinova 
16, Gospodinova 12, Ranghelova 8, 
Kuzova 5, Teodorova 3. CONSTRUC
TORUL : Maria Voicu 19, Hilde Weis- 
senburger 9, Maria Ouatu 8, Lavinia 
Vasiliu 5, Constanța Pîrvu 3, Viorica 
Nicuiescu 2. A mai jucat Lucia Rusu.

REPREZENTATIVA BUCUREȘTIULUI 
N-A DAT SATISFACȚIE IN MECIUL 

CU SELECȚIONATA ORAȘULUI
’PRAGA

fntîlnirea masculină București —; 
Praga nit a oferit nici pe de’ parte 
spectacolul așteptat. Scorul a fost 
defavorabil echipei Bucureștiului: 
52—75 (24—39). De altfel, rezultatul 
ne supără mai puțin prin faptul că, 
așa cum s-a anunțat, partida a avut 
ca prim scop pentru noi verificarea 
unor jucători, care au evoluat mai

Așa cum am anunțat în numărul 
trecut, la Russe (R. P. Bulgaria) va 
avea loc o competiție internațională 
de tenis de masă organizată în cins
tea Zilei Internaționale a Femeii. Com
petiția a devenit tradițională și ca a 
ajuns amil acesta la a patra ediție.

Intîlnirile de la Russe încep azi și 
vor continua în zilele următoare. Se 
vor desfășura meciuri în cadrul unui 
turneu pe echipe și, probabil, și par
tide la probe individuale.

FERENCVAROS BUDAPESTA CONDUCE
ÎN MECIUL DE POPICE CU RAFINĂRIA CIMPINA
CIMPINA 25 (prin telefon de la tri

misul nostru). — Evoluția popicarilor 
maghiari, la Cîmpina a stîrnit un deo
sebit interes în rîndul amatorilor a- 
cestui sport din localitate. Cînd a în
ceput întrecerea, era foarte greu să 
mai găsești un loc în tribunele are
nei. Cele două echipe au aliniat ur
mătoarele formații : RAFINĂRIA 4 : 

'Dăntițiu, Blânaru, Scripcea, Dragomi- 
yrescu, Purje, I. Victor; FERENCVA- 
ROS: Varfalvi, Hack, Szalai, Antal, 

țCseteny, Reibl.
Antrenorul Janos B’uruncz (proba

bil din cauza înfrîngerii suferite la 
București) a aplicat tactica de a în
cepe meciul cu jucătorii de bază. Ast
fel că popicarii noștri N. Blănaru și

C.C.A. și-a îiichoiat turneul în R. P. Chineză
— în ultimul meci: 2-2 cu selecționata orașului Pekin —
PEKIN 25 (Agerpres). Echipa bticu- 

reșteană de fotbal C.C.A. și-a înche
iat turneul în R.P. Chineză, jucînd 
miercuri la Pekin cu selecționata ora
șului. Deși timpul a fost nefavorabil 
(a nins tot timpul jocului, terenul 
fiind acoperit oii zăpadă) peste 20.000 
spectatori an urmărit acest meci care 
s-a terminat cu tin rezultat de ega
litate: 2—2 (1—0). In prima repriză, 
fotbailiiștii chinezi an dominat mai 
mult, inițiind o serie de atacuri ra
pide care au surprins de multe ori 
apărarea bucureșteniilor. Scorul a fost 
deschis în min. 22 de extrema dreap
tă Cerr Cian-li. Acesta a trimis cu 
oapul balonul în plasă, peste Voi
nescu. In min. 49, echipa romînă a 
egalat prin Constantin care, la un 
corner, a reluat o pasă primită de la 
Alexandrescu. Jocul devine foarte a- 
tractiv. Echipa C.C.A. preia inițiativa, 
dar la un Contraatac rapid, echipa 
orașului Pekin obține o lovitură libe
ră de la 16 m. pe care o execută 

puțin sau de loc în întrecerea de du
minică. Și era de prevăzut ca lipsa 
lui Novacek, Nicuiescu și Fodor să 
slăbească potențialul echipei. Este 
drept însă că nu în măsura în care 
acest lucru a fost demonstrat pe teren. 
Antrenorul C. Herold a întrebuințat 
pe rînd, în afară de Nedeff și Nagy 
(prezenți tot timpul în echipă) alți 7 
jucători. Numai puțini dintre aceștia 
s-au integrat într-un joc colectiv, bine 
orientat. Printre ei, Mittelman și No- 
sievici (aniîndoi s-au arătat însă cam 
greoi). Borbely, nerestabilit încă după 
gripa avută, n-a putut da randamen
tul maxim ; Costescu a depus eforturi 
vizibile de a imprima un ritm mai 
susținut, dar a greșit foarte millt; 
Ganea, Nedeiea și Rădulescu au ară
tat multă nesiguranță, iar Nedeff ni 
s-a pjirut obosit, ratînd toate cele 14 
aruncări din acțiune. A corespuns doar 
L. Nagy.

Componenții echipei orașului Praga 
au jucat mult mai bine decît dumi
nică dovedind coeziune, mai multă ra
piditate în acțiuni și siguranță în a- 
runcările de la semidistanță. De la 
ei au plăcut mai mult Z. Rilich, Sip 
și, în repriza a Il-a, Horniak.

Arbitrii Dobrucky (R. P. Polonă) 
și Khaitov (R. P. Bulgaria) au con
dus echipele: PRAGA: Skerjik 20, 
Sip Î7. Horniak 14, Z. Rilich 14, D. 
Lukacik 8, Krivi 2. BUCUREȘTI : 
Nagy 19, Nosievici 13, Mittelman 12, 
Nedeff 4. Nedeîea 2, Costescu 1, Ga- 
nea 1. A mai jucat Borbely.

SIMBATA: C.C.A.—HONVED

Iubitorii baschetului vor avea pri
lejul să urmărească sîmbătă echipele 
masculine campioane ale R. P. Ro- 
mîne și R. P. Ungare (C.C.A. și 
Ilonved), întrecindu-se în cadrul „Cu
pei campionilor europeni".

Această confruntare internațională 
feminină de tenis de masă va reuni 
alături de reprezentantele noastre Ma
ria Alexandru, Mariana Barasch, Geta 
Pitică și Maria Biro, pe cele mai 
bune sportive bulgare în sportul cu 
mingea de celuloid, ca Ivanova, Ta- 
neva, Boiadjeva, reprezentante ale te
nisului de masă din R.P.U. și din 
R.D.G. Din R.P.U. este posibil să 
vină Gizi Lantoș și Ilona Kerekeș.

1. Dunuțni au avui ue ...... pe
rutinații G. Varfalvi și L. Hack. Blă
naru a luptat de la egal la egal cu 
adversarul său. pînă la 175 de bile, 
cînd, la izolate, „a spart", dînd posi
bilitate lui Varfalvi să lase un avans 
de 19 puncte coechipierului său L. 
Hack. Dovedind o mare precizie în 
lansarea bilei, Hack îl depășește cate
goric pe I. Dănuțiu, mărind avantajul 
echipei sale la 45 popice doborîte.

La ora la care telefonez își dispută 
întiietatea maestrul sportului Ivan 
Victor și L. Reibl. Sportivul romin 
conduce după 75. de bile cu 14 popice. 
Intîlnirca continuă joi cu întrecerile 
ultimelor trei schimburi.

TR. IOANIȚESCU

Cen Cian-li. Aripa dreaptă a gazd< 
lor trage puternic și înscrie, Voinesct. 
fiind prins pe picior greșit. Cu 10 
mintrte înainte de fluierul final, 
C.C.A. beneficiază de o lovitură de 
colț. Se produce învălmășeală și 
Jenei rei,a splendid cu capul mingea 
în plasă, aditcînd cgalarea.

La acest joc, C.C.A. a utilizat ur
mătoarea formație: Voinescu-Zavoda 
II, Apolzan (Nagy), Sta.icu-Jenei, Bo- 
ne-Zavoda I, Constantin. Alexandrescu, 
Crișan, Tătaru.

Modificări in programul 
turneului U.E.F.A.

PARIS 25 (Agerpres). — Comisia 
de juniori a Federației internaționale 
de fotbal reunită la Paris a pus la 
punct ultimele amănunte privind des
fășurarea turneului internațional de 
juniori, care va avea loc între 25 mar
tie și 6 aprilie in R.P. Bulgaria. Ca
lendarul eliminatoriilor a suferit tine' 
modificări din cauza „forfaitului” 
chipei Belgiei. S-a stabilit astfel ca in 
grupele alcătuite din 5 echipe meciu
rile să înceapă la 25 martie iar în 
grupele cu 4 echipe la 29 martie. Ast
fel. echipa R.P. Romine, care face 
parte din grupa B alcătuită din 5 for
mații, va susține primul meci la 25 
martie și va trebui să fie la Sofia cel 
mai trîziu la 23 martie.

Iată ordinea întîlnirilor din cadrul 
grupei B în care joacă echipa romînă: 
2o martie: Turcia—R.P.R.; Italia—An
glia; 27 martie: Turcia—Italia; R.P.R.— 
Grecia; 29 martie : Turcia.—Anglia; 
Italia—Grecia: 31 martie: Turcia— 
Grecia; R.P.R.—Anglia: 2 aprilie: 
R.P.R.—Italia; Anglia—Grecia.

In semifinale se califică cîștigătorii 
celor 4 grupe urmînd ca învingătorul 
din grupa A să întîlnească pe cel din. 
C iar cel din B să joace cti cel dinDj 
Semifinalele vor avea loc la 4 aprilie; 
iar finala la 6 aprilie. Intîlnirile vor 
fi conduse de arbitri bulgari.

• CONTINUINDU-ȘI turneul în 
U.R.S.S. echipa reprezentativă de ho
chei pe gheață a juniorilor din Rz 
Cehoslovacă a jucat luni seara Ia 
Moscova cu echipa Dinamo. Echipă 
sovietică a repurtat victoria cu sco
rul de 3-0 (1-0; 0-0; 2-0).
• ZAGREB (Agerpres). —Inttaiirea 

internațională de l>ox dintre echipele 
selecționate ale R.P.F. Iugoslavia și 
R.P. Polone desfășurată la Zagreb a 
luat sfîrșit cu victoria echipei polo
neze cu scorul de 12-8.

• IN BAZINUL olimpic de la Mel
bourne, înotătoarea americană Sylvia 
Ruuska a stabilit un nou record mom 
dial în proba de 440 y. mixt indivi
dual cu timpul de 5:41,1. Performanța 
ameliorează cu 5,8 sec. vechiul re
cord care aparținea aceleiași înotă
toare.


