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BIRLAD: Noi talente la volei...

Joi 10 decembrie 1959 ★

Primii fulgi de nea...
ANUL XIV Nr. 3527 *

Tubitori ai drumeției, munții patriei noastre vă așteaptă inveșmintați în mati- 
imaculată a zăpezii. Vă urăm drum bun f Foto : D. Bădescu

5 zile de baschet internațional!
Amatorii de baschet din Capitală 

iu de ce să se bucure. De duminică 
>înă joi, vor avea prilejul să vizio
neze numeroase întîlniri internațio- 
îale, la care își vor da concursul 
:chipele masculine P.A.O.K. Salonic, 
:ampioana Greciei, G.G.A., campioa- 
la țării noastre, Știința Timișoara și 
îinamo București și formațiile fe- 
ninine Lokomotiv Sofia, a doua cla- 
;ată în campionatul R. P. Bulga
ra, Știința București și Rapid Bucu- 
ești, cele mai valoroase echipe din 

Aceste echipe vor 
cadrul Cupei Cam- 
în cadrul campio- 
și jocuri amicale, 
oficială pe care 

Salonic o 
compania echipei

ț. P. Romînă. 
usține meciuri în 
(ionilor Europeni, 
latului republican 
, După partida 
chipa P. A. O. K. 
a susține în <---- ,-----
I.C.A. în cadrul returului Cupei Cant- 

nilor Europeni, ea va mai juca cu 
.ița Timișoara și cu Dinamo 

Jucurești. Cum aceste echipe vor mai 
uea și cu C.C.A. jocurile restante

din campionatul republican, întrece
rile se transformă într-un veritabil 
turneu internațional care se va des
fășura după următorul program : DU
MINICĂ: C.C.A. — P.A.O.K. Salonic 
(Cupa Campionilor Europeni); LUNI: 
G.G.A. — Dinamo (campionatul 
R.P.R.), P.A.O.K. — Știința Timi
șoara (amical) ; MARȚI: P.A.O.K- — 
Dinamo (amical), G.G.A. — Știința 
Timișoara (campionatul R.P.R.).

Jocurile internaționale de săptă
mâna viitoare vor oontinua cu me
ciul feminin Știința București — Lo
komotiv Sofia, programat pentru 
miercuri în sala Floreasca. Rezulta
tul de 58—37 realizat la Sofia pare 
o „zestre" destul de sigură pentru 
echipa bulgară, care are mari șanse 
de a se califica în etapa a Il-a a 
Cupei Campionilor Europeni. Sîntem 
convinși însă că reprezentanta țării 
noastre, formația Știința București, va 
face toate eforturile și va reuși o 
comportare 
timul meci 
fășura joi, 
bulgară va 
pid, actuala 
campionatului romin.

Au .căzut. prjrnii fulgi de nea. Orașul 
a căpătat, întfo singură dimine'âță, 

[haină nouă.. O haină albă, strălucitoare, 
in care soarele a Incrustat miriade de 
sclipiri diamantine.

Primii fulgi de nea... Brăduleți cu
leși de pe costișele munților au apărut 
în vitrinele magazinelor. Globulețe, moși 
Gerilă. jucării multe, multe, nenumă
rate. Se apropie și Anul Nou...

Primii fulgi de nea. Lu
minița, Anicuța, Puiu au 
privit în lumina alburie 
a dimineții și bucuria n-a 
mai avut margini... Săni
uța, patinele, derdelușul, 
ghețușul, primul drum cu 
săniuța, prima lunecare 
pe lama albăstrie a pati
nei. Aci încep... marile 
performanțe sportive.

Primii fulgi de nea în 
Cișmigiu. Decor feeric, 
zurgăvif de penelul măies
tru al dimineții de iarnă. 
Grădina împovărată de 
beteală argintie.

Primii fulgi de nea au 
sărutat și gazonul verde. 
La stadionul Republicii, ta 
,.Dinamo", la „23 August", 
stăplnă este liniștea albă. 
Pentru puțin timp însă, 
pentru că protagoniștii ma
rilor festivaluri sportive, 
fotbabliștii, vor apare cu- 
rirtd costumați în deplin a-

fva |
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂI

cord cu „scena". Căciulite de lina, căl
duroase, multicolore, treninguri groase 
care opresc respirația rece a zăpezii. 
Și atunci va fi... supliment de program, 
bătăi cu bulgări de zăpadă, traiectorii 
surprinzătoare, giumbușlucuri... Tine
rețe /

A venit iarna !

frumoasă. In sfîrșit, ul- 
internațional se va des
cind valoroasa formație 

primi replica echipei Ra- 
fruntașă în clasamentul

Așa se protejează mingea". Demon- 
Irantul este maestrul sportului Mihai 
îedef, unul din cei mai buni jucători 

ai echipei C.C.A.
Foto : B. Ciobanu1

In acest număr
• Echipele C.C.A., Voința M. 

Ciuc, Știința Cluj și Avîntul M. 
Ciuc se îniilnesc in „Cupa 
UCECOM" la hochei pe gheață, 
(pag. a 2-a).
• Erica Arion la 9 puncte de cea 

mai bună performanță mondială la 
popice, (pag. a 3-a).

• Dubla intilnire dintre echipele 
de handbal în 7 ale R. P. Romine 
și R. P. F. Iugoslavia. (pag. a 4-a).

9 Maria Alexandru și Gheorghe 
Coblrzan campioni internaționali ai 
Scandinavici. (pag. a 4-a).

Luminița și Cristian 
„premieră" la sfiniuș, di
mineața în Cișmigiu.

Echipa R. P. R. pe locul 3 —
dividual cît și pe echipe. Oleg Dobro- 
deenko a sosit primul, parcurgîtid dis
tanța de 9,3 km în 33:15,0, iar în cla
samentul pe echipe sportivii sovietici 
s-au clasat pe primul loc cu 33 p.

Sportivii romîni au ocupat locul 3 
pe echipe cu 221 p, după Anglia (197 
P) și înaintea echipelor Norvegiei, Bel
giei, Franței etc.

In parcul orașului belgian Caroussell, 
s-a desfășurat campionatul internațional 
feroviar de cros, cu participarea a nu
meroși sportivi din țările Europei. Un 
mare succes au repurtat crosiștii sovie
tici, care, — participînd pentru prima 
dată la această competiție, — au ocu
pat primul Ioc atît în clasamentul in-

Cchipele ie baschet ale U.1S.S. învingătoare în S.U./L
Echipele de baschet ale U.R.S.S., 

care se află în turneu în S.U.A., au 
evoluat marți seara în orașul Denver 
(statul Colorado).

Formația masculină a întîlnit pu
ternica 
că tori i 
prima 
acțiuni
practicat un joc de înaltă 
tuziasmînd spectatorii. La 
au condus cu un avans de 
(49-37).

In repriza a doua jocul 
librat, basciietbaliștii americani

echipă „Denver Truckers". Ju- 
sovietici au avut inițiativa în 
repriză cînd s-au detașat prin 

reușite la coș. Oaspeții au 
clasă, en- 
pauză ei 
12 puncte

montînd handicapul și reușind chiar 
să egaleze la 78. In ultima parte a 
meciului, însă, echipa sovietică preia 
din nou inițiativa și datorită acțiuni
lor reușite ale lui Kruininș, Valdmanis 
șt Milașvili, trece înainte învingîud 
la o diferență de 3 puncte: 96—93. 
Milașvili 
cel mai
U.R.S.S. 
remarcat

Echipa 
acum, a
meci al turneului în compania forma
ției Wesleyan (statul Jova). Jucă-

toarele sovietice au demonstrat din 
nou o înaltă măiestrie obținînd a cin- 
cea victorie cu scorul de 52—46.

(Agerpres).

La 19 decembrie începe me
ciul de baraj pentru desem 
narea campionului de șah al 

țării

Aseară, in ședința biroului Federației 
române de șah, au fost stabilite proto
colul și datele de desfășurare ale me
ciului pentru desemnarea campionului 
țării intre Gh. Mititelu și V. Ciociltea, 
clasați la egalitate in turneul final.

Meciul se va desfășura pe parcursul 
a patru partide in sala M.F.A. din str. 
Ing. Saligni nr. 2 după următorul pro
gram : 19 și 20 aecembrie — partidele 
I și a Il-a, 21 decembrie - întrerupte. 
22 și 23 decembrie -- partidele a IH-a

cu 23 puncte marcate a fost 
bun realizator al ecliipei 

Din formația americană s-a 
G. R. Salte.
feminină, neînvinsă pînă 

susținut cel de al cincilea

și a IV-a, 24 decembrie - întrerupte. 
In caz că egalitatea va persista și după 
aceste intilniri se va juca în continuare 
pînă la prima partidă câștigată de unul 
din competitori.

A fost alcătuit lotul de atle
tism al Cehoslovaciei pentru 

J. O. de la Roma
a

prim lot de sportivi în ve-
cehoslovacă de atletismFederația

alcătuit un
derea Jocurilor Olimpice de la Roma. 
Din lot fac parte printre alții Mandlik, 
Janecek, Jirasek, Trousil, Jungwirth, 
Lanski, Skobla, Merta, Kantorek.

SPOSTin

S-a disputat și ultimul set! Arbitrii 
au consemnat victoria selecționatei de 
volei a orașului Birlad. Pe locurile ur
mătoare : voleibalistele din Vaslui și 
Murgeni. Ar fi, pe scurt, cronica fina
lelor Spartachiadei fetelor — acțiune 
inițiată de raionul Birlad. Dar, mai 
este ceva. Au fost înființate numeroasa 
echipe. S-au amenajat cîteva terenuri. 
Au venit sute și sute de spectatori. Și. 
bineînțeles, multe tinere jucătoare 
s-au impus ca veritabile talente : O- 
limpia Leu, Silvia Moraru, Maria Aga- 
chei, Veronica .lora, Puța Căpătină...

I
E. SOLOMON J

ORADEA: V&orii alpiniști T

In orașul Oradea, alpinismul devin© 
un sport tot mai îndrăgit de membrii 
U.C.F.S. Mulți tineri desfășoară o bo
gată activitate. Acestora li se vor adău
ga în curînd numeroși alți sportivi. Vii
torii alpiniști se pregătesc deocamdată 
în cadrul cursului organizat de comisia, 
de specialitate.

RĂDĂUȚI: Pentru zWela de iarnă.»

Buni gospodari, oamenii muncit din 
satele raionului n-au uitat — în acest 
te zile de început de iarnă — nici pre-, 
gătirile necesare unei intense activiEij^ 
sportive. De-abia s-a încheiat tletf 
campionatului raional de fotbal (pe 
primul loe: Locomotiva Dornești) șl 
s-a și dat startul în întrecerile de schit 
In rest, acțiunile propuse slnt pregiti 
tite. Sportivii vor avea o bogată actit 
vitate.

A. SI MOȚA

REȘIȚA: Se mai joacă fotbal I

Zăpada abundentă din ultimele zile 
nu i-a făcut pe fotbaliștii din orașul 
Reșița să-și întrerupă activitatea, hn-t 
preună cu echipele din raion, forma
țiile reșițene își dispută cu entuziasm 
întrecerile din „Gupa 30 Decembrie". 
Notăm primele rezultate : CSM — Me-t 
talul Reșița 9—4 (2—2). Minerul Ani-t 
na — Olimpia Reșița 5—3 (l—I); 
Metalul Bocșa Romînă — Minerul 
Ocna de Fier 4—0 (2—0).

GH. DOBRESCL1

organizează 
ancheta

•<£„Cei mai buni 10 sportivi ai anului
Ne apropiem de sfîrșitul anului...
Pentru mișcarea noastră sportivă, 1959 a însemnat un an de noi succese, 

atit în domeniul dezvoltării sportului de mase, al întăririi bazei organizato
rice, cit și în domeniul sportului de performanță. Numeroși tineri sportivi 
din țara noastră au obținut performanțe și victorii valoroase, care au con 
tribuit Ia creșterea prestigiului sportiv al Patriei.

Dintre numeroșii sportivi și sportive care s-au remarcat în mod deosebit 
în acest an, cine sînt cei mai buni zece ?

Iată întrebarea pe care ne-o punem și la care încercăm să răspundem 
cu ajutorul cititorilor noștri.

Prin urmare, chiar începind de azi, ziarul nostru deschide în rîndul citi
torilor săi o anchetă pe tema :

„Cei mai buni 10 sportivi romîni ai anului 1959“.
Răspunsurile la această întrebare se primesc la redacția noastră pînă în 

ziua de 25 decembrie a.c., pe adresa : Ziarul Sportul popular, strada Vasile 
Conta nr. 16, etaj IV, București, cu mențiunea pe plic : „Pentru anchetă*.

Recomandăm celor ce trimit răspunsuri ca, în determinarea ordinei celor 
10 sportivi pe care-i socotesc cei mai buni al anului, să țină seama de : 
valoarea recordurilor sau a performanțelor realizate de ei în acest an, cla
sarea la campionatele mondiale și europene la care au participat, locul 
ocupat și comportarea avută în diferite concursuri internaționale sau întil- 
niri inter-țări, contribuția la succesul formației din care fac parte (în cazul 

! sportivilor de la sporturile pe echipă), constanța în obținerea rezultatelor, 
precum și de comportarea lor pe terenul de sport din punct de vedere al 
disciplinei și al sportivității.

Indicarea celor mai buni 10 sportivi se va face în ordinea valorii. Nu 
se vor indica mai mulți sportivi pe același Ioc,,

Deci, dragi cititori, care sînt — după părerea dvs. — cei mai buni W spor
tivi ai anului 1959 ?



Pin

Muncă în colectiv = 
numeroase succese
Principiul muncii colective și importanța sa hotărîtoare în obținerea 

succeselor își găsește confirmarea în toate domeniile de activitate ale 
vieții noastre. Marea majoritate a organelor U.C.F.S., asociații și cluburi 
sportive au înțeles, așa cum se cuvine, această problemă și — rezultat de 
așteptat — se pregătesc acum să încheie anul de activitate cu un bilanț 
din cele mai bogate. Exemplele sînt nenumărate. Să amintim doar cîteva 
asociații sportive unde munca colectivă a determinat realizarea unor im
portante succese: „Semănătoarea"-București, „Poiana“-Cîmpina, „Voința"- 
Craiova, Flamura roșie 11 Iunie“-Rîmnicu Vîlcea...

Același lucru se poate spune și despre unele organe U.C.F.S. cum sînt 
cele din orașul București, Regiunea Autonomă Maghiară, Mediaș, Constanța 
etc. In toate aceste locuri există numeroase asociații sportive, comisii pe 
ramură de sport sau cluburi sportive unde nu mai întîlnești consilii care 
figurează... doar pe hîrtie. Faci aici cunoștință cu colective puternice de 
oameni inimoși, pricepeți, care muncesc cu dragoste pentru dezvoltarea 
mișcării sportive. Să mai amintim, oare, că rezultatele sînt din ce în ce 
mai bune î

Dar, ce se întimplă acolo unde principiul muncii colective este ne
glijat ? Să ne oprim asupra cîtorva exemple pe care ni le oferă regiunea 
București. Să precizăm, de la bun început : în raioane ca Roșiorii de 
Vede, Răcari, Vidra sau Snagov a existat și există multă preocupare pen
tru angrenarea efectivă a tuturor activiștilor sportivi în munca de înde
plinire a importantelor sarcini ce revin organelor U.C.F.S. și asociațiilor 
sportive. In alte raioane însă... lată, de exemplu, în raionul Brănești nu 
s-au organizat decît două ședințe de birou de către consiliul raionai 
U.C.F.S., printre care una pentru judecarea unei contestații 1 Se poate 
vorbi de muncă colectivă? Nu. Și, treaba nu merge bine. In raionul Ol
teni nu s-a ținut nici măcar o ședință de birou (și ne apropiem de sfîr
șitul anului), iar în raioanele Lehliu, Titu sau Alexandria, munca colec
tivă a fost deseori neglijată. Rezultatele sînt aceleași : activitate nesatis
făcătoare, asociații sportive lipsite de îndrumarea necesară, bază materială 
necorespunzătoare etc.

Considerăm că din lipsurile arătate pot trage învățămintele necesare 
și alte organe U.C.F.S. și asociații sportive care au subapreciat pînâ 
acum munca colectivă. Să nu uităm că perioada lunilor de iarnă pune 
în fața tuturor activiștilor sportivi sarcini deosebit de importante cu pri
vire ia consolidarea organizatorică a asociațiilor și cluburilor sportive, la 
educația sportivilor, la asigurarea continuității în activitatea sportivă de 
mase etc. Munca în colectiv ne poate fi tuturor un ajutor prețios pentru 
îndeplinirea cu cinste a acestor principale obiective.

Echipele C. C. A., v'oința M. Ciuc, Știința Cluj 
și Avîntul M. Ciuc se întâlnesc în „Cupa UCEC0M“

In programul competițiilor sportive 
prevăzute pentru sfîrșitul acestei săp- 
tămîni, un loc de frunte îl ocupă tur
neul de hochei pe gheață organizat de 
Oficiul de cultură fizică și sport al 
UCECOM, prin clubul Voința Bucu
rești și dotat cu „Cupa UCECOM". 
La startul întrecerii se vor prezenta 
cele mai bune echipe de hochei din 
țara noastră care se vor întîlni cu 
acest prilej pentru ultima oară înaintea 
începerii campionatului republican pe 
anul 1960.

Vom asista, deci, la o „repetiție" 
generală a celor mai interesante par
tide din campionatul republican. In 
vederea acestui eveniment sportiv, cele 
patru formații participante: C.C.A.,
Voința M. Ciuc, Știința Cluj și Avîn
tul M. Ciuc (echipă care a fost soli
citată în ultimul moment, datorită re
fuzului nejustificat al formației Dinamo 
Tg. Mureș de a participa) au făcut în 
această săptămînă antrenamente se
rioase pentru competiția dotată cu 
„Cupa UGECOM". Cele două echipe 
din M. Ciuc s-au antrenat în locali
tate, unde temperatura scăzută din ul
timul timp a permis amenajarea în 
bune condițiunl a patinoarului. Gît pri
vește C.C.A. și Știința Cluj, pregătirile 
lor se desfășoară cu regularitate pe 
gheața patinoarului artificial din Bu

Comportări care fac cinste arbitrilor
Unul cîte unul, corespondenții 

noștri ne comunicau duminică seara 
rezultatele înregistrate în campiona
tele categoriei Ă. Aproape nici unul 
dintre ei nu a uitat să adauge la 
sfîrșitul cronicii obișnuitele aprecieri 
asupra arbitrajului. Acestea erau cu 
atît mai interesante cu cît nu tre
cuse multă vreme de cînd în arbitra
rea partidelor de volei a fost Intro
dusă o nouă orientare: arbitraj in
terpretativ în ceea ce privește greșe
lile din linia a doua și foarte exi
gent cu cele săvîrșite la fileu.

Corespondenții ziarului nostru au 
fost de data aceasta la unison : cu 
toții ne-au transmis că întîlnirile la 
care au fost delegați foachim Jan- 
dovan (Sibiu), Alexandru Taus (Ora
șul Stalin), Romulus Florea (Tg. 
Mureș), Adrian Popescu (Ploești), 
Costin Mușat (Constanța) și Cezar 
Receanu (București), an fost con
duse bine, că ei au aplicat cu succes 
noua linie în arbitraj. In plus, arbi
trul C. Mușat a folosit prilejul jocu
rilor de la Constanța pentru a lă

HOCHEIgheațâ

curești. In ce privește loturile, vom 
preciza că Avîntul M. Ciuc se pre
zintă cu o echipă nouă, alcătuită in 
majoritatea ei din elemente tinere, iar 
Voința M. Ciuc nu va folosi în acest 
turneu pe unul din frații Szabo. Este 
vorba de Iuliu, care s-a accidentat la 
un antrenament. In rest, nici o indis
ponibilitate.

Ieri, la sediul federației de speciali

muri pe spectatori asupra noii orien
tări și asupra modificărilor care au 
intervenit în regulamentul de joc și 
care se vor aplica de la 1 ianuarie 
1964).

Nici arbitrii care au condus parti
dele din Capitală nu au făcut excep
ție: G. Frențiu (Sibiu), I. Covaci 
(București), O. Armășescu (Bucu
rești), N. Mafeesctt (București) și M. 
Zelinski (București) s-au comportat 
la fel de bine.

In încheiere, trebuie să amintim 
de scrisoarea trimisă de conducerea 
clubului sportiv Victoria București 
Federației romine de volei, prin care 
este elogiat arbitrajul prestat de 
Ion Vereșezan (Craiova) la meciul 
masculin Știința Timișoara — Vic
toria București din 29 noiembrie a. c. 
terminat cu scorul de 3—1 în favoa
rea primei echipe.

Să sperăm că arbitrii vor merge 
mai departe pe această linie de com
portare, atrăgîiidu-și tot mai multe 
aprecieri elogioase.

REZULTATELE REUNIUNII
DE MARȚI 

DIN CUPA S.P.C.
Contrar așteptărilor, majoritatea 

meciurilor de box din cadrul celei 
de a doua finale a „Cupei S.P.G." 
nu s-au ridicat la nivelul dorit. Din 
cele cinci întîlniri de juniori, numai 
meciul dintre semimijlociii S. Dumi
tru (C.F.R.—I.C.I.) și V. Balmuș (Șc. 
sp. U.C.F.S.) a oferit spectatorilor 
faze frumoase. S. Dumitru, punctînd 
mai mult, îndeosebi cu directa de 
stînga, a obținut victoria la puncte. O 
întrecere pasionantă au oferit boxerii 
categoriei pauă, C. Rusu (Știința) și 
M. Pîrvu (Constructorul). Juriul a 
atribuit victoria la puncte lui G. 
Rusu (Știința). Alte rezultate: Q. 
Tănase (C.F.R.—I.C.I.) b.p. Gh. Pre
da (Met); M. Ciocîrlan (Șc. Sp. 
U.C.F.S.) b. dese. III S. Condnrache 
(I.S.B.); S. Bălan (Gr. Roșie) b.p. 
F. Dron (Știința); A. Teodorescu (Gr. 
Roșie) b.p. D. Oprișan (C.F.R.— 
I.C.I.); I. Radu (C.P.B.) b.p. Gh. 
Ispas (C.P.B.); N. Ailenii (G.F.R.— 
I.C.I.) b.p. Al. Ionescu (C.F.R.—. 
I.C.I.); M. Ionescu (Constructorul) 
b. ab. II FI. Oprea (Știința).

P. H.

una reuniune înaintea
Astă-seară are loc în sala I.S.B. 

o nouă reuniune pugilistică in 
cadrul „Cupei SPC". Programul 
galei, deosebit de atractiv, poate 
oferi meciuri de bună calitate. Din

LUPTE
Ultima etapă a campionatului republican

Sîmbătă de Ia ora 9 și duminică, 
începînd de la ora 12, sala Dinamo 
din Capitală va fi gazda ultimei etape 
a campionatului republican de lupte 

tate, a fost alcătuit programul după 
care se vor desfășura meciurile. El se 
prezintă astfel: sîmbătă, ora 17: 
C.C.A. — Avîntul M. Ciuc; ora 19: 
Voința M. Ciuc — Știința Cluj; dumi
nică, ora 17 : învinșii din prima zi; 
ora 19: învingătorii din prima zi. 
Echipa cîștigătoare va primi „Cupa 
UCECOM", iar formațiile clasate pe 
următoarele locuri, plachete.

Au fost alcătuite 
loturile tării noastre

Voleibaliștii și voleibalistele noas
tre (deocamdată numai cei din echi
pele bucureștene) și-au început an
trenamentele, în vederea jocurilor cu 
reprezentativele de volei ale Uniunii 
Sovietice.

Lotul masculin are următoarea 
componență: Roman, Miculescti, Ru- 
sescu, Ganciu (Cetatea Bucur), H. 
Nicolau, Drăgan, Pavel (Rapid), Mi- 
hăilescu, Păunoiu, Derzei (Dinamo), 
Corbeanu (C.C.A), Cherebețiu, Fie- 
raru, Bărbuță (Știința Cluj). Reprezen
tativa feminină va fi formată din 
următoarele jucătoare: Tinela Pleșo- 
ianu, Florina Teodorescu, Lia Vanea, 
Viorica Ilerișanu, Elena Corbeanu, 
Elisabeta Preda (Dinamo), Sonia 
Colceriu, Alexandrina Berezeanu, Cor
nelia Moraru II (Rapid București), 
Doina Vințan (Metalul M.I.G. Bucu
rești), Ana Mocanu, Domnica Costîc 
(Someșul Cluj), Dana Golimaș (Vo
ința Orașul Stalin), Anca Dumitres
cu (I.F.A. București),

M. Pîrvu (stingă) a eschivat directa de dreapta a lui C. Rusu. Fază din 
întîlnirea ce a avut loc marți seara in sala I.S.B.

Foto : G. Dumitru

pe echipe. Aci se vor întîlni în cele 
două zile de concurs 16 formații din 
categoria A, pentru a stabili forma 
definitivă a clasamentului pe 1959. Va 
fi, fără îndoială, o luptă „tare", mai 
aies dacă ținem seama de faptul că 
în zona retrogradării se află un număr 
de 6 echipe. Virtuala /cîștigătoare a 
campionatului este echipa Dinamo

CLASAMENTUL DUPĂ ETAPA A IV-A

1. Dinamo București
2. C.C.A.
3. Steagul roșu Or. Stalin
4. C.F.R. Timisoara
5. C.S. Met. M.I.G.
6. C.S.M. Reșița
7 Dinamo Satti Mare
8. C.S. Cetatea Bucur

9. C.S.M. Baia Mare
10. A.S.M. Lugoj
11. A.S. Rapid Oradea
12. A.S. Constructorul Cluj
13. A.S. Marina Constanța
14. A.S. Voința Lugoj
15. C.S.M. Galați
16. C.S. Voința Tg. Mureș

Ce facem cu... garanția ?
Sportivii de la asociația „Voința" 

Tîrgoviște și-au frecat mîinile de bucu
rie în momentul cînd consiliul orășe
nesc U.C.F.S. l-a scos din muncă pe 
Stan Gheorghe, care îndeplinise piuă 
atunci sarcina de președinte al aso
ciației. Cum o... îndeplinise, se sub
înțelege din măsura luată: încasa co
tizații și... uita să dea timbre, cînd 
îl căutai nu-l găseai la asociație, mă 
rog nu-și vedea omul de treabă, sau 
mai bine spus își vedea doar de... tre
burile lui.

De prin august, sportivii de la „Vo
ința" au un nou președinte: pe Maxim 
Mihai. Nu l-au ales la întîmplare: le-a 
fost recomandat de tov. Tudor Stere, 
președintele Consiliului orășenesc 
U.C.F.S. Și pentru ca omul să poată 
repara greșelile făcute de predeceso
rul său și să „dea bice", cum se spu
ne, activității sportive din această a- 
sociație, l-au scos din producție, i-au 
dat un salariu frumușel și... i-au urat 
spor la muncă.

Cum a înțeles Maxim Mihai urarea, 
nu știm. Cert este că i-a plăcut foarte 
mult ce i-au spus oamenii: să aibă 
spori Și a început să aibă! In primul 
rînd și-a zis că, din punct de vedere 
personal, nu-s chiar atît de rele me
todele vechiului președinte, de a în
casa cotizații și de a amina decontarea 
lor de azi pe miine și de inline pe. 
poimîine. Așa se face că nici pînă azi 
nu se știe ce s-a ales de banii înca
sați drept cotizații de la membrii 
U.C.F.S. din cooperativele „Higiena" și 
„Ciocanul". Așa de greu socotește 
Maxim Mihai? Să nu-t fi plăcut ma
tematica pe vremea școlii? Așa se 
pare, dacă ținem seama că și ia ban

finalelor „Cupei 8. P.
cele 12 partide, se desprind meciurile: 
Romeo Șerban—Stan Ghidriceanu, Flo
rea Omsei—Ion Pătruț, Teodor Crîa- 
gașu—Dumitru Bălăci, ș.a. Reuniunea 
va începe la ora 19.

București, care, cu această ediție, 
va cuceri pentru a II-a oară consecu
tiv mult rîvnitul titlu. Sîntem încredin
țați că datorită importanței mari a 
întrecerilor de sîmbătă și duminic 
spectatorii bucureșteni vor asista * 
meciuri frumoase, vor putea urmări 
evoluția tuturor sportivilor fruntași al 
acestui sport.

27—27—0— 0-414— 14 
27—24—0— 3—317—109 
27—24—0— 3—296—120 
27—16—3— 8—206—192 
27—13—5— 9—220—202 
27—13—1 — 13—202—202 
27—13—1 — 13—213—203 
27—12—1 — 14 —200—214 
27—11—2-14—172—198 
27— 8—5—14—185—235 
27— 8-2-17-174—151 
27— 9—0—18—145—264 
27— 5—5—17—167—235 
27— 6—2—19—151—263 
27— 6-2—19—142-296 
27— 6—1—20—136—286

(318— 96—36) = 81
(136-179—24) = 75
(172-124—30) = 75
(118— 88— 6) = 62
(102-118— 6) = 58
( 98—114—16) = 56
(130— 83—18) = 54
( 94—106—28) = 52
( 76 — 96—20) = 51
( 86— 99—30) = 48
( 86— 88—18) = 45
( 92— 53—16) = 45
( 68— 99—12) = 42
( 58 - 93—20) = 41
( 82— 60—24) = 41
( 84— 52-20) = 40

ca agricolă „Ogorul", unde fusese sa
lariat, a avut un bucluc tot cu niște 
socoteli, în urma cărora s-a ales cu o 
poprire de 1.600 lei. F. adevărat însă 
că asta nu-l incomodează prea mult, 
pentru că e... șef și îi vine mai ușor 
să se eschiveze de la plata datoriei.

Poate că vreți să știți ce spor a 
avut și în activitatea sportivă? Să vă 
spunem: a dat în brînci muncind și 
în 3 luni a reușit să mărească numă
rul membrilor U.C.F.S. cu încă... 4‘

Și nici măcar nu poți să-i ceri soco
teală, fiindcă nu-l găsești. Nu de mult 
l-au căutat tovarăși de la București, 
de la consiliul regional U.C.F.S. Plo
ești, îl caută toată ziua și tov. Stere 
— că deh! l-a recomandat și răspunde 
de el — dar degeaba. Parcă a intrai 
în pămînt!

Adevărul este că nici cei care au 
treabă cu el nu știu cînd să-l caute. 
Să le spunem noi cînd: la leafăl Dis
pare ce dispare, cîte o săptămînă și 
cite două, dar cînd vine chenzina, cine 
e primul la ghișeu: Maxim Mihai i

Pe noi însă nu ne interesează cind 
și cum vor să-l găsească cei de la IJCFS 
pe Maxim Mihai. Dar, oricum, e tim
pul să dea de el, să-l mai întrebe de 
sănătate, să vadă ce lucrează, să afle 
ce se aude cu echipamentul sportiv pe 
care îl împrumută pe la prieteni și 
care îl aduc uzat sau... nu-l mai aduc 
de loc, într-un cuvînt Consiliul oră
șenesc U.C.F.S. și, mai ales, tov. Sfere 
să-și ia în serios rolul de... garant.

JACK BERAR1U
VASILE GODESCU

(după o scrisoare trimisă de
Mișu Avaf i)
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NOTE ȘI COMENTARII

Jltimcle meciuri ale sezonului au 
stirnit, pe lingă obișnuitele co
mentarii în jurul rezultatelor 

?i au fost cîteva surprize care să le 
îimcze), și unele discuții asupra mo- 
ilui de programare a jocurilor de 
apă.
Se știe că actualul regulament al 

upei R.P.R. prevede fixarea meciuri- 
r prin tragere la sorți numai din e- 
pa sferturilor de finală. Pînă aici, 
tîlnirile sînt stabilite de federație 
ipă anumite criterii, pe care le-am 
ătat intr-un număr trecut (în prin- 
pal, criteriul geografic). Modul acesta 
n urmă de stabilire a meciurilor 
••te cel care provoacă discuții. De 
pt, programul unei etape de Cupă — 
îcnm ar fi alcătuit el în baza crite- 
ilor aplicabile pînă la sferturile de 
nală, oricît de bine ar fi stabilite pe- 
chile de echipe — nu va reuși să 
ulțumească pe toată lumea și întot- 
îauna se vor ridica obiecțiuni, într-o 
ăsură mai mare sau mai mică. Orice 
hipă, nemulțumită, va fi tentată să 
eadă că a fost dezavantajată de pro- 
amul alcătuit.
Asemenea nemulțumiri ar putea ti 

zitate recurgîndu-se la o soluție care, 
ipă părerea noastră, este mai bună, 
entru aceasta însă, este nevoie de o 
•odificare a actualului regulament în 
insul ca pe viitor sistemul tragerii la 
>rți a meciurilor să intre în vigoare 
n etapa „16-imilor" de finală. In 
■nd, din moment ce din această eta- 
î se aplică principiul disputării jocu- 
lor pe terenuri neutre, chiar prin tră
ire la sorți nu se va ajunge la de- 
asări prea lungi (echipele se vor 
itîlni într-un oraș situat cit mai a- 
•oape de jumătatea drumului dintre 
e). Totuși, și în această situație, 
'ntru a reduce și mai mult deplasă- 

s-ar putea ajunge la o formulă

intermediară în „16-imi“ : tragerea la 
sorți pe zone, urmînd însă ca din 
„8-imi“ tragerea la sorți să fie gene
rală. Socotind că în acest mod alcă
tuirea programului nu va mai provoca 
discuții și că ar servi chiar interesului 
Cupei, facem această sugestie federa
ției noastre de fotbal.

Colaborarea dintre arbitrul de cen
tru și arbitrii de tușă are o mare 
importanță în conducerea unui 

meci de fotbal. De modul unitar în 
care apreciază și acționează ei depin
de în mare măsură buna desfășurare 
a jocului. In plus, conducerea unitară 
a meciului are efecte pozitive, educa
tive, asupra spectatorilor. Dimpo
trivă, neînțelegerile, dezacordurile care 
se produc între arbitrul de centru și 
cei de la tușă lasă o impresie neplă
cută și creează nemulțumiri. In general, 
aceste lucruri sînt cunoscute și în pri
mul rînd de către arbitri. Totuși nu 
de puține ori ne-a fost dat să consta
tăm unele nepotriviri flagrante între 
arbitri în cursul unei partide. Nu mai

vaLa sfîrșitul acestei săptămîni 
avea loc la Paris o adunare ge
nerală extraordinară a U.E.F.A. 

(Uniunea Europeană de Fotbal), a că
rei ordine de zi se anunță foarte in
teresantă și privește într-o bună mă
sură și fotbalul nostru. M

Cu acest prilej, U.E.F.A. va lua în 
discuție cererile mai multor federații 
europene de fotbal de a se interveni 
pentru modificarea datelor turneului 
final al campionatului mondial din 
1962 din Chile. Cum se știe, turneul 
final a fost programat între t5 mai 
și 15 iunie, date fiind condițiunile de 
climă din Chile. Aceste date însă nu 
convin majorității țărilor europene de
oarece în perioada 15 mai — 15 iunie 
se desfășoară campionatele naționale 
respective. Alenținerea datelor inițiale 
ar putea determina multe țări să nu 
participe la campionatul mondial. A- 
ceste țări cer ca turneul să aibă loc 
mai tîrziu.

Sîmbătă 
comisia de 
tragerea la

12 . decembrie se va întruni 
juniori a U.E.F.A. Scopul: 

grupelor Turneului

Erica Arion la9 puncte de ceamai bună
performantă mondială

Cu toate că intîlnirea feminină din
tre campioana țării Recolta și puterni
ca formație Laminorul, desfășurată în 
cadrul etapei a LX-a 
pionatului orașului 
București nu a avut 
toate atributele ți
nui derbi, ultima 
pereche de jucătoa
re ne-a oferit satis
facția realizării li
nei valoroase per
formanțe. Maestra 
sportului Erica A- 
rion a doborit din 
100 bile mixte 
432 p-, rezultat care 
reprezintă un nou 
record republican 
la această probă 
clasică. Vechiul re
cord, stabilit de 
maestra sportului 
Margareta Szema- 
ny anul trecut la 
Munchen cu prile
jul „Cupei Europei", a 
3 puncte de jucătoarea

sionai îndeosebi la .izolate", 
din 50 bile 134 popice.

Dintre celelalte jucătoare 
preciziedin turul cam-

rcalizlnd

o bună 
dovedit-oîn lansarea bilei au .......... 

Mariana Birău, So
nia Mijanis (Recol
ta ), Elena Tranda
fir și Maria Dumi
tru (Laminorul). Șl 
acum iată rezulta
tele individuale : 
RECOLTA: Mariai 
na Birău 385 p. d.t 
Maria Grozavii 

Elena Iscru 
Sonia Mijanis 

Crista Rezac 
Erica Arion 

LAMINORUL: 
Niculescu 

Iordan 
Sabău

Dumitru 
Tranda- 
Candida

Iată care sînt pronosticurile pe care 
rogramul Loto-Pronosport le indică 
intru meciurile cuprinse în programul 
■ncursului Pronosport nr. 50.

ARIONERICA

întrecut DinamoCetatea jjucur a
20 3 2 15 60:303 25
20 0 3 17 38:336 22

— ȘTIINȚA BIJCU- 
cu câștigătoarele ce-

fost depășit cu 
r...... . ..... ,_______ _ bticureșteană, a

cărei performanță se află la numai 9 
popice de recordul mondial deținut de 
sportiva maghiară Ballago. Erica A- 
rion, în revenire de formă, a impre-

Elena
323, Ioana
347, Mar. a
313, Maria
376, Elena 
fir 391,
Niculae 367. Scor Ji- 

nai: 2251—2117 p.d. in favoarea formați
ei Recolta București, care a înregistrat 
cu acest prilej cel mai bun rezultat pe 
echipe obținut piuă acum In câmpie- 
natul Capitalei.

I. Franța—Austria 1, x
II. Juventus-Internazionale 1, 2

[II. Milan—Palermo 1
IV. Lazio—Fiorentina 1, 2
V. Atalanta—Roma x, 1

VI. Padova—Genoa 1
'II. Bologna—Lanerossi 1, x
[II. Bari—Udinese 1
[X. Alessandria—Napoli 1, x
X. Sampdoria—Spăl x, 1
XI. Triestina—Torino 2, 1
.II. Messina—Venezia 1

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 49 

Etapa din 6 decembrie 1959

’n urma trierii și omologării variante- 
.■ depuse la Concursul Pronosport nr.
au fost stabilite următoarele premii : 

Premiul I : 4,70 variante cu 12 rezul- 
e exacte a 14.719 lei.
Premiul II : 119,60 variante cu 11 rezul-

1 exacte a 694 lei.
miul III : 1475,70 variante cu 10 re- 
re exacte a 84 lei.

Pond de premii 276.727 lei.
După cum se poate constata introdu
cea buletinului cu participație începe 

dea roade pentru cei care i-au acor- 
t încredere. Astfel la acest concurs 
letinul cu participație depus la agen- 

3/6 din București, bd. Republicii nr. 
a obținut 12 rezultate exacte. Pe acest 
letin au* fost jucate 96 variante (144 
) din care s-au achitat 102 lei adică 
la sută din valoarea buletinului. în 

ira premiului I au mai fost obținute 
0 premii II si 14 premii III, în valoare 
,ală de 14.879.90 lei.
Dintre ceilalți participanți care au ob- 
ut 12 rezultate exacte este interesant, 
arătat că Veronica Stoian din Con- 

înța, str. Ștefan cel Mare nr. 65 a ju- 
t 4 variante din care două au fost 
mpletate în același fel. Și ambele au 
rezultate ! Ceilalți doi deținători ai 

emiului I sînt Dumitru Pană din 
curești și Floroiu Virgil din corn, 
lpeni, raionul Muscel, reg. Pitești.

★
’remiile pentru „0“ rezultate de la 
icursul nr. 48 au revenit următorilor 
rticipanți : prin tragere din urnă o 
>tocicletă de 350 cmc. : Ionescu Va- 
ica din Roman.
’entru cele mai multe variante cu ,,0“: 
motoretă : Maior D. din Craiova ; un 
arat de radio „Stasfurt* Vîlcea N. 
î Brăila și un aparat de fotografiat 
orki" : Zornek A. din Timișoara.
Jsta completă va apare în Programul 
to-Pronosport nr. 296.

PRONOEXPRES
«a tragerea concursului special Pro- 
expres din 9 decembrie, au fost ex- 
se din urnă următoarele numere :
36 2 30 42 21 10

Jumere de rezervă : 3 28
’ond de premii . 961.855 lei.
•a tragerea suplimentară au fost ex- 
se următoarele :
Jumere de bază : 49 46 27 33 14 11 
Jumere de rezervă : 12 37

lubrică redactată de I. S. Loto-Prono- 
>rt.

IN EDITURA POLITICA

a apărut:

Istoria
Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice
00 pag. 22 lei

Imagine din meciul de Cupă C.C.A. — Metalul Titanii (8—0). La minge au 
sărit Constantinescu (C.C.A), Garbelotti și portarul Cihiță (Metalul). Con
stantin (stingă) și Anton urmăresc acest „duel aerian" pe care-l va ciștiga 

Garbelotti.

departe decît duminică, la meciul de 
Cupă C.C.A. — Metalul Titanii, am 
avut o asemenea ocazie. La primul gol 
marcat de C.C.A., arbitrul de centru 
I. Chirițescu a indicat cu mina la 
centru, consfințind în acest fel valabi
litatea golului înscris, în timp ce arbi
trul de tușă Anton Niculae semnala... 
ofsaid. Opt minute mai tîrziu, un nou 
dezacord între cei doi arbitri: I. Chi- 
rițescu a acordat lovitură de la 11 m 
la un fault clar comis în careu asupra 
lui Cacoveanu, pe cînd Anton Niculae 
semnala... corner! Desigur că aceste 
decizii contradictorii au fost sezisate 
de spectatori, care și-au manifestat ne
mulțumirea. Pe bună dreptate unii 
s-au întrebat: care arbitru are drep
tate ?

Acest caz, ca și altele reținute din 
sezonul 
atenția 
și — mai ales — să determine luarea 
de măsuri preventive. Reamintirea atri
buțiilor arbitrilor — de centru și de 
tușă — reîmprospătarea cunoștințelor 
acestora, o mai atentă muncă de de
legare la tușă constituie măsuri utile 
în această direcție.

De^ asemenea, credem că ar fi bine 
să se studieze posibilitatea revenirii la 
formula „echipelor" permanente de 3 ar
bitri care au dovedit constant price
pere și capacitate de colaborare.

Internațional de Juniori ediția 1960, 
care — cum se știe — va avea loc în 
Austria. Și această ședință ne intere
sează îndeaproape, deoarece vom cu
noaște grupa în care va juca repre- 

de 
dis- 
mai 

de 
pri- 
deci 

R.

Duminică a luat sfîrșit și campiona
tul categoriei B, prin disputarea unor 
meciuri restanță din prima serie.

CETATEA BUCUR — DINAMO 
8—3 (8—3)

Dinamoviștii au dominat la început, 
dar treptat — din cauza unei pregă
tiri fizice insuficiente — au cedat pa
sul. Punctele au fost realizate în or
dine de Florian Ghiondea (Dinamo) din 
lovitură de pedeapsă și Badea (Cetatea 
Bucur) din lovitură de pedeapsă și o 
încercare, pe care tot el a transformat-o.

Aurelian Axente-coresp.
V RAPID—ARHITECTURA 3—0

(neprezentare).

10. Meteorul
11. Arhitectul a

Prima clasată 
REȘTI, împreună 
lorlalte două serii: PETROLUL PLO- 
EȘTI și ȘTIINȚA PETROȘANI pro
movează în categoria A.

• Intîlnirea dintre Olimpia Orașul 
Stalin și Știința Petroșani înftei tiptă 
în min. 25 la scorul de 0—0 a lost cîș- 
tigată (3—0) de rugbiștii de la Olim
pia, deoarece formația studenților din 
Petroșani a părăsit nemotivat terenul. 
De asemenea, în partida C.F.R. Cluj- 
Corvlnul Hunedoara (11 0) s-a dat
cîștig de cauză Corvinulm Hunedoara, 
întrucît clujenii au folosit un jucător 
nelegitimat.

de toamnă, trebuie să atragă 
colegiului central al arbitrilor

S-a mărit la patru numărul victo
riilor obținute de jucătorii de polo 
bucureșteni in cele șase partide sus
ținute cu reprezentativa orașului Buda* 
pesta, intr-un interval de 13 luni. Ce
lelalte două partide, terminate nede- 
cis, le putem socoti tot victorii, dacă 
ne gîndim că polo-ul maghiar deține 
primul loc în lume prin tradiție, pregă
tire și — mai ales — rezultate.

Sinț, fără îndoială, performanțe deo
sebit de valoroase, cu care jocul de 
polo romînesc se poate mîndri, dar care 
nu fac inutile unele aprecieri, mai ales 
că, după cum s-a văzut in ultimele 
meciuri, 'ucătorii noștri fruntași mai 
au de învățat.

★
Prima partidă București—Budapesta 

ne-a reamint t, în mare măsură, de 
jocul Dinamo Buc.—Dozsa Ujpest, 
desfășurat cu o săptămină in urină. Ca 
și atunci, jucătorii noștri, vrind să în
cheie măi repede meciul în favoarea 
lor, au ac'ionat pripit, nu s-au con
centrat suficient, oferind din această

zentaliva noastră de juniori. Pe 
altă parte este foarte posibil să se 
cute și situația din Cupa Europei, 
precis a meciurilor din sferturile 
finală,' și să se ia hotărîri în ce 
vește datele de disputare a lor, 
și a jocurilor R.P. Romînă — 
Cehoslovacă (p. g.)

Clasamentul definitiv al seriei I
In urma acestor rezultate, iată cum 

rată clasamentul seriei I :
1< Știința Buc. 20 16 1 3 204: 43 53
2. Rapid 20 16 0 4 345: 61 52
3. Dinamo 20 14 2 4 132: 71 50
4. Cetatea Bucur 20 13 3 4 154: 68 49
5. Sirena 20 11 3 6 148: 94 45
6. A.S.A. Ploești 20 8 3 9 119: 79 39
7. Metalul M.I.G. II 20 7 4 9 112:121 38
8. Farul Constanța 20 6 1 13 108:129 33
9. Petrolul Pitești 20 5 0 15 95:211 30

pen&i&u ana# 1960/ f

C.C. A. învinsă de Dinaino Tg. Mureș!
TG. MUREȘ, 9 (prin telefon). Me

ciul dintre echipele Dinamo Tg. Mureș 
desfășurat aseară în cadrul 

IX-a a campionatului repu- 
oferit un spectacol de rară 
și s-a încheiat cu 
formația C.C.A. a

și C.C.A., 
etapei a 
blican, a 
frumusețe 
surpriză : 
prima înfrîngere în actualul 
nat. Dinamoviștii au făcut o 
excepțională și după un joc 
de echilibrat au învins cu scorul de 
81—79 (36—32). Punctele au fost
înscrise de : Borbely 5, Radar 12, Eor-

o mare 
suferit 

campio- 
partidă 

deosebit

dogii. 20, Toth 19, Mittelman 4, Bu
zău i8, Berekmeri 3, pentru Dinamo 
și de Folbert 7, Nedef 19, Fodor 18, 
Niculescu 12, Dlnescu 14, Nedclea 2, 
Testiban 2 .și Cimpoiași 5, pentru 
C.G.A. Novacek, pivotul echipei C.C.A. 
neputînd face deplasarea nu a jucat. 
De remarcat că jucătorii Borbely, 
Toth, Buzan, Berekmeri, Folbert, 
Nedef, Niculescu și Dlnescu au fost 
eliminați pentru comiterea a cinci gre
șeli personale.

K. VASILE-coresp. regional

MH1AȚIE
Jucătorii noștri de polo și-au luat ultimele examene

Simbătă: suficient, 
duminica: foarte bine
cauză faze confuze. Astfel, numeroa
sele greșeli tehnico-tactice au fost fo
losite de adversari, care în orice caz 
au greșit mult mai puțin în aceste 
jocuri ; pasele defectuoase, șuturile 
fără adresă s-au transformat de fie
care dată în contraatacuri periculoase 
spre poarta apărată de Mircea Ștefă- 
nescu. De asemenea, modul static de 
a acționa în ofensivă, impropriu echi
pei noastre, a înlesnit apărării adver
se un marcaj strict, fără eforturi. De 
foarte multe ori doi sau trei jucători 
bucureșteni s-au „înghesuit" în fața 
porții adverse, în scopul de a „smulge" 
o lovitură de la 4 m sau o ...elitnini>-e. 
De altfel, de <> parte și de alta, ma
joritatea golurilor au fost înscrise prin

intervenția... arbitrului, adică în situa
ții de superioritate numerică sau din 
lovituri de la 4 m.

★
A doua zi s-au confruntat din nou a- 

celeași echijre, în aceeași alcătuire. In 
jocul echipei noastre n-a existat aproa
pe nici o pasă greșită. Au fost folosite 
din plin lățimile bazinului în scopul 
de a dezagiomera zona de realizare. 
Rînd pe rînd, cîte un jucător s-a in
filtrat în dispozitivul apărării adverse, 
primind „de pe lateral" pasa, exact 
ia momentul oportun. S-au încercat cu 
succes (îndeosebi Zahan) intercepții 
urmate de sprinturi spre poartă, atunci 
cind culoarul a fost liber. La un mo

■Aforuunenteâz pe fid'tfa&d &zc

ment dat scorul luase proporții, ajun- 
gînd la 8—3.

A fost, intr-adevăr, meciul in care 
jucătorii noștri au arătat adevăratele 
lor posibilități, adevărata valoare a 
polo-uluj romînesc. A fost partida în 
care componenții selecționatei Bucii-, 
reștiului ne-au reamint t de evoluția) 
lor în turneul efectuat în U.R.S.S.', 
de evoluția reprezentativei noastre îti 
intilnirile internaționale susținute îrf* 
ultimii ani.

O dată cu partida s-a încheiat și tlfi 
an de pregătire preoiiivpică pentru ju
cătorii noștri fruntași, pregătire verifi
cată în competiții internaționale. In 
curînd va începe un altul — anul olini? 
pic — un an ceva mai... scurt. Gus 
toate acestea pînă la maica confruntară,, 
olimpică (luna august, la Roma) mar 
rămine timp suficient, pentru ca lipsu
rile existente încă în pregătirea jucă
torilor noștri din lot să poată fi liebi** 
date. Dar pentru asta trebuie muncit 
serios, cu tot simțul de răspundere.

G. NieQLAESOU



In 1960 și 1961

Numeroase 
întîlniri amicale 

intre sportivii sovietici 
și americani

înainte de a participa la Olimpiada 
de Iarnă de la Squaw Valley, echipa 
selecționată olimpică de hochei pe 
gheață a U.R.S.S. va susține mai multe 
întîlniri amicale în S.U.A. în compania 
celor mai puternice echipe americane.

Acordul sovieto-american semnat la 
21 noiembrie la Moscova cu privire la 
schimburile tehnico-științifice și cultu
rale prevede printre altele ca în urmă
torii doi ani sportivii din U.R.S.S. și 
S.U.A. să se întîlnească la 8 discipline; 
atletism, haltere, hochei pe gheață, bas
chet, .gimnastică, înot, sărituri de pe 
trambulină și tenis de masă.

După cum i s-a comunicat corespon
dentului TASS la Comitetul Olimpic al' 
U.R.S.S., în anul 1960 în afara meciu
rilor de hochei sportivii celor două țări 
se vor întrece la tenis de masă și gim
nastică. Echipele de tenis de masă ale 
S.U.A. vor sosi în U.R.S.S. în prima 
jumătate a anului 1960, iar echipele so
vietice de gimnastică vor pleca în 
S.U.A. în perioada octombrie-noienibrie. 
Iu anul 1961 sînt prevăzute în U.R.S.S. 
meciuri între echipele celor două țări 
la atletism, haltere, baschet, înot, sări
turi de pe trambulină și gimnastică.

In cursul anului 1962, într-o vizită 
de răspuns, vor pleca în S.U.A. atleții, 
baschetbaliștii, halterofilii și înotătorii 
sovietici. De asemenea, vor continua în- 
tîlnirile hocheiștilor.

Anul acesta sportivii din U.R.S.S. și 
S.U.A. s-au întîlnit în meciuri ami
cale la atletism, lupte, hochei și bas
chet. Pînă în prezent hocheiștii celor 
două țări s-au întîlnit de 14 ori. La 
începutul acestui an echipa de hochei pe 
gheață a Moscovei a jucat în S.U.A., 
iar recent, în noiembrie, la Moscova a 
evoluat formația „Brockton", campi
oana S.U.A. In prezent se află în tur
neu în S.U.A. echipele selecționate fe
minine și masculine de baschet ale 
U.R.S.S. țAgerpres)

Dubla întîlnire dintre echipele de handbal în 7 
ale R. P. Romîne și R. P. F. Iugoslavia

Maria Alexandru și Gheorgtie Cobirzan 
campioni internaționali ai Scandinaviei
BORAS (prin telefon). Marți au luat 

sfîrșit campionatele internaționale de 
tenis de masă ale Scandinaviei. Un 
frumos succes au obținut reprezentan
ții noștri Maria Alexandru și Gheor- 
ghe Cobirzan, care au cucerit pentru a 
doua oară consecutiv titlul de campioni 
internaționali în proba de dublu mixt 
a acestei importante competiții.

In semifinale, sportivii ronâni au a- 
vut de înfruntat pe campionii europeni 
de simplu, Eva Koczian și Berczik, 
care au jucat împreună. Fără a se im
presiona de renumele adversarilor lor, 
Maria Alexandru și Gheorghe Cobir
zan luptînd cu multă ardoare, au rea
lizat o victorie categorică (3—0). In 
partida finală, jucătorii noștri au reu
șit, la capătul unei întreceri pasionante, 
să iasă învingători în fața redutabilu
lui cuplu Giuan Tze-tun—Hu Ke-min 
(R.P. Chineză) cu scorul de 3—1 
(16,— 13, 16, 13).

In semifinala probei de simplu fe
minin, Maria Alexandru a dat o re
plică foarte hotărîtă campioanei Eu
ropei, Eva Koczian, fiind chiar la un 
pas de victorie. Primele două seturi 
au revenit Măriei Alexandru. In setul 
III, Eva Koczian face eforturi deose
bite și cîștigă. Setul patru începe în 
nota de dominare a jucătoarei romîne, 
care conduce la un moment dat cu 
10—5 dar Eva Koczian, făcînd risipă 
de energie și acționînd cu maximum 
de atenție, reduce treptat din handi
cap și scorul devine egal: 19—19 e- 
xact cînd arbitrul comunică epuizarea 
celor 20 de minute regulamentare. Ar
bitrul anunță apoi : „ultimele cinci 
minute, primul punct cîștigă!" și jo
cul se reia. După cîteva schimburi 
Maria Alexandru atacă dar ratează și 
pierde punctul și cu aceasta și setul. 
A fost pentru ea o mare ocazie de a 
termina învingătoare. Ultimul set a 
adus victoria jucătoarei maghiare.

Alte rezultate tehnice mai impor
tante : SIMPLU BARBAȚI durui I : 
Negulescu—Fliesberg (Suedia) 3—2,

Astăzi, la Ljubljana

Cobirzan—Mardberg (Suedia) 3—1, 
Olsson (Suedia)—Adalbert Rethî 3—2, 
turul II :Negulescu—Hu Tao-en (R.P. 
Chineză) 3—0, turul III : Berc
zik (R.P.U.) — Negulescu 3—1 i f‘" 
nala : Ciuan Tze-tun (R. P. Chi
neză)—Stipek (R. Ceh.) 3—1. SIMPLU 
FEMEI: semifinale : Koczian—Alexan
dru 3—2 (17—21, 19—21, 21 — 10, 
20—19, 21 —12); finala : Koczian
(R.P.U.)—Simon (Olanda) 3—1 ; DU
BLU FEMEI: semifinale: Koczian, 
Mathe—Alexandru, Pitică 3—2 (17,—15 
—14, 12, 14), finala : Koczian, Mathe- 
Hu Ke-min, Pan Sien 3—1; DUBLU 
MIXT : turul II: Pitică, Negulescu— 
Schandorph, Lindwa! (Danemarca) 
3—0, sferturi de finală: Ciuan Tze- 
tun, Hu Ke-min—Pitică, Negulescu 
3—1 ; DUBLU BARBAȚI : finala : 
Ciuan Tze-tun, Lu Fu-itin—Stipek, 
Vihnanovski (R. Ceh.) 3—1.

Astă-seară va avea loc la Huskvarna 
dubla întîlnire R.P.R.—Suedia.

I mai): Leipzig — Magdeburg, 100 km;

Sosire strînsă pe stadionul din Goerlitz (Fază din „Cursa Păcii")

Actualități
Noutăți despre cea de a Xllt-a 

ediție a „Cursei Păcii"

La 2 mai 1960 se va da startul în 
cea de a XIH-a ediție a „Cursei Pă
cii". Conform unei hotărîri anterioare 
a Comitetului de Organizare, „Cursa 
Păcii" își schimbă în fiecare an locul 
de start. Pentru cea de a XIII-a edi
ție s-a fixat următorul itinerar;

Etapa I (2 mai): Praga — Brno, 
220 lan; etapa a II-a (3 mai): Brno 
— Bratislava, 152 km; etapa a IlI-a 
(4 mai): Bratislava — Gottwaldov. 
210 km; la 5 mai zi de odihnă la 
Gottwaldov; etapa a IV-a (6 mai): 
Gottwaldov — Cracovia, 241 km; eta
pa a V-a (7 mai): Cracovia — Kato
wice, 84 km; etapa a VI-a (8 mai): 
Katowice — Lodz, 208 km; etapa a 
Vil-a (9 mai): Lodz — Varșovia. 132 
km; etapa a VIII-a (10 mai): Varșo
via — Poznan, 178 km; la 11 mai zi 
de odihnă la Poznan; etapa a IX-a 
(12 mai): Poznan — Frankfurt pe Li
der, 182 km; etapa a X-a (13 mai): 
Frankfurt pe Oder — Dresda, 190 km; 
etapa a Xl-a (14 mai): Dresda — 
Leipzig, 190 km; etapa a XH-a (15 

etapa a XIII-a (16 mai): Magdeburg 
— Berlin, 170 km.

Probele de ciclism 
la Jocurile Olimpice

A fost alcătuit programul pe zile 
și pe ore după care se vor desfășura

din ciclism
întrecerile de ciclism din cadrul Jocu 
iilor Olimpice de la Roma; Astfel pis 
târzii vor evolua în zilele de vinet 
26 august (după-ami'ază de la ora 1 
și seara de la ora 20,45), sîmbătă 2 
august (după-amiază de la ora 16 ș 
seara de la ora 20,45) și luni 29 au 
gust (numai seara de la ora 20,45] 
iar fondiștii -vineri 26 august la or 
9 (cursa contra-cronometru pe echipe 
100 km) și marți 30 august (între 
cerea individuală pe circuit). Probei 
de velodrom incluse în programe 
Jocurilor Olimpice sînt: viteză, tan 
dem, 1.000 m contra-cronometru c 
start de pe loc, urmărire pe echipe.

Turneul de șah de la Riga

Spasski a întrerupt 
în poziție superioară la Ta1

Unul din derbiurile turneului inter 
național de șah de la Riga s-a des 
fășurat în partida rundei a IlI-a din 
tre Mihail Tal și Boris Spasski. IȚx 
valitatea celor doi tineri mari maeștr 
este cunoscută. Spasski, cu negrele, i 
obținut de la început inițiativa, și-x 
creat rin serios avantaj pozițional ș 
conducînd cu măiestrie atacul a în 
trerupt cu mari șanse de victorie. L< 
derii Mikenas (R.S.S. Lituaniană) ș 
Teschner (R.F.G.) au obținut noi vie 
torii.

SCURTE ȘTIRI =
» CEA DE A TREIA partidă a me 

ciuliii pentru titlul mondial feminin d 
șali dintre Bîkova și Zvorîkina s-a în 
trerupt în poziție egală la mutare 
41-a. Scorul este, după cum se știr 
1 — 1.

• LA MIJLOCUL lunii decembrie e 
chipa masculină de gimnastică 
U.R.S.S. va susține două întîlniri ami 
cale cu selecționata R.F. Germane. Me 
citirile vor avea loc în orașele Krefel 
și Stuttgart.

• LA 19 DECEMBRIE va avea Io 
la Varșovia întîhîirea internațională d 
baschet dintre echipele selecționat 
masculine ale R. P. Polone și Franțe

La J. O, de Ia Squaw Valley și Roma
Echipele reprezentative ale țării 

noastre de handbal în 7 susțin astăzi 
primele meciuri internaționale din a- 
cest sezon, întiilnind la Ljubljana echi
pele reprezentative ale R.P.F. Iugo
slavia. Cele două partide, și în special

Echipa noastră feminină susține azi un meci important împotriva formației 
R.P.F. Iugoslavia. lat-o pe Antoaneta Vasile — una din cele mai bune ata
cante ale echipei noastre — într-o poziție de atac... pe care i-am dori-o cit 

mai des în jocul de azi.
cea dintre echipele masculine, se a- 
nunță deosebit de interesante și — în 
același timp — echilibrate, avînd în 
vedere progresul înregistrat în ultima 
vreme de handbaliștii și handbalistele 
noastre, precum și valoarea ridicată a 
formațiilor țării vecine. La ultimele 
ediții ale campionatelor mondiale, e- 
chipa feminină a Iugoslaviei a ocupat 
looul 3. înaintea puternicelor formații 
ale R.P. Polone, Germaniei, Austriei. 
Danemarcei, iar cea masculină lo
cul 8.

Meciurile cu reprezentativele R.P.F.

Iugoslavia constituie în același timp și 
primele jocuri internaționale ale echi
pelor noastre de la ultimele întreceri 
ale campionatelor mondiale, atît la 
băieți, cit și la fete. Avind in vedere 
acest lucru, loturile noastre s-au pre

gătit cu multa atenție în ultimele zile, 
insistîridu-se asupra imprimării unui 
ritm de joc mai rapid și a executării 
loviturilor la poartă de la distanță.

In jocurile susținute pînă în prezent 
de handbaliștii celor două țări, echipa 
Iugoslaviei are la activul său o vic
torie asupra echipei noastre (12—9), 
înregistrată cu doi ani în urmă în ca
drul „Turneului Națiunilor" de la Za
greb, iar în partida București — Bel
grad din cadrul „Cupei Orașelor", în 
care au evoluat aproape cei mai buni 
jucători din cele două țări, handba

liștii noștri au realizat o frumoasă 
victorie (13—12), după ce la pauză e- 
rau conduși cu 10—5. Formațiile fe
minine ale celor două țări nu s-au mai 
întîlnit pînă acum.

Echipele noastre vor alinia în jocu
rile de astăzi următoarele formații : 
MASCULIN : Redl, Ilie, Bulgaru, No- 
dea, Covaci, Ivănescu, Costache 1, Tă- 
năsescu, Simion, Bădulescu, Hnat și 
L. Popescu; FEMININ: Nagy, Ca- 
zacu, Ugron, Szoke, Constantinescu, 
Starck, Dumitrescu, Cătineanu, Ghiță, 
Vasile, Popa și Drăghioi.

IF O T B
Spartak Moscova în capitala 

Columbiei
în continuarea turneului pe care-1 în

treprinde în America de Sud, fosta 
campioană unională Spartak Moscova 
(clasată pe locul VI la ultimul campio
nat al U.R.S.S.) a evoluat în orașul Bo
gota, capitala Columbiei, în compania 
puternicei formații Millionarios. Partida 
s-a încheiat cu un rezultat egal : 1—1. 
La pauză, fotbaliștii sovietici — care do
minaseră cu insistență — conduceau cu 
1—0, prin punctul înscris de Simonian 
(min. 4). în repriza a doua gazdele reu
șesc să echilibreze jocul și egalează în 
min. 69 prin Klinger. (Agerpres).

Preliminariile olimpice
© Jocurile grupei a Xî-a au continuat 

cu disputarea la Accra a meciului retur 
dintre Ghana și Republica Arabă Unită. 
Fotbaliștii din Ghana (care fuseseră în
vinși cu 2-1 în tur) au terminat învin
gători de data aceasta cu 2—0. Iată cla
samentul grupei :

© Al doilea meci din cadrul grupei a 
V-a a opus echipele Turciei și Irakului. 
Fotbaliștii turci au cîștigat cu 7—1. în- 
tîlnîrea s-a desfășurat la Adana și a 
fost condusă de arbitrul romîn P. Kro
ner.

1. Ghana 4 2 0 2 8:6 4
2. Nigeria 2 10 1 4:5 2
3. R.A.U. 2 10 1 2:3 2

Echipa unita a 
sub același

La Jocurile Olimpice de vară și de 
iarnă, R. D. Germană și R. F, Ger
mană vor participa cu o echipă unită 
și sub același drapel — negru, roșu, 
auriu — avind în mijloc cele cinci 
cercuri olimpice. Această hotărîre luată 
și de Comitetul Olimpic din R. F. Ger
mană, este definitivă și nu va ține sea
ma de împotrivirea guvernului federal 
de la Bonn și a cancelarului Adenauer.

A IL P IE
Ruda Hvezda pe locul dos

Intr-un meci restanță din cadrul ul
timei etape a turului campionatului B. 
Cehoslovace, Spartak Trnava a dispus 
cu 1—0 de campioana Ruda Hvezda 
Bratislava, care rămine astfel pe locul 
doi în clasamentul de toamnă :

1. Dukla Praga
2. R. H. Bratislava
3. Slovan Bratislava
4. Spartak Trnava
5. Spartak Stalingrad
6. Spartak Hr. Kralove

13 8 3 2 23:12 19
13 7 3 3 23:12 17
13 5 6 2 25:14 16
13 6 4 3 20:17 16
13 5 5 3 21:13 15
13 4 6 3 20:17 14

Duminică la Paris: Franța—Austria
în primul joc al sferturilor de finală 

din competiția interțări „Cupa Europei", 
duminică la Paris se întîlnesc reprezen
tativele Franței și Austriei. în cercurile 
autorizate franceze se afirmă că națio
nala Franței va suferi în apărare o se-

Germania 
drapel

Este știut că guvernanții vest ger mar 
au căutat să împiedice alcătuirea uni 
echipe germane unite pretinzînd ca dre 
petal pentru I. O. să fie drapelul R. I 
Germane. Intențiile lor au fost însă zc 
dărnicite de solidaritatea și fermitate 
cu care conducătorii sportivi din cel 
două țări au acționat pentru a na con 
promite participarea sportivilor get 
mani la Olimpiadă.

<& IL O ®
rie de modificări față de jocurile tr< 
cute. în atac vor fi folosiți, probabil 
Douis, Muller, Kopa, Fontaine, Vinete» 

între timp, în Austria au luat sfîr.ș 
jocurile din turul campionatului. Cîșt 
gînd cu 2-1 in fața lui W.A.C., Răpi 
Viena a trecut în fruntea clasamentulu 
deoarece fostul lider Vienna a făci 
doar meci nul la Linz : 2—2. O surpri? 
a fost înfrîngerea campioanei Wiern 
S. K. suferită în fața lui Simmering 
0—2. Iată clasamentul fruntașelor clas; 
mentului de toamnă :

turneu în Austria. Jucînd la Viena t 
Simmering, fotbaliștii cehoslovaci a 
cîștigat cu 4-0.

1. Rapid Viena 13 10 2 1
13 10 2 1
13 10 1 2
13 8 2 3

13 7 2 4

45:16 
44:20 
42:19
33:20 
30:20

2. Vienna
3. Austria
4. W.S.K.
5. W.A.C.

Viena

© Slovan Bratislava întreprinde

• In campionatul Americii de Sud 
Argentina—Ecuador 4-2. Cel mai impo 
tant joc al campionatului, Argentina 
Brazilia, se va desfășura la 23 decen 
brie.

© La Ernakulam (India) s-au desf. 
șurat două meciuri pentru competiț1 
înter-țări „Cupa Asiei" : India— Pakista 
1-0, Israel—India 3-1.
• Returul întilnirii amicale dinți 

echipele Atletico Bilbao și Chelsea- s 
desfășurat la Bilbao și a revenit echip 
gazdă cu 1-0.


