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PROLETARI DIN TOATE ȚARILE'VNiri-VAI Competiții sportive „ 
în cinstea zilei de 30 Decembrie

„Cupa orașului Constanța' 
la baschet

jan al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romind
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Victorii de prestigiu ale handbalului nostru

Echipa feminină a R. P. Romîne a întrecut 
campioana mondială, selecționata R. Cehoslovace

Dinamo București a învins Sparta Kattowice și s-*a calificat 
pentru turul următor al „Cupei Campionilor Europeni0

Palatul Sporturilor din orașul Con
stanța s-a dovedit neîncăpător pentru 
numărul mare de spectatori veniți să 
asiste la interesantul turneu de baschet 
organizat de consiliul regional U.C.F.S. 
și dotat cu „Cupa orașului Constanța1*. 
Competiția, desfășurată în cinstea zilei 
de 30 Decembrie, s-a bucurat de un 
deosebit succes. Trofeul oferit a fost 
cîștigat de valoroasa echipă Știința 
Craiova, fruntașa seriei I în campiona
tul categoriei B, urmată de selecționata 
orașului Constanța, Voința București 
și Petrolul Ploești. In cursul partide
lor s-au evidențiat următorii jucători: 
M. Popa, N, Ionescu (Știința Craiova), 
Fr. Lengliel, L. Budo (selecționata 
Constanța), I. Lazăr, M. Sterescu (Vo
ința), V. Mincu și D. Deca (Petrolul).

E. PETRE-cereS’p.

La Reșița, compet'ție de handbal In 7

rești organizează în zilele de 27, 28 și 
29 decembrie, în Capitală, o interesantă 
competiție dotată cu „Cupa 30 Decem
brie". La aceste întîlniri organizatorii 
au invitat o serie de selecționate regio
nale de juniori și junioare, cafre își vor 
disputa întîictatea alături de selecțio
natele orașului București.

Ut Oțelul Roșu, numeroase 
concursuri

Tinerelul din Oțelul Roșu întimpină 
ziua de 30 Decembrie prin numeroase 
competiții la următoarele disciplinei 
sportive : baschet, volei, șah, tenis de 
masă, handbal în 7 și popice. Cea mai 
numeroasă participare este anunțată ta 
votci, unde s-au înscris 20 de echipe 
masculine și 4 feminine și la baschet 
unde s-au înscris 16 echipe.

ROMULUS și RADU ZENO-
corespondenți

stării prezenți aseară în sala 
ca au trăit un eveniment deo- 
reprezeretativa noastră feminină 
dbal în 7 a obținut o victorie 
■sitlgiu în fața valoroasei for- 

R. Cehoslovace. Elanul, buna 
e și excepționala putere de 
te care a dat dovadă selec

tării noastre au contribuit 
ivă la realizarea acestei ex- 
performanțe. La capătul unui 

ramatic, handbalistele ceho- 
campioane ale lumii, au tre- 

i cedeze în fața impetuozității 
: s-a apărat și a atacat repre- 
■a R. P. Romine.
il final 6—5 (4—4) este con- 

în ceea ce privește dîrzenia 
au jucat ambele echipe.

nu reflectă fidel raportul de 
e pe teren, pentru că handba- 
noastre au fost mai bune ș:

Covaci, unul dintre cei mai buni jucători ai echipei Dinamo București 
și-a fentat adversarul și aruncă U /toartă din plonjon.

Comisia de handbal a orașului Re
șița a organizat o competiție dotată cu 
„Cupa 30 Decembrie". Pentru cucerirea 
trofeului și-au disputat șansele șase 
echipe de juniori. Cea mai bine pregă
tită s-a dovedit reprezentativa Școlii 
profesionale, care a învins în finală e- 
chipa Școlii tehnice cu scorul de 20—13 
(11—7). In decursul competiției s-au 
remarcat Maingast, Schena, Kopp 
(ȘcOala profesională), Frombach, Stana 
(Școala tehnică), Walisch, Galter și 
Hell (Banatul).

GH. DOBRESCU-coresp

Interesante întreceri pentru 
baschetbalist!! juniori

Consiliul orășenesc U.C.F.S. Bucu-

Un Interesant simpozion 
la Orașul Stalin

Sîmbătă după-amiază, în sala do 
festivități a Institutului Politehnic din 
Orașul Stalin a avut loc un simpozion 
în cinstea zilei de 30 Decembrie. Cu 
acest prilej, în fața unei numeroase a- 
sistențe, maeștrii emeriți ai sportului 
Iolanda Balaș și Leon Rotman, maes
trul sportului Ion Donca și cunoscuta 
baschetbalistă llanelore Krauss au 
vorbit despre activitatea lor pe stadioa
ne, despre admirabilele condiții care 
le-au fost puse la dispoziție pentru 
desăvîrșirea măiestriei lor sportive.

C. GRUIA-coresp. :

COMUNICAT
face cunoscut studenților In- 
ilui de Cultură Fizică, secția 
frecvență, că prima sesiune 
camene pentru anul școlar 
960 va avea loc în perioada 

27 martie—10 aprilie 1960. 
tă perioadă este valabilă și 

pre- 
ele- 

ȘÎ 
vor 
do-

i cadrele didactice care 
n învățămîntul mediu și 
ir. Materialele necesare 
amarea examenelor se 
î fiecărui student, la 
i.
denții din anii II, III, IV și 
re au de susținut normele 
ce la schi se pot prezenta 
irsul de schi organizat de 
la Paring în perioada de la 

februarie 1960 sau la 
practic al specializării 

i schi de la Poiana Stalin, 
tunat " ' “
ț între 
eroare

între 3—27
3—27 martie, 

a

de
25

ianuarie
cum

apărut în ziarul

Stat va avea loc 
ianuarie—10 te

fac la secretaria- 
pînă la data de

menții 
irioada 
e 1960.
■rieriie se 
nstitutuhii 
uarie 1960.
rările de diplomă vor fi pre
ia catedră pînă la data de 
uarie 1960.
pot înscrie absolvenții serii- 
958 și 1959, precum și ab
ții seriilor mai vechi, care 
prezentat cel mult o sin- 
data la Examenul de Stat

au meritat să învingă la o diferență 
mai mare. Tributare însă emotivității 
(să nu uităm că în formația noastră 
au debutat anini acesta trei jucătoare ti
nere), handbalistele din echipa R. P. 
Romîne au ratat numeroase ocazii — 
printre care vom nota două lovituri 
de la 7 tn! Este olar că. fructificîrid 
aceste bune situații de a marca, echipa 
R. P. Romine ar fi avut spre sfîr- 
șitui partidei un avantaj mai sub
stanțial și ar fi terminat meciul cu 
un scor la care îi dădea dreptul su
perioritatea manifestată de-a luugul 
celor 40 de minute de joc.

R. P. Romînă-R. Cehoslovacă
4—5 (4—4)

Și acum, iată desfășurarea acestui 
frumos meci. In primele minute, am
bele formații se studiază și nu în
cearcă nimic decisiv. Abia după 4 
minute de joc, handbalistele noastre 
„sparg gheața" și ca urmare a unei 
acțiuni pe semicerc, beneficiază de o 
lovitură de fa 7 m, pe care însă V. 
Dumitrescu o ratează. Se părea că am 
pierdut o buină ooazie de a deschide 
scorul, dar nu trec decît cîteva se
cunde și la un contraatac („armă" 
des și cu succes folosită de echipa 
noastră), Starck înscrie imparabil. 
După două minute, Malerova trage 
puternic pe jos și șutul ei surprinde 
pe Irina Nagy, astfel că scorul de
vine egal. Pentru puțin timp, însă. 
In minutul 9 beneficiem din nou de 
o lovitură de la 7 m. pe cave — din 
nou — V. Dumitrescu o ratează. Ime
diat Bartoșekova este eliminată pen-

tru un fault e.ident. V. Dumitrescu 
înscrie, în sfîrșit, la capătul unei ac
țiuni pe contraatac. Echipa noastră 
joacă excelent în apărare, de unde 
contraatacurile se declanșează prompt. 
O astfel de acțiune o pune în min. 
13 în poziție bună de șut pe Con- 
stantinescu, care ridică scorul la 3—1 
în favoarea echipei R. P. Rotnîne.

Jocul este foarte viu disputat și 
apărarea reprezentativei noastre are 
un moment de ezitare care nu putea 
scăpa experimentatelor jucătoare ce
hoslovace. Intr-un singur minut (15) 
ele egatează prin Markova și Dvo-

CALIN ANTONESCU
A. VASILIU

(Continuare în pag. a 4-a)

Sînibăță a început în sala M.F.A. 
din Capitală meciul de baraj'între Gii. 
Mititelu și V. Ciocîltea, pentru desem
narea campionului de șah al țării. In 
prima partidă Ciocîltea a jucat cu al
bele. Mititelu a ales „Apărarea sicilia
na", o deschidere mult folosită în tur
neele contemporane. După puține mu
tări s-a ajuns în așa zisă variantă a 
celor 4 cai în care albul, renunțînd la 
rocadă, obține majoritatea de pioni pe 
aripa damei, care-i poate aduce în final 
un avantaj considerabil.

In mijlocul partidei au fost schimbate 
majoritatea pieselor, ajungîndu-se în- 
tr-un final de turnuri și pioni în care 
albele del incut inițiativa. CiocîWea, însă, 
n-a jucat cele mai bune mutări și a 
permis lui Mititelu ca cu prețui unui 
pion să obțină contrașanse. Intr-adevăr 
negrul, deși cu dezavantaj material, a 
reușit să-și înainteze pionul de pe co
loana „f“, pînă la un cîmp de trans-

formare. Partida s-a întrerupt dar re
zultatul cel mai probabil la reluare pare 
să fie cel de egalitate.

In partida a doua a meciului, desfă
șurată ieri după-amiază, s-a jucat o va
riantă din indiana regelui, în care ne
grul rămîne în urmă cu dezvoltarea 
pieselor, dar obține în schimb o pozi
ție foarte solidă. Mititelu a încercat 
întîi o acțiune în centru, apoi una pe 
flancul regelui. Negrul, însă, a parat 
amenințările, astfel că la mutarea 21-a, 
într-o poziție complet blocată, șansele 
au devenit sensibil egale. Motiv pentru 
care cei doi adversari au căzut de aJ 
cord asupra remizei. După două par
tide scorul întîlnirii de baraj continuii 
să se mențină egal.

Astăzi, începînd de la ora 16, în 
M.F.A. se reia partida I. După 
s-a mai anunțat, partidele a IlI-a 
IV-a se vor desfășura la Ploești.

sala
cum
ș« «

Echipele de gimnastica ale R.P. Romîne învingătoare 
în întîlnirea cu reprezentativele R. P. Chineze

ST EV (Progresul) aruncă la coș, cu toată opoziția adversarului 
'■ază din meciul Metalul M.l.G. —Progresiil Buourești disputat aseară 

Dinamo. (Citiți rezultatele și comentariile campionatelor republi- 
pagina a 3-a), Foto; T. Roibu

Sîmbătă 
aprinse în 
proape de 
care au dorit să fie martorii primei 
întîlniri de gimnastică dintre echi
pele R. P. Romîne și R. P. Chineze 
nu și-au părăsit locurile pînă la acea 
oră tîrzie de noapte. Au rămas în 
tribune pentru a urmări evoluția ul
timului gimnast, ba și pentru a 
aplauda și încuraja pe micuții care 
au făcut reușite demonstrații de judo 
și de exerciții la plasa elastică. A 
fost o dovadă în plus a faptului că 
gimnastica și-a cîștigat sute și mii 
de simpatizanți, care nu se dau în lă
turi să „sacrifice" o masă sau cîteva 
ore de somn pentru a asiste la un 
concurs. Așa cum au făcut cu prile
jul întîlnirii R.P. Romînă—R.P. Chi
neză. Cu o deosebire: sîmbătă 
trecerile s-au încheiat noaptea, 
ieri, _ mult după ora prînzulwi. 
totuși, cînd crainicul a anunțat re
zultatele, sala Floreasca era aproape 
la fel de plină ca la început...

In ambele întîlniri, victoria a re
venit sportivilor noștri. Da.r dincolo 
de bucuria acestui succes, trebuie să 
subliniem ambianța deosebit de prie
tenească în care au avut loc între
cerile. Sportivii din R.P. Chineză au 
fost înconjurați cu midtă dragoste 
de partenerii loc de concurs și de 
către spectatori. Minute întregi, cei 
prezenți în tribunele sălii Floreasca 
au aplaudat pe micuțele și grațioa
sele gimnaste Se Su-cin și Ma Ven- 
tzen, pe „acrobatul" Bao Nai-tzen 
(care a devenit simpatia spectatori
lor chiar de la evoluția la primul 
aparat) sau pe campionul absolut al 
R. P. Chineze, talentatul Iui Le-fen.

seară, luminile au stat 
sala Floreasca pînă a- 

miezul nopții. Spectatorii

Valoroasa noastră gimnastă Elena Leușteanu s-a clasat pe primul loc li 

întrecerea feminină, lat-o lucrtnd la
Oaspeții s-au. prezentat așa cum 

ne-am așteptat: foarte bine. Ambele 
echipe sînt alcătuite din elemente 
nere, foarte talentate, capabile de 
progres și mai mare. Gimnaștii 
multă rezistență, sînt bine puși 
punct cu acrobatica, dar nu au

i artistica. Astfel,

ti- 
un 
au 
la 

ne
glijat nici artistica. Astfel, exerci
țiile lor sînt împletite în modul cel 
mai plăcut din e'emente ale celor 
două ramuri ale gimnasticii, ceea ce-i 
situează — după părerea noastră — 
în rîndul fruntașilor acestui spart pe 
plan internațional.

Reprezentativele noastre au cîști
gat, aducîndu-ne satisfacția unei du-

însă mai sein- 
băieților, 

realizat
au dovedit că
că au înlăluJ 

semnalate1

care 
mat

birnă (foto I. MihSică). 
ble victorii. Ni se pare 
rtificativă performanța 
în acest concurs au 
mult decît o victorie: 
sînt pe un drum bun,
rat multe din lipsurile 
pînă acum, că sînt capabili să iasă 
din nivelul mediocru la care se men
ține gimnastica masculină. Echipa a 
luptat cu multă voință, a valorificat 
întregul său potențial. îmbucurător 
este tocmai faptul că se simt îmbu
nătățiri la acele aparate la care

ELENA MATEESCU

(Continuare in pag. a 2-a)



Prima parte a campionatelor a luat sfîrșit trăgătorii fruntași n-au luat vacai
Prin disputarea partidelor de ieri, 

prima parte a campionatelor republi
cane de volei ediția 1959—1960 a 
luat sfîrșit După cum se știe, aproa
pe toate echipele bucureștene și-au 
susținut întîlnirile ultimei etape în 
curșul săptămînii trecute, desemnînd 
cu acest prilej .pe „campioanele de 
toamnă" : Dinamo București la fete 
și Rapid București la băieți. In afara 
meciurilor dintre fruntașele clasamen
telor, zilele trecute s-au mai desfă
șurat partidele Cetatea Bucur 
toria București, care *

Vic- 
..... .. ............... , __  a revenit pri
mei formații cu scorul de 3—1 (15—- 
|2> 15—8, 12 — 15, 15—12) și Some
șul Cluj — Progresul București, sol
dată cu victoria categorică a gazde
lor : 3—0 (6, 4, 7). _

întrecerile de duminică au avut de 
rezolvat poziția echipelor de la _ mij
locit! clasamentelor și, lucru mai im
portant, a „codașelor". Dar, rezulta
tele n-au adus nici o modificare im-

portantă. Atît Știința Galați din cam
pionatul masculin, cît și Petrolul 
Constanța din cel feminin n-au pu
tut trece peste adversarele lor di
recte (Politehnica Orașul Stalin și 
respectiv Știința Timișoara și Pro
gresul Tîrgoviște), trebuind să rămînă 
deci pe ultimul loc. Desigur că pe
rioada vacanței voleibalistice va fi 
folosită de antrenorii și - jucătorii res
pectivi pentru întărirea acestor for
mații, astfel că la primăvară ele să 
poată lupta cu șanse sporite, în cea 
mai mare competiție deschisă echipe
lor noastre de categoria A. Iată, de 
altfel, rezultatele înregistrate în etapa 
de duminică, cu unele scurte relatări 
din partea corespondenților noștri.

FEMININ
ȘTIINTA CLUJ — PROGRESUL 

TIRGOV'ÎȘTE 3—1 (15—11, 15—9,
13—15, 15—12)

repurtat o 
pentru menținerea

COMB.

(Urmare din pag. 1)

munoa mergea greu: cal cu minere 
și inele.

Formația feminină a evoluat la fel 
de omogen ca și în alte ocazii. Elena 
Lciiștean — în accentuată revenire 
de formă —, campioana noastră pe 
arini în curs Sonia Iovan, Emilia 
Liță, Utta Poreceanu, Elena Nicules- 
cu și Atanasia Ionescu formează o 
echipă în care ne putem pune spe
ranțe la marea întrecere de la Roma. 
Ele au făcut mari progrese în ceea 
ce privește siguranța și și-au alcă
tuit exerciții foarte grele pe care le 
stăpînesc destul de bine.

★

Rezultate și clasamente. FEMEI — 
Sărituri : 1. Elena Leuștean 9,60; 2. 
Emilia Liță 9,55; 3-4. Sonia Iovan, 
Go Ko-iui 9,50; paratele: 1. Elena 
Leuștean 9,70; 2. Sonia Iovan 9,60; 
3. Go Ko-iui 9,50; birnă : 1-2. Sonia 
levân, Ci iu-fan 9,65; 3-4. Se Su-cin, 
Ma Ven-tzen 9,50; sol: 1. Elena 
Leuștean 9,85; 2. Ci Iu-fan 9,75; 3. 

■Sonia Iovan 9,65. Clasament general 
individual^ compus : 1. Elena Leuș
tean 38,55; 2. Sonia Iovan 38,40; 3. 
Ci iu-fan .38; 4. Go Ko-iui 37,90;
6- 6. Se Su-cin, Atanasia Ionescu 37,35;
7- 8. Elena Niculescu, Lan Ia-lan
67,25; 9- Emilia Liță 37,10; 10. JJtta 
Poreceanu 36,70; II. Ma Ven-tzen 
36,35; 12. Van lu-men 36. ECHIPE: 
R.P. Romînă —• R.P. Chineză 1Ș9, 
40 -- 187,65 p. BARBAȚI — Paratele: 
1. Freder'c Oftndi 9,60; 2. Iui Le-feti 
9,50; ■ ■ ‘ ----- -
9,25. Sol : 
fen, 
A i y'c"ui 'j“- ili'
haneami 9.35; 3. Iui Le-fen 9,30.
Inele : l. Fr. Orendi 9,55; 2. Iui Le- 
fen 9,50; 3. Bao Nai-tzen 9,40; cal 
cu minere: l. Iui Le-fen 9,70; 2. Fr. 
Orendi 9,65; 3. Sini Ien-tze 9,45;
Bară : l. Fr. Orendi 9,75; 2. Gh.
Stanciu 9,55; 3. Bao Nai-tzen 9,45. 
Clasament general individual compus: 
l. Fr. Orendi 57,45; 2. Iui Le-fen 
56,90; 3-4. Bao Nai-tzen, Gh. Stan
ciu 55,55; 5. Ion Zamfir 55,40; 6. 
Sini Ien-tze 55,10; 7. LJ Su-de 54,70; 
8. Gh. Tohăneanu 54,65; 9. Fu Lii- 
huan 53, >0; 10. Costache Gheorghiu 
5,3,30; 11. Lin Kai 52,50; 12. Cezar 
Cernușca 52,30. ECHIPE: R.P. Ro
mînă — R.P. Chineză 277,15—276,25 p.

3-4. Ion' Zamfir, Fu Lu-huan
1-3. Bao Nai-tzen, Iui Le- 

, Gh. Tohăneanu 9,60; sărituri : 
Frederic Orendi 9,40; 2* Gh. To-

7/Z

SPOBtTML

COSTUL UNUI ABONAMENTE ST E:
II ZZ7 A2 PE iLUN! 

I I Z E! 24 PE 6 LUNI 
1 1 LE/ 48 PE UN AN
| ABONAMENTELE SE POT FACE LA 
& OFICIILE PEER,IA FACTOR/tPOS- 
B EALISILA RESHWSAB/L//  Cl/ D/- 
Reluarea prese/ d/n 
^./NFREPRINDER/.

B-

Couiponcnții lotului republican de 
tir la armă liberă calibrti redus, se
niori și senioare, au avut «.îmbată și 
duminică to verificare utilă atît lor, cît 
și selecționerilor chemați sa’ alcătu
iască reprezentativa noastră în vede
rea campionatelor internaționale. O 
parte din trăgători și-au dat Intilnire 
pe poligonul „Dinanro" din Capitală, 
în cadrul concursului „Cupa 30 De
cembrie", organizat de federația de- 
specialitate, Iar alții s-au deplasat în 
provincie, participînd Ia „Cupa Ora
șului Arad" alături de trăgători din 
Orașul Stalin, Cluj și Arad. Majorita
tea coucurențiioc au dovedit eu acest 
prilej că își mențin îii bună parte 
forma sportivă din cursul anului, a- 

, ceasta ca urnjare a inițiativei federa
ției de a organiza, spre deosebire de 
afli ani/o serie de concursuri și în 
perioada de iarnă. Neașteptat de bine 
s-a prezentat L. Cristescu 
care a realizat 
cat, urmat de 
cu 393 p ca și 
zat la Arad —
antrenorul P. Goreti — același nu
măr de puncte. Cea mai bună perfor
manță pe trei poziții a înregistrat-o 
Marin Ferecatu, la București, care a 
totalizat 1132 p.

La o parte din concurenți s-a vă
dit însă cu prilejul corfcursului de la 
București multă inconstanță de la o 
poziție la alta. Astfel, N. Rotarii s-a 
clasat pe locul 5 la poziția culcat, pe 
locul 10 la poziția în genunchi și pe

locul... întîi la poziția în pic 
celeași lucruri se pot spune : 
L. Cristescu, E. Pcpovici, M. 
ș.a. Menționăm, de asemenea 
zultatele la poziția 
slabe.

„în picio;
departe de adevărata

succes în urma hotărîrii cu care au 
acționat, la fileu. ‘ ’•

GH. MÂZGAREANU, coresp.

PETROLUL CONSTANTA — META
LUL M1G BUC. 1-3' (11 — 15, 8— 

15, 16—14, 6—15)
ȘTIINTA TIMIȘOARA
POLIG. BUC. 0—3 (3, 10, 4). 
Jocul s-a disputat la Arad.■

MASCULIN 
POLITEHNICA ORAȘUL STALIN - 
ȘTIINTA TIMIȘOARA 1—3 (5—15, 

15—10, 12—15, 9—15)

Oaspeții au făcut o partidă bună, 
desfășurind un joc complet și folo
sind totodată cu promptitudine gre
șelile numeroase ale adversarilor. 
Din rîridul învingătorilor s-a detașat 
îndeosebi Mușat, prin jocul său eficace, 
variat și spectaculos. •
ȘTIINTA GALATI — UTILAJUL PE

TROȘANI 1—3 (2—15. 15—3, 
9—15, 9—15)

Nici de această dată studenții 
calnici n-au practicat un volei de 
litate. Spectatorii din localitate 
lost pe bună dreptate 
mai ales de comportarea 
a Științei la începutul întrecerii. Uti
lajul a 
ganizat 
setul II, 
calm) și

(C.C.A.) 
394 p, la poziția cul- 
E. Poțiovici (Metalul) 
V. Enea care a reaii- 
așa cum ne comunică

victorie 
lor în 

acționat 
cedînd 
treilea, 

si-

Studentele au 
prețioasă 
„plutonul" fruntaș. Ele n-au 
însă 
chiar 
cînd echipa oaspe a jucat mai 
gur. S-au remarcat Georgeta Ozun, 
Maria Mocanii. Rodica Zoicaș (Știin
ța) și Eliza Pali, Mihaela Bărbules- 
cu (Progresul).

lANCU TIBER IU, coresp.
VOINȚA ORAȘUL STALIN—VOINȚA 

SIBIU 3—t (15—8, 15—4, 14—16, 
15—6)

Gazdele s-ao situat pe linia ulti
melor comportări realizînd o victorie 
categorică. Singurul lor moment mai 
slab (în setul 3) a fost depășit cu

la valoarea lor reală, 
inițiativa în setirf al lo- 

ca- 
aii 

nemulțumiți, 
submediocră

Af. Ferecatu. oiștigătorul p 
armă liberă calibru redus 3x4

arătat omogenitate, și-a or- 
mai bine jocul (excepție: 
caracteristic prin lipsa de 
a cîștigat pe merit.
V. PALADESCU,

CONSTRUCTORUL BUC. — TRAC
TORUL ORAȘUL STALIN 1—3 

(18—16, 15—17 4—15, 7—15)

coresp.

ILONA NAGY Șl ERICA ARION LA UN PUNCT DE RECORDUL MONDIAL
• Erica Arion șl Alox. Andrei au cîștiflat ..Cupa 50 Decembrie" • 

republican

Ilonă Nagy (Tg. Mureș) noua 
bile mixte,

Sînnbătă dimineața, la arena „Iuta" 
din Capitală. In așteptarea ultimului 
concurs republican individual al anu
lui, cercetam programul competiției. 
Maestre și maeștri ai sportului, re
cordmane și recordmani, campioane 
și campioni ai țârii și printre ei nu
meroase tinere elemente, care luau 
parte la primul lor mare concurs. Cime 
va cîșliga „Cupa 30 Decembrie" ? 
Era greu de dat un pronostic. Parti
cipau niulți, aproape 50...

A sosit ora „startului". Prima pe
reche din program : Petre Moisescu 
(București)—Vasale Leancă (Roman). 
Dar surpriză: pe arenă se prezintă 
doar bucureșfeamil. Explicația: jucă
torul Leancă sosise vineri aproape de 
miezul nopții în București și a lipsit 
de la ședința tehnică unde s-a anunțat 
ordinea intrării în concurs. Dar ime
diat pe pistă a apărut... o fată. Mira
re. Pentru prima oară într-o întrecere 
oficială o sportivă avea să dea re
plică unui sportiv. Fata era roșie de 
emoție, iar Petre Moisescu părea în
ciudat că nu are un adversar de talia 
lui. Cîștigator sigur ? Nicidecum. Du
pă 50 de bile, Petre Moisescu acumu
lase un avantaj doar de 10 puncte. Se 
simte cum crește interesul publicului. 
„Hai, fetițo, nu te lăsa!"* Siguranța 
jucătoarei care nu număra mai mult 
de 20 de ani, îi aduce din ce în ce 
mai multe „nouare" și astfel pînă la 
urmă își întrece adversarul cu 26 p. 
realizînd una din normele de clasifi
care (408 p.d.). Cine este această tî
nără sportivă ? „Fata mea, Anula", 
răspunse plin de bucurie un tovarăș 
de lîngă noi. Era maistrul Nicolae 
Dumitrescu de la secția turbine a fa-

su- 
bă-

recordmană la proba Clasică ' de 100 
in plin efort

brici! „Victoria Socialistă".
Evoluția perechilor următoare a 

bliniat în mod clar, îndeosebi la
ieți — dorința de afirmare a tinerilor 
sportivi, prin rezultate cît mai bune. 
Pe rînd, au condus în clasament Gh. 
Măliărăscit (Ploești) cu 445 -p.d., Gh. 
Po-peseu (praiova) cu 447 p.d., Er
nest Kiss (Mediaș) cu 450 p.d., iar 
după cîteva perechi, un alt jucător 
începător, Gh. Constantin (București) 
rîvnește la primul loc. Gh. Constan
tin aruncă cu multă dîrzenie ultimele 
bile, dar după 100 bile mixte tabela 
dc marcaj indică egalitate : 450 p.
Ernest Kiss, fiind mai tînăr, își păs
trează șefia în clasament după prima 
zi de întrecere.

Duminică au intrat în luptă și popi
carii fruntași. Campionul țării — Iuliii 
Erdei (Oradea) are ca partener pe 
fostul fotbalist Gică Andrei, asistat 
de fratele său, maestrul sportului A- 
lex. Andrei. Fostul fundaș al echipei 
Petrolul a rămas la fel de combativ, 
depășindu-și adversarul — spre sur
prinderea generală — cu 6 p. Iuliu 
Erdei a înregistrat 401 p.d. In penul
timul cuplu al competiției s-au îrrtîl- 
nit Alex. Andrei (București) și Fr. 
Micoîa (Cluj). Vor reuși ei să treacă 
peste 450 p.d., rezultat pe care-T rea
lizase în ajun tînărul Ernest Kiss ? 
După cum au început să-și dispute în- 
tîietatea cei doi maeștri ai sportului, 
aveam impresia — după primele 50 
bile — că unul dintre ei va cîștiga 
competiția. Și așa a și fost. La capă
tul unei întreceri deosebit de pasio
nante, recordmanul țării — Alex. Andrei 
— doboară 458 pobiee față de cele 
445 ale adversarului său, cucerind

Ilona Nagy a stabilit un nou record

primul Ioc în clasament. Ultima pe
reche — V. Mangra (Buc.) — A. Po
pescu (Buc.) — ratează multe arun
cări și nu prezintă nici un moment 
un pericol pentru fruntașii întrecerii.

La fel de pasionante au fost și în
trecerile feminine. Procentajul de 408 
p.d. realizat de Ana Dumitrescu a fost 
apoi depășit de maestra sportului Ala- 
ria Nadaș (Arad) cu 424 p.d. In con
tinuare, Ilona Nagy (Tg. Mureș), do
vedind o marș precizie în lansarea bi
lei, a doborif 440 popice, performanță 
care reprezintă un nou record repu
blican (vechiul record aparținea ju
cătoarei Erica Ar ton cu 432 p.d.). De 
reținut că performanța sportivei din 
Tg. Mureș se afla rriiinai la un punct 
de recordul mondial stabilit anul a- 
cesta la campionatele mondiale, de 
jucătoarca maghiară Ballago. In pen
ultima pereche a concursului Erica

. rion (Buc.), dînd dovadă de o mare 
putere de luptă, a reușit să egaleze 
recordul republican stabilit de Ilona 
Nagy. Ea a cîștigat și .„Cupa 30 De
cembrie" deoarece este mai tînără cu 
3 luni decît Nagy.

Iată primele cinci locuri în clasa
mentul general :

Femei: 1. Erica Arion 440; 2. Ilo
na Nagy 440; 3. Maria Nadaș 424; 
4. FI. Lăpușan (Buc.) 
Rizac (Buc.) 418.

Bărbați : 1. Alex. 
Ernest Kiss 450 ; 3.

420 ; 5. Crista

Andrei 458; 2. 
Gh. Constantin 

450 ; 4. Gh. Popescu 447 ; 5. Gh. Mă- 
hărăscu 445.

De remarcat că dintre cei 46 con- 
curenți, majoritatea tineri și tinere, 
27 au atins sau depășit rezultatul de 
400 p.d.

TR. IOANTȚESCU

a concurenților, cu toate că 1 
fost favorabil și vizibilitatea e 
In plus, poligotml Dinamo le 
conciirenților condiții minim 
tragere avînd încălzire.

Parte din rezultate au fost 
țațe și de faptul că unii trăgător 
obligați să tragă de două ori 
ția în picioare, deoarece au., 
rut țintele, iar juriul a fest pi 
în imposibilitatea de a întocn 
meritul concursului. Trecînd 
pe stand, concis-euții au fost 
iar vizibilitatea era de-acum 
astfel că ei au pierdut pune 
oase.

Iată rezultatele: armă libt 
bru redus 3x10 focurt seniori, 
culcat: 1. L. Cristescu (C.C. 
p.; 2. E. Popovici (Metalul)

C.3.
4.
5. 
in
2.

Antonescu (Spartac)
M. Ferecatu- (Grivița Roșie)
N. Rotam (C.C.A.) 389 p. 
genunchi: 1. M. Ferecatu 
S. Dăuescti (Știința) 381 i.

Cristescu 380 p. ; 4. C. Antoni 
p. : 5. T. Ciuiu (C.C.A.) 375 
zzȚz'a in picioare: 1. N. Rotari 
2. M. Ferecatu 358 p.; 3. C. . 
cu 351 p. ; 4. S. Dănescu 35'
M. Rusescu (Dinamo) 349 p. 
merit pe trei poziții: 1. M. 
1132 p.; 2. C. Antonescu 112
N. Rotarii 1120 p.; 4. S. 
1116 p.; 5. L. Cristescu 1113

Iată cum arată un buletin c 
zultate exacte la concursul spe< 
nosport din 20 decembrie :

I. R.P. Romină — R. Ceh 
(handbal fem.)

II. R.F. Germană • 
(meci intern, fotbal)

R.P.F. Il

IV Fiorentina — Padova (ca 
Han)

V. Napoli — Bari (camp, itali.
VI. Roma — Bologna (camp, i
VII. Genoa — Alessandria (ca 

Han)
VIII. Monaco — Nimez 

cez»
IX. Stade Francois — 

francez)
XI. Lyon — Toulouse 

cez)
XII. Le Havre — Racing 

francez)
La acest concurs au fost 

ximativ 800 000 variante.
Intrucît meciul III s-a Intrer 

meciul X a avut Ioc înainte € 
derea concursului, ele sînt an 
conform regulamentului, toți 
panții primesc pronosticul exaci 
la aceste două partide.

(cam

Nice

(cam

Pari?

depu

ilaj i i'm -
ALERGARILE DE IERI

Datorită timpului favorabil și . programului 
atractiv, reuniunea de ieri de la Băneasa- 
Trap s-a desfășurat în fața unei asistențe 
numeroase.

Pentru caii din prima categorie au fost re
zervate două alergări, premiile Nădejdea și 
Merișor. In aceste probe au ieșit învingători 
Singurel și Pamfil.

Rezultatele tehnice sînt următoarele ;
I. Rușețu (Szabo A.), Vinovat, Sulamita. 

Cota : 4,70—92,90 lei.
II. Fanfan (Ichim), Narcis, Nimfa. Cota :

3.90— 116.20—77,40 lei. Ordine triplă: 614 lei.
III. Zdravăn (Butan), Priveliștea (Oană 

I.). Sita. Cota: 1,50—2,20—7,90—9,20 lei.
IV. Sngurel (Brailowsky), Vampir, Olteț.

Cota : 3,20—12.50—14,10—22.30 lei. Ordine
triplă : 173,90 lei.

V. Pamfil (Avram G.), Elegant, Postăvaru. 
Cota : 6,30—17,60—50,20.

VI. Harcov (Ciobanu), Triumf, Chiostec 
Cota : 3,70—53,70—30,30 lei.

VII. Ceahlău (Ghinea), Himera, Spic. Cota?
7.90— 52.10—73,50 Ici

ALERGĂRILE DE MIERCUl

Miercuri Ia ora 13,15 se orgar 
reuniune pe hipodromul Baneasa-Tr; 
garea principală este Premiul Stejar 
participă : Pîrjol 1700 (Voronin), 
1700 (Ciochină), Nărăvaș 1740 (Vas 
Paf 1740 (Tigăeru), Winetu 1740 ( 
Novac 1760 (Herțescu), Tic 1760 (S

Cel mai numeros pluton — 10 < 
— și cea mai deschisă alergare este 
Plai cu următorii concurenți : Săbi 
(Teofil), Adriatica 1720 (Kocis), Soi 
(Bonțoi V.), Graba 1740 (Radu ( 
1760 (Savu N.), Harbuz 17 60 (Istri 
rapnic 1780 (Mihăilescu), Avînt 
(Ichimescu), Eviva 1780 (Ștefănesc 
mida 1800 (Ghinea).

Atractive se anunță de asemenea 
r>le din premiile Semeț și Rămu 
ultima concurează : Delicioasa 170C 
Gh.), Hrisov 1700 (Savu N.), Har 
(Ghinea Gh.), Morala 1720 (Brailow 
fira 1720 (Tănase Gh.), Baltag 172C 
G ). Vulcan 1720 (Onache S), 1
(Szabo I.), Hoțu 1760 (Moldovan G



ȘTIRI DIN ASOCIAȚIILEi
SPORTIVE

B RAILA. Zilele trecute a avut loc,, 
în sala Voința, din Brăila, un intere
sant concurs de tenis de masă, orga-* 
nizat în cinstea zilei de 30 Decembrie 
șl care a desemnat, totodată, campto- < 
nul asociației sportive „Voi/ița* 'dîn 
localitate, ia această ramură de sport.' 
La concurs au luat startul 15* spbr- 
tivi. <ț>i uuiranyca ga r.muj s*a uu curții

Corhportîndil-se la un nivel superior ^de un deosebit succes, în primul rînd 
" datorită numărului mare de participant

(peste 260) din raioanele Teleajen, 
.Pucioasa, Tîrgoviște, Ploești, Cislău,

Peste 260 de participanfi 
Ea concursul de la Cota 1.4OO!

pă, Gh. Deleanu și C. Carabela) ; 2.SINAIA, 20 (prin telefon). — Con
cursul inaugural al sezonului de schi Caraimanul Bușteni; 3. Progresul Si- 
în regiunea Ploești, desfășurat sîinbăiă. naia.
și duriinjeă ta Cota E400) s-a bucurii ...... „

celorlalți cottcurenți, Cornel Golubeț, 
muncitor la cooperativa „Arta popu- 
tară“, a Cîșțigat concursul fiind de- v-la<au,
clara/ campion al asociației, la tenis (Buzău și din orașele Ploești, Cîtnpina, 
de masă, pe anul 1959. • •• ,

I. Baltag și N. Costln 
corespondenți „ ..... . .... ..

ORAȘUL STALIN. La începutul comisia de schi a regiunii Ploești. 
acestei luni, în cadrul unității I.C.S.LM. Jprobele de îond, clisputate în jurul ho- 
— grupul de șantiere Orașul Stalm —Sțeiuinj Cota ] 400( șj probele alpine, 
a luat ființă o nouă asociație spor- ^desfășurate la baza Văii lui Carp, s-au 
tivă, care va activa sub denumirea ^încheiat cu următoarele rezultate:

U i^Xe au fost prezenți toți <, se^ri,ĉ ria‘
cei 130 de membri înscriși. In frun-G C.a.r?bela //ointa S,™3> \ <•
tea consiliului asociației sportive a V1,r.ce:’. ,Alde^u (Carahnanul Bușteni); 
fost ales tov. ing. Tudor Georgescu, J3. AJ,tea (Progresul Smam) ; seniori 
conducătorul unității, iar membri în ,a “ i<Sp' ^r"
consiliul de conducere tovarășii Ma- /banescu (I ucioasa) ; 2. I. Dușa (Te- 
rius Butoi, secretar, Vasilica Scrghei, y.eaJen) : Atarmanclui (Pucioasa);
responsabilă cu educația și propagan- (lu"ior‘; ‘:a!eȘor,°U 
da, Virginica Țanu, responsabilă fi-Ibna. P°‘n!a. ^lnalaL’ , ?• Al' 3,11?1 
nanciară, Nic. Georgescu, Gr. Gîngă, < (Voința Sinaia) ; 3. \ al. Grapa (Voin- 
N. Țanu, T. Banea și M. Băjenariu. i ța Sinaia) ; Wniori categoria a ll-a

Membrii asociației sportive „Mon- H -?. kf'1);, Roman (Progresul Si-
teorul" au și început să activeze in yî,lala? 'ul}!^r,u (Voința Sinaia,; 
ramurile de sport pe care și le-au ales. G- 9' Tu ,se... (Tcleațcn); senioare
Astfel, echipele de volei și tenis de L Mioara Simion (v om.a
masă s-au înscris în competițiile orga- C Sinaia) ; 2. Melania Munteanu (Telea- 
nizate în Orașul Stalin cu ocazia „Cu- Jjc.n) 1 3- Mana Preidt (Cîmpina) ; ju
pelor 30 Decembrie", la cele două Imoare (- km): 1. Gerlinde Bosch (Vo- 
discipline. / >nța Sinaia); 2. Veronica Staicu (Vo-

C. Gruia-coresp. $’nta Sinaia) ; 3. Viorica Chivu (Voința
CLUJ. Printre asociațiile sportive >^llJa*ar)- 

fruntașe din Cluj se numără, fără in- \ Ștafeta 4x3 km seniori categoria I: 
doială, și asociația sportivă „Some- p- Voința Sinaia (M. Cristina, V. Gra
fi//", de pe lingă fabrica de țigarete. \ 
Înființată in anul 1952, asociația spor-/ 
tivă „Someșul'' cuprinde astăzi 268 de 4 ‘ 
membri' și activează în secțiile de vo
lei, tenis de masă și popice. Tinerii 
sportivi de la „Someșul" îmbină ar
monios munca profesională cu activi
tatea sportivă, obținînd succese im
portante atit in producție cit și pe 
terenurile de sport. De pildă, echipa 
feminină de popice a ocupat locul I j j 
iar echipa masculină de popice locul 
11, în campionatul orășenesc.

Echipa cu care se mindresc însă cel 
mai mult muncitorii șl muncitoarele 
fabricii de țigări este cea de volei, care 
activează în prima categorie a țării. 
Laborantele Ana Susan, Ileana Bene- 
dek, magazinera Maria Botezau, con
tabila Elena Sitnionescu sau contro
loarele de calitate Livia Nisipeanu și 
Domnîca Costîc sînt muncitoare frun
tașe și bune voleibaliste. Ele se bucură 
de stima și aprecierile tuturor tova
rășilor de muncă.

Cu fiecare zi ce trece sportul devine 
un prieten tot mai apropiat al num- 
cdorilor și muncitoarelor de la fabrica 
de țigări din Cluj,

Viorel Cacoveami-coresp.

[Sinaia și Bușteni. Zăpada și timpul 
frumos au favorizat buna desfășurare 
a acestor întreceri, excelent organizate

na, ■
Ștafeta 4x3 km seniori categoria a 

Il-a: 1. Voin{a II Sinaia; 2. Teleajen ; 
3. Ploești.

Ștafeta 4x2 km juniori: 1. Pucioasa; 
2. Teleajen ; 3. Tîrgoviște.

SLALOM SPECIAL, seniori catego
ria I.: 1. AL Bucur (Carpați Sinaia);
2. P. Clinei (Carpați Sinaia); 3. Al. 
Horvath (Carpați Sinaia) ; seniori ca
tegoria a Il-a: i. E. Brigel (Progresul 
Sinaia) ; 2. I. Ladeș (Voința Sinaia) ;
3. N. Coliban (Cislău) ; juniori cate
goria 1: 1. D. Chivu (Carpați Sinaia);
2. C. Bălan (Voința Sinaia) ; 3. N. Co- 
tacu (Carpați Sinaia) : juniori catego
ria a Il-a: 1. Puiu Dan (Progresul 
Sinaia) ; 2. St. Santa (Progresul Si
naia) ; 3. V. Andronică (Progresul Si
naia) ; senioare: 1. Stela Tanipa 
greșul Sinaia).

SLALOM URIAȘ, seniori: I. 
Bucur (Carpați Sinaia) ; 2. P. 
(Carpați Sinaia) ; 3—4. I. Matei 
greșul Sinaia) și A). Clinei (Carpați 
Sinaia); seniori categoria a Il-a: 1. 
C. Papadopol (Carpați Sinaia) ; 2. R. 
Dimitriu (Cîtnpina) ; 3—4. P. Sprin
ceană (Caraimanul Bușteni) și C. Cali
ban (Cislău); juniori categoria I: 1. 
C. Bălan (Voința Sinaia) ; 2. I. Bacă 
(Caraimanul Bușteni) ; 3. D. Chivu 
(Carpați Sinaia); juniori categoria a 
Il-a: 1. M. Focșeneanti (Carpați Si
naia); 2. St. Santa (Progresul Sinaia);
3. I. Postolache (Carpați Sinaia).

(Pro-

Mihai 
Clinei 
(Pro-

ie-

Bucur, cîștigittoru! probelor de slalom special și slalom uriaș din 
concursul disputat Simbătăiși ieri la Cota 1.400-

Foto: D. Stănculescu

Mi HAI BOTA-corespondent

Importantă consfătuire a arbitrilor din întreaga țară
Mîine și miercuri se vor desfășura 

în Capitală lucrările unei importante 
consfătuiri a arbitrilor de baschet din 
întreaga țară, organizată de F.R. Bas
chet Programul acestei consfătuiri este 
următorul: MARȚI, ora 1D: Despre 
concepția modernă a jocului de baschet ____  _________ , r . _______  r_..
și aportul..arbitrilor iu .promovarea ei tru modificarea foii de arbitraj (refe- 
(referenți: S. Ferehcz și A. BalasJ; rent: Al. Dănilă); ora 15: Lecție prac- 
Referat asupra arbitrajelor prestate la tjcă de arbitraj, însoțită de comentarii 

----------------------- j, ja Moscova discuții.
(referent: P. Marin);’ora 16: Meto- Bonsfătuirea va avea Ioc fa sediul 

U.C.F.S. dirt strada Vasîle Conta nr. 
16, iar lecția practică în sala ..Di-

1959, discuții și propuneri; Analiza ac
tivității colegiilor de arbitri din Cluj .și 
București (referent: Al. Danilăj. 
MIERCURI, ora 9: Referat al cole-' 
giului central de arbitri cu privire l:r 
colaborarea dintre antrenori și-arbitri 
(referent: G. Dinescu) ; Propuneri pen

rent : Al. Dănilă); ora t5 : Lecție prac-

campionatele mondiale de L
(referent: P. Marin) ;vofa '__
dica arbitra jului (referenți: L. Vasi- 
lescu și O. Straciuc) ; Darea de seamă 
a colegiului central de arbitri pe anul namo".

Echipa C.C.A. pe primul loc la încheierea 
turului campionatului masculin

Cu meciurile desfășurate ieri în Ca
pitală, la Cluj și la Timișoara, echi
pele masculine au încheiat prima parte 
a campionatului, urmînd să reia lupta 
pentru locurile fruntașe sau pentru evi
tarea retrogradării în luna februarie, 
cînd va avea loc etapa I a returului.

Primul loc în această pasionantă în
trecere a fost cucerit de valoroasa e- 
chipă C.C.A., campioana țării. Pe lo
cul secund se află Dinamo Tg. Mureș, 
singura învingătoare a echipei C.C.A. 
și in același timp cea mai valoroasă 
formație din provincie. Iată rezultatele 
înregistrate ieri și cîteva scurte comen
tarii :

ȘTIINȚA CLUJ - DINAMO ORA
DEA 78-59 (37-32). A fost unul dintre 
cele mai frumoase meciuri disputate in 
actualul campionat la Cluj. Deși lipsiți 
de aportul a doi jucători de bază, Sa, 
roși și Bugnariu (indisponibili), stu
denții au avut o comportare foa-te bu
nă. Ei au avut în Albii un coordonator 
și realizator excelent. Orădenii au avut 
perioade în care au jucat foarte bine, 
dar au greșit în general în atac. Cu 
toate că superioritatea clujenilor sub 
panou era evidentă, orădenii an arun
cat deseori de la semi-distanță și dis
tanță, dar au ratat. Mingile au fost 
recuperate în majoritatea cazurilor de 
clujeni, care au contraatacat cu prom
ptitudine. Punctele au fost înscrise de : 
Albu 27, Vizi 19, Viciu 8, Popescu 8, 
Demian 7, Radu 5, Chioreanu 2, Iones-' 
cu 2 pentru Știința și Giurgiu 21, Se- 
bestien 10, Hupoiu 7, Mokos 7, Popa 
7, Suliai 4 și Vanya 3 pentru Dinamo. 
Au condus foarte bine arbitrii Ghi Ful- 
lop și A. Koos, ambii din Tg. Mureș.

T. IANCU—coresp.
ȘTIINȚA TIMIȘOARA — DINAMO 

BUCUREȘTI 42-36 (21-24). Un meci 
de valoare mediocră, în cursul căruia 
s-au ratat foarte multe, aruncări la coș. 
In repriza secundă sțudenții au luptat 
cu mai multă combativitate și au reu
șit să-și adjudece victoria.

RAPID BUCUREȘTI — DINA MO 
TG. MUREȘ 47-67 (20-27) ;

C.C.A.-VOINȚA IAȘI 96-61 (50-28);
METALUL M.I.G. — PROGRESUL 

BUCUREȘTI 54-53 ( 29-18);
ȘTIINȚA BUCUREȘTI - STEAGUL 

ROȘU ORAȘUL STALIN 66-50 ( 35-15).
★

In etapa a X-a a campionatului re
publican feminin remarcăm victoria oh.’ 
ținută în deplasare de Voința București 
asupra Voinței Orașul StaHn. Intîlni- 
rea a fost foarte disputată și s-a ridi
cat la un bun nivel tehnic. Scorul de 
57-52 (24-21) a fost realizat de : Kra
uss 19, Cucuruz 12, Simon 8, Popa 6, 
Anțosch 3, Miiller 2, Cerbariu 2 pentru 
Voința Orașul Stalin și de Magdin 24, 
Bucevschi 15, Florescu 14, Bancu 2, 
Kelerinan 2 pentru Voința București. 
Au arbitrat bine M. Tănăsescu și Șt. 
Roșu, ambii din București.

0. GRUIA—corespondent
Celelalte rezultate :
C.S. TG. MURES—CONSTRUCTO

RUL BUCUREȘTI 35-54 (18-24)!'
VOINȚA TG. MUREȘ - ȘTIINȚA 

CLUJ 50—46 (14—23);
G.S. ORADEA — ȘTIINȚA BUCU

REȘTI 38-70 (17-28);
PROGRESUL BUCUREȘTI - I.C.F. 

54-30 (32-18) ;
RAPID BUCUREȘTI — BANATUL 

TIMIȘOARA 60-29 ( 25-19).

Tinerii, mai buni 
de la un concurs 

la altul

Atletismul mondial in anul preolimpic 1959 (I)

Cei mai buni alergători în-probele
46,2*
46.3
46,3*
46,3*

46.4
46,4
46,4

de viteză
seria retrospecțiunilor 
sezonului atletic coni-

Continuăm 
noastre asupra 
petițional al anului 1959, publicînd — 
începind de astăzi—tabelele statistice 
la probele masculine.

100 METRI

RECORDUL OLIMPIC : 10,3 E. Tolan 
(S.U.A.) Los Angeles 1932 ; J. C. Owens 
(S.U.A.) Berlin 1936 ; H. Dillard (S.U.A ) 
Londra 1948 ;
I. Murchison

(10,8- )
(io,s- )
< - ) _ .„
(10,3-10,7) Edmund Burg (R.F G.)

< - ; ~ -----------

(10.5—10,8)
(10,3-10,6)
( - )
( - )

performanță obținută într-o cursă

Bernd Cullmann (R.F.G.) 
Marcel Wendelin (R.F.G.) 
Kurt Joho (Elveția)

) Gusman Kasanov 
(U.R.S.S.)
Bella Toth (Ungaria) 
Edvin Ozolin (U R.S.S.) 
Uno Kiiroia (U.R.S.S.) 
Viktor Usatli (U.R.S.S.)

10,4
10,4
10,4

10.4
10.4

10,4
10,4
10,4
10,4

10,4
10,4
10,4
10,4

10,4

10,4
10.4
19.4

R. Morrow (S.U.A.) și 
(S.U.A.) Melbourne 1956

Ray Norton (S.U.A.) 
Robert Morrow (S.U.A.) 
Ira Murchison (S.U.A.) 
Abdoulaye Seye (Franța) 
Bill Woodhouse (S.U.A.) 
Mike Agostini (Trinidad) 
Wil it n Jackson (Trinidad) 
Jocelyn Delecour (Franța) 
Armin Harry (R.F.G.) 
Peter Radfort (M. Brit.) 
Mihail Bicivarov (Bulg.) 
Leonid Barteniev (U.R.S.S.) 
Manfred Germar (R.F.G.) 
Robert Poynter (S.U.A.) 
Marian Folk (Polonia) 
Peter Gamper (R.F.G.)

Numai europeni î

Iurii Konovalov (U.R.S.S.) 
Laszl<5 Kiss (Ungaria) 
Vilem Mandlic 
(Cehoslovacia) 
Livio Berruti (Italia) 
Vadim Arhipiciuk 
(U.R.S.S.)
Igor Lipman (U.R.S.S) 
Valentin Petrov (U.R.S.S.) 
Martin Lauer (R.F.G.) 
Karl-Friedrich Haas 
(R.F.G.)
Reinhard Seidler (R D.G.) 
Jerzy Juszkoviak (Polonia) 
Heinz Muller (Elveția) 
Cari Frederik Bunaes 
(Norvegia)
Alexandr Znaicenko 
(UJR.S.S.)

(10,4-10,6) Walter Mahlendorf (R.F.
( - ) Alexandr Liașkin (U.R.S.S.)
(10,4—10,7) Edward Schmidt (Polonia)

(10,4—10,3) 
(10,8-10,6) 
(10,4- N )

(10,3-10,4) 
( )

—10,4) 
-10,5)

(
(
(10,5-10.6)
(10.6-10,8)

( )

.G.)

10.1 sec
10.2 sec
10.3 sec

3
3
6

1959
“i

3
12

4 12 11 18 16

Media rezultatelor celor mai buni 10 
atleți din :

lume Europa

20.9 (21,8— ) Andrzej Karcz (Polonia)
20.9 (21.7- 1 Paul Genevay (Franța)

Numai europeni :

(20,9-21,4) Jocelyn Delecour (Franța) 
(21,2—21,2) Iurll Konovalov (U.R.S.S.) 
(21,2—21,4) Mihail Bicivarov (Bui.) 
(22,0— JJerzy Kowalski (Polonia) 
(21,5—21,8) Vaclav Kynos (Ceh.) 
(21,6—21,3) Carl Frederik Bunaes 

(Norvegia)
(21,1—20,9) Leonid Barteniev (U.R.S.S.) 
(21,4—21.5 Nicolaos Georgopoulos 

(Grecia)
( — ) David Jones (M. Brit)
(21,2-21,5) Karl-Heinz Naujoks 

(R.F.G.)
( — ) Mihail Bondarenko

(U.R.S.S.)
performanță realizată într-o cursă

••) performanță realizată tntr-o 
dreaptă

1955 1956 1957 1958 1959

*) .
pe 220 yarzi (s-a scăzut 0,1 sec), 

realizată
cursă în linie

1959
1956
1957
1958
1959

10,36
19,21
10,27
10.24
10.25

200 METRI

10,37
10.35
10,34
10,27
10,30

sec
sec
sec
sec

3
2
0
2

2 
0
0
2

3
2
9
3

2 
1
7
9

în(performanțe Înregistrate 
turnanta întreagă)

RECORDUL OLIMPIC î 20,6 R. Morrow 
(S.U.A.) Melbourne 1956

(21,1-21,1**) Bill Woodhouse (S.U A.) 
(20,8-21.4* ) Ray Norton (S.U.A.) 
(20,8-20,9**) Orlando Hazley (S.U.A.) 
(20,8 — ) Sidney Garton (S.U.A.)
(21,2-21,4 ) Milkha Singh (India) 

) Wilton Jackson (Trinidad) 
‘ Vilem Mandlik (Ceh.) 

Livio Berruti (Italia) 
Abdoulaye Seye (Franța) 
Manfred Germar (R.F.G.) 

) George Peterson (S U.A.) 
( -21,0**) Robert Poynter (S.U.A.)
(20,4-20,9**) Dee Givens (S.U.A.) 

( - ) Stonewall Johnson (S.U A.)
(20 8**- ) Charles Tidwell (S U.A.) 
(20,9—20.9*) Robert Morrow (S.U.A) 

(21,3-21,8) Marian Foik (Polonia)

(
(20,8-21.2) 
(21,3-21,4) 
(21,3—21,4) 
(20,6-20,4)

1 (
1 (

(
(

curse cu
celor mai buni 10

' (45,5-46,5*) Glenn Davis (S U.A.) 
(46,6—46,7) Milkha Singh (India)

1 ( — ) David Robertson (S.U.A.)
■ (46,8—46,5*) Terrance Tobacco

(Canada)
(46,3- ) Dave Mills (S.U.A.)
(47,5— ) Basil Ince (Trinidad)
( —47,6) Melville Spence (Jamaica)

Numai europeni :

( N-N ) Abdoulaj-e Seye (Franța) 
(47,7— ? ) Manfred Kinder (R.F.G.) 
(46,3-47,1) John Wrighton

(M. Britanie)
(47,1—46,3) Stanislaw Swatowski 

(Polonia)
(47,3—47,0) Rene Weber (Elveția) 
(48,0—48,9) Jerzy Kowalski (Polonia) 
(47,3—48,!.') Johannes Kaiser (R.F.G.) 
( - ) Istvan Korda (Ungaria)
(47,2—47,?)) Csaba Csutoras (Ungaria) 
(47,0—48,6) Viktor Sn?.jder 

(Iugoslavia)
(46,5-47,3*) John Salisbury 

(M. Britanie)
(48,2— ) Malcolm Yardley

(M Britanie)
(46,9—46.8) Voitto Hellsten (Finlanda) 
(47,5—47,5) Josef Trousil 

(Cehoslovacia)
(48,1— ) Burkhard Quantz (R.F.G.)
(48,7-48,8) Karl Storm (R.F.G.) 
(48,2—48,9) Arnold Mațulevici 

(U.R.S.S.)
performanță realizată într-o cursă

47.2

47.3
47,3

47,3
47,3
47,3

•
pe 440 yarzi (s-au scăzut 0,3 sec).

Media
atleti din :

1 umc Europa

1
1
2

2,
7 7 4 17 19

rezultatelor

OLIMPIC ! 45,9 V.G. Rho-

1955 20.86 21.01 1955 1956 1957 1958 1959
1956 20,80 20,95
1957 20.88 21.04 sub 45.5 sec 1 2 0 1 0
1958 20.72 20,94 45.6—46.0 sec 2 3 1 2 6
1959 20,76 20,89 46,1—46,4 sec 1 6 3 3 8

400 METRI 4 11 4 6 14

buni 10

(46,9-N) Carl Kaufmann (R.F.G) 
(46,0—46,5*) Malcolm Spence

(Africa de Sud)
( N - N ) Otis Davis (S.U.A.) 
(47,4-46,2*) Mike Larrabee (S.U.A.) 
(46,4— ) Chuch Carlson (S.U.A.)
(46.1—47,7) George Kerr (Jamaica) 
(45,6-46,9*) Edward Southern (S.U.A.)

RECORDUL
den (Jamaica) și II. McKeniey (Jamaica) 
Helsinki 1952.

Media rezultatelor celor mai 
atleți din :

lume Europ

1955 46,39 47,14
1956 45,97 46,91
1957 46,42 47,07
1958 46.22 445.89
1999 46.02

ROMEO
46.82

VILARA

.Bazinul acoperit de la Floreasca a' 
găzduit sîmbătă și ieri concursul înotă
torilor bucureșteni, dotat cu „Cup<, de 
iarnă". Cu acest prilej o serie de ti
neri înotători au realizat rezultate pro
mițătoare. Dintre aceștia remarcăm pe- 
Voichița Novac (1:36,6 pe 100 mbras)’ 
Miky Zager (5:45,8 pe 400 m liber) 
Anca Trohani (1:25,9 pe 100 m sp: te), 
etc.

Rezultate tehnice :
MASCULIN—400 rn liber, juniori cat. 

a Il-a: N. Burduja (C.C.A.) 5:32 7 100 
mbras juniori cat. a Il-a: V. Pe cea 
(Cet. Bucur) 1:24,3; 100 m fluture u- 
niori cat a Il-a : M. Cerchez (C.C A.) 
1:24,3; 66,66 m spate: A. Nicolau ,Ra
pid) 51,2; 66,66 m bras : G. Beitel (CI. 
sp. șc.) 62,2; 100 m liber juniori cat. 
a Il-a: Oct Știrbăț (Cet. Bucur) 1:07.2; 
200 m bras juniori cat. a H-a : N. C’r. 
jan (CI. sp. șc.) 3:13,9; 100 m sr.ate 
juniori cat. a Il-a: L. Radu (Ct'so. 
șc.) 1:16,2; 33,33 m bras: Gr. Sări lea
nt! (CI. sp. șc.) 28,4.

FEMININ— 100 m fluture: Lucia 
m bras iu- 
Demetrescu 
fluture : A.

100 m liber 
Demetrescu 

Icvac

Hiterin (C.C.A.) 1:51,7. 100 
nioare cat. a Il-a : Anca 
(Spartac) 1:34,2. 66.66 m 
Trohani (CI. sp. șc.) 61,1. 
junioare cat. a Il-a : Anca 
1:23,3. 66,66 m bras: Voichița N 
(CI. sp. șc.) 62,2, Ani Kraus (CI sp. 
șc.) 62,2. 400 ni liber junioare c it. a 
Il-a: Alaria Gluvacov (CI. sp. șc.) 
6:57,4. 200 m bras 'unioare cat. a ll: 
Voichița Novac 3:32,0. 33,33 m liber : 
Ani Kraus 26,0. 100 m spate : Anca 
Trohani 1:25,9. 33,33 m spate : Monica 
Munteanu (Cet. Bucur) 33,0.

★
Meciurile de polo (juniori) disputate 

sîmbătă și duminică în cadrul „Ciioeu 
de iarnă" s-au soldat cu rezultatele r 
CI. sp. școlar — Rapid 3-1 (1), Celatea 
Bucur — Dinamo 9-1, Constructorul — 
Voința 7-0. După cinci etape, în com
petiția juniorilor, clasamentul se pre
zintă astfel:

1. Cetatea Bucur
2. Rapid
3. CI. sp. școlar
4. Dinamo
5. Sc. sp elevi
6. Constructorul
7. Voința

5
5
5
5
5
5
5

4
4
3
3
2
I

0

0 
o
I
1

1
1

I
1

0'5!
0 4
0 5

32: 7
3b' p
26: 9
211“
14
I • 9 ■
2:56 0
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Echipa feminină a R. P. Romine a întrecut L*B0X: Metalul M.I.G- I.U.L. (Finlanda) 10-8
pe campioana

R
mondială, selecționata 
Cehoslovace

(Urmare din pag. 1)

Handbalistele romine 
șî, la o intercepție 
preiau din nou

revin 
a tui 

conducerea 
• 1,1 

ultimul minut de joc al primei re
prize, Svermova primește mingea pe 
extremă, apărarea noastră ezită șl... 
'tabela de marcaj indică scorul de 

C 4—4, cu care se încheie prima 
-a meciului.

După pauză, handbalistele 
e slovace par hotărîte să facă 

pentru a obține victoria. Ele 
jojul în viteză și înscriu prin 
îtova
Romîne ratează din nou o serie de 
ocazii, dar — în schimb — în apă
rare joacă excelent, așa îneît atacurile 
rapide ale handbalistelor cehoslovace 
sînt respinse unul cîte unul. In min. 
29 Starck pătrunde și trage la poartă 
prin evitare,.. Mingea se odihnește 
în plasă. Scorul este din nou egal:
5— 5. După 2 minute, A. Vasile este 
faultată de Kucerova la un contra
atac și beneficiem de o lovitură de la 
7 m. Cine va trage ? Spre minge se 
îndreaptă de data aceasta Starck care 
șutează imparabil în „păianjen". Con
ducem cu 6—5 I Jcoul este foarte în- 
dîrjit. Tot echipa noastră are două 
excelente ocazii, pe care le ""—x 
Dumitrescu și Ștefânesou. In 
minut de joc, mingea este în 
jucătoarelor 
și echipa R. 
sesia mingii, 
sînt 20 de 
cehoslovace 
9 m. Gîteva
R. P.
6— 5 (4—4).

Arbitrul Laszlo 
gară) a condus 
rele formații: R.
— Constantinescu, STARCK, 
Dumitrescu, Niculascu, Ghită, 
SILE, CATINEANU STEFANESCU : 
R. CEHOSLOVACA: KORYCANKO- 
VA — Bartosekova, Malerova, Ku
cerova, Svermova, Mateju, MARKOVA. 
Schmidova, DVORAKOVA. Marzinova.

Dlnamo Bucureții-Sparta Kattowice 
14—11 (8—4)

In prima partidă o programului in
ternațional s-au întîlnit echipele cam
pioane ale R.P. Romîne și R.P. Polone
— Dinamo București și Sparta Katto
wice.

Dată fiind importanța partidei (care 
urma să decidă echipa calificată pentru 
turul următor al competiție:) cele două 
echipe au început nervos jocul. Primii 
care reușesc să-și recapete calmul sînt 
handbaliștii polonezi. Ei deschid scorul 
prin Suski și apoi măresc avantajul— 
prin același jucător: 2-0 pentru Sparta, 
fn acest moment, antrenorul dinamo- 
viștilor — sezisînd faptul că Suski 
se dovedea a fi cel mai periculos ata
cant al oaspeților — l-a scos din dis
pozitivul apărării pe Iliescu, indieîn- 
du-i să-l marcheze strict pe Jucătorul

ralcova.
• în atac

St irek , 
prin golul marcat de Cătineana.

parte

ceho- 
totuil 

încep 
Mar

in minutul 22. Echipa R. P.

ratează 
ultimul 
posesia 
greșită 
în po-

noastre. O pasă
Cehoslovace intră
Ea atacă dezlănțuit. Ma: 
secunde. Handbalistele 

obțin o lovitură de la 
pase și... fluierul final : 

Romînă R. Cehoslovacă

Kesthely (R. P. Un- 
foarte bine următoa- 
P. ROMÎNĂ: NAGY 

Szokii 
VA-

polonez. Acum, atacurile polonezilor 
nu mai au aceeași siguranță și efica
citate. In schimb dinamoviștii contraata
că puternic și după ce Hnat rrduce 
handicapul la 1-2 în min. 6, Covaci 
egalează dintr-o lovitură de la 7 metri 
(min. 7).

Din acest moment, dinamoviștii pre
iau inițiativa și în următoarele 8 minu
te de joc, rînd pe rînd, Hnat (dintr-o 
frumoasă lovitură prin evitare), Ivă- 
nescu și Bădulescu — de două ori — 
marchează pentru dinamoviști, în timp 
ce jucătorii polonezi nu reușesc să în
scrie decît odată (Kanforski). Deși sco
rul este 6-3 pentru formația noas
tră, echipa adversă, departe de a se 
descuraja, începe să construiască a- 
tacuri cu mai multă atenție. Profitînd 
de cîteva momente de ezitare ale apă
rării dinamoviste, precum și de faptul 
că jucătorii noștri ratează mult (5 șu
turi ale lui Hnat. Ivănescu și Bădules
cu au zguduit bara) handbaliștii polo
nezi reușesc să egaleze prin Swietlin- 
ski, Suski (7 metri) și Golkowski. în 
ultimele minute însă, loviturile lui Ivă- 
nescu și -Bădulescu nu mai greșesc 
ținta și Dinamo ia din nou conducerea: 
8-6, scor cu care se încheie repriza.

N-au trecut nici 15 secunde de la re
luare și mingea trasă puternic de Hnat 
se oprește din nou în plasa porții lui 
Warivas (9-6). Și după ce același ju
cător mărește avantajul echipei sale la 
10-6 (min. 33) echipa dinamovistă în
cepe (prea devreme. însă) să fie si
gură de victorie și slăbește ritmul 
joc. Numai astfel se poate explica 
ce atacurile oaspeților, din ce în 
mai îndirjite, au găsit „culoare" libere 
în dispozitivul apărării bucureștene și 
în min. 40 tabela de marcaj indica din 
nou egalitate: 10-10 (Au înscris Swiet- 
linski, Solik de două ori și Cieslak). 
Din acest minut, puternic încurajați de 
public, dinamoviștii joacă foarte atent, 
manifestă o superioritate 
obțin o frumoasă victorie cu scorul de 
14-11. Ultimele goluri au 
de Covaci, Bădulescu, Cosfache I. Co
vaci și Swietlinski.

Deși nu au evoluat la adevărata lor 
valoare (în special în atac, unde au 
ratat foarte multe ocazii și nu au folo
sit în suficientă măsură pivoții și ex
tremele), dinamoviștii au obținut o vic
torie pe deplin meritată. Arbitrul ceho
slovac Iaroslav Korbel a condus foarte 
bine următoarele formații-: DINAMO : 
REDL — COVACI, Ivănescu, HNAT, 
BĂDULESCU, Costache I, Popescu, 
Costache II, Zikely, ILIESCU; SPAR
TA: WARWAS — Golkowski, Suski 
Kanforski, SWIETLINSKI, Piszczek, 
CESLAK, Solik, Foksinski, Zavad- 
zinski.

Distanța destul de mare pînă la uzi
nele „23 August" n-a constituit o pie
dică pentru iubitorii boxului din Capi
tală, care au ținut și de data aceasta 
să dovedească că au rămas aceiași 
spectatori fideli ai „sportului cu mă
nuși". Așa îneît, ieri dimineață, în ju
rul orei 10,30, sala de festivități a uzi
nelor „23 August" a fost punctul de 
atracție al multor bucureșteni, care au

mentari (Finlanda) a oprit meciul con- 
semnînd victoria pugilistului metalur
gist prin descalificarea adversarului.

După primele schimburi de lovituri, 
în meciul dintre Dănilă Done și Raimo 
Paajanen spectatorii și-au putut da 
seama că vor fi martorii unei dispute 
pasionante. Și chiar așa a fost. în 
primul rund. Done a punctat insistent 
cu upercuturi, la care boxerul finlandez

Mâki.
sale croșeuri 
Gh. Dumitru

In clișeu, fază clin meciul dintre Gh. Dumitru și Olli
Gheorghe Dumitru expediază cu precizie unul din puținele 
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SCURTE ȘTIRI
IN MECIUL RETUR contînd pentru 

„Cupa Campionilor Europeni" la bas- 
riiet, echipa finlandeză Pannterrit a în
vins la Helsinki cu scorul de 78—66 
(40—30) echipa HSG Wissenschaft- 
Berlin (R. D. Germană), calificîndu-se 
astfel pentru turul următor al com
petiției.

SPORTIVII CEHOSLOVACI au ob
ținut două titluri la concursul inter
național de patinaj artistic de la 
Moscova, cîștigînd atît proba mascu
lină cit și cea feminină. La bărbați 
pe primul Ioc s-a clasat campionul 
european Karel Divin, iar ’ :
victoria a revenit sportivei Doceka- 
lova.

INTR-UN MECI AMICAL 
chet disputat la Varșovia, reprezenta 
tiva Franței a întrecut la limită (64— 
63) selecționata Poloniei.

MECIUL pentru titlul mondial fe
minin de șah dintre Elisabeta Bîkova 
și Kira Zvorîkina a continuat cu des
fășurarea partidei a 7-a. Victoria a 
revenit la mutarea 25-a jucătoarei 
Bîkova. Acum, scorul este de 4-3 în 
favoarea campioanei lumii, Elisabeta 
Bîkova.

la femei

de bas-

de 
de 
ce

evidentă și

fost înscrise

ținut să rai scape ocazia de a urmări 
evoluția- puternicei echipe finlandeze 
T.U.L. în compania pugiliștilor de 'i 
Metalul M.I.G. Așteptările celor pre- 
zenți în jurul ringului au fost în bună 
parte răsplătite. Boxerii metalurgiști au 
avut în g-neral o comportare bună, în
deosebi prin finalitate in acțiuni. Oas
peții, deși finalmente au fost învinși cu 
scorul de 10—8, au lăsat o im
presie frumoasă. Ei an dovedit com
bativitate, tenacitate și un apreciabil 
bagaj de cunoștințe tehnice.

FILMUL MECIURILOR
După festivitatea de deschidere au 

rămas în ring boxerii de categorie co
coș, Andrei Olteanu și Peti Saviaro. 
Metalurgistul a început puternic, trimi- 
țînd cu precizie cîteva croșeuri la fi
gură. Acțiunile ofensive ale lui Oltea
nu „se lovesc" de boxul obstructionist 
al lui Peti care, chiar în prima repriză 
este făcut atent de către arbitru de 
două ori. La începutul reprizei secunde 
boxerul finlandez primește un avertis
ment pentru lovituri periculoase cu ca
pul. Imediat, Olteanu expediază cu 
precizie un croșeu de stingă la bărbie, 
trimit,indti-și adversarul la podea. După 
ce a fost numărat, Peti a reluat lupta 
dar, vizibil obosit, a recurs la țineri, 
fapt pentru care a primit nn nou aver
tisment. In cele din urmă arbitrul Nie-

croșeuri la sto-a răspuns uneori cu 
mac. In repriza a doua însă, Raimo, 
profitînd de căderea inexplicabilă a me
talurgistului l-a ,,găsit" deseori desco
perit pe Done și, firește, a folosit a- 
ceasta. Majoritatea loviturilor sale au 
mers în plin. Aceeași situație este și în 
ultima repriză cînd, obosit, Done permi
te boxerului finlandez să mențină ini
țiativa și, pină la urmă, să cîștige o 
meritată victorie la puncte.

Așteptat cu mult interes, meciul din
tre Olli Mâki și tînărul Gheorghe Du
mitru s-a ridicat cu mult peste nivelul 
celorlalte întîlniri. Aceasta, datorită în
deosebi campionului european, care a

dovedit și cu acest prilej că, este un 
boxer de valoare. Gh. Dumitru a acțio
nat cu mutt curaj, ripostînd uneori de
cis la atacurile adversarului. Mâki a 
folosit cu succes toată gama loviturilor 
și, în plus, s-a dovedit a fi un „maes
tru al eschivelor". El a cîștigat detașat 
la puncte.

Deosebit de palpitant a fost meciul 
dintre Dănilă Enuț și Mauri Ruonala. 
Enuț a avut un adversar redutabil, care 
a știut să execute foarte bine croșeurile 
scurte. Victoria lui Enuț, prin K.O. ob
ținută în repriză a IlI-a, este valoroa
să.

Au încrucișat apoi mănușile Dumitru 
Rizea și Mauri Bakmaan. Posesor al 
unor lovituri extrem de puternice și a- 
vantajat de a'one, Bakmaan a obținut 
cu ușurință decizia la puncte

Partida dintre Gheorghe Simion șî 
Rauno Rask nu s-a ridicat la nivelul 
așteptat. Simion ne-a părut obosit, în 
timp ce adversarul său,, mai tehnic, a 
dovedit multă prospețime. în aceste 
condiții, victoria a revenit, firesc, pugi- 
listului finlandez.

Surpriza galei a furnizat-o tînărul Vic- 
tor Lăzăreanu (în vîrstă de 18 ani) care 
a reușit să întreacă la puncte pe puter
nicul Kelpo Narvainen. Lăzăreanu s-a 
evidențiat prin cîteva „stingi" clare și 
puternice, ceea ce l a surprins și tot
odată l-a enervat pe boxerul finlandez 
care, în continuare, a căutat lovitura 
decisivă. Acțiunile lui însă au fost de
seori incorecte, fapt pentru care arbi
trul Niementari i-a dat două avertis
mente ceea ce, firește, au cîntărit greu 
în balanța victoriei. Partida următoare, 
dintre Zamfir Ciocîrlan și Pertti Pau- 
nonen a contrastat puternic cu celelalte 
meciuri ale întîlnirii. Ambii boxeri — 
și în special Pertti — au avut o com
portare submediocră. Ciocîrlan a cîști
gat prin descalificarea adversarului. , 
Despre ultimul meci (Petre Zaharia — 
Eroo Pasanen) nu avem prea multe 
de spus pentru simplul motiv că n-a 
durat decît... cîteva secunde, după care 
boxerul finlandez, rănit la ochi, a fost 
nevoit să abandoneze.

R. CALĂRÂȘANU

,,Cu pa Furopei“

Al doilea meci R. P. Romînă
R. Cehoslovacă, la 29 mai

In primăvară, reprezentativele de 
fotbal ale R. Cehoslovace vor susține 
mai multe intilniri internaționale. In 
program, după cum anunță agenția 
de presă cehoslovacă, sini incluse și 
următoarele partide :

R. Cehoslovacă—R. P. Ungară la 6

aprilie la Praga și 24 aprilie la Buda
pesta — in cadrul preliminariilor tur
neului olimpic.

R. P. Romînă—R. Cehoslovaca la 
22 mai la București și la 29 mai in 
R. Cehoslovacă — Jn cadrul sferturi-

-țlor de finală ale „Cupei Europei'

Reims în declin...

3—0! In schimb, liderul

Toulon cîștigat de Sheffield

a fost 
Udine
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5. Nice
6. Toulouse

de ieri (a 12-a) din cam-
Echipa ■ Spartak Moscova a susți

nut un nou joc la Caracas, întîlnind 
selecționata Venezuelei de est. Fot
baliștii sovietici au obținut victoria 
cu scorul de 3—0.

Spartak Moscova din nou învingă
toare în America de Sud - echipa pe scheletul că- 

alcătuită naționala Franței

2
2
3
4

— Manches-
— Arsenal

35
32
28
27

Iu; Preston !
echipei londoneze 

a campiona-

51:20
56:26
28:17
68:25

fosta campioană a

R. F. Germană-R.P.F. Iugoslavia 
1—1 (0—1)

Ieri la Hanovra, în meci amical, 
reprezentativele celor două- țări au 
terminat la egalitate: 1 — 1 (0—1). 
După aspectul partidei, scorul de 
egalitate trebuie să mulțumească am
bele formații.

In prima repriză, inițiativa a apar
ținut fotbaliștilor iugoslavi, în timp 
ce, după reluare, pină în mijlocul 
reprizei secunde, echipa gazdă a ju
cat mai bine. In ultimele m'nutc, am
bele formații s-au retras în apărare, 
consfruindu-și acțiunile numai pe con
traatacuri. Scorul a fost deschis de 
iugoslavi în minutul 6: Zebec a pa
sat lui Mujici care a reluat din voie, 
trimițînd balonul în plasă. Egalarea 
a fost ''ținută abia în minutul 73, 
la o învălmășeală. Seeler a șutat pu
ternic și. mingea a ricoșat în poartă 
de pe piciorul lui Schmidt.

Fiorentina și Internazionale 
t-au apropiat de lider

Etapa ' ' . "
pionatul italian a fost săracă în go
luri. In cele 8 partide care au avut 
loc nu t î ’. ■ -■ -
La aceasta a contribuit desigur 
stareă proastă a terenurilor cit 
timpul nefavorabil. Astfel, din 
zăpezii, partida dinte Milan și 
doria a. fost întreruptă după 
la scorul de 0—0.

Juventus, lider în clasament, 
nevoit să lase un punct la 
(scor: 1 — 1) permițînd principalilor 
săi urmăritori, Fiorentina și Inter- 
riazionale, să micșoreze diferența în 
clasament. Fiorentina a cîștigat cu 
1—0 meciul cu Padova prin golul 
marcat de Lojacono, iar Internazio- 
uale a obținut victoria în deplasare 
(2—0 la Vicenza cu Lanerossi). Iată 
celelalte rezultate: Napoli—Bari 1—2, 
Roma—Bologna 1—2, Atalanta—Pa
lermo 1—0, Genoa—Alessandria 1—0, 
Spal—Lazio 1 — 1.

Clasament :
12 
12 
12 
11 
11 
12

s-au înscris decît 1'5 puncte. 
' 1 ’* J ‘ * și

Ș> 
cauza 

Samp- 
pauză.

1. Juventus
2. Fiorentina
3. Internazionale
4. Bologna
5. Milan
6. Spal

8
7
6
6
5
4

2
2
4
3
4
6

2
3
2
2
2
2

18
16
16
15
14
14

reia
— ar fi preferat desigur în această 
duminică să aibă mai puțini interna
ționali în formație... Intr-adevăr, ju
cătorii cei mai buni ai lui Reims 
s-au resimțit. din,,plin.v de pe urma 
celor două grele meciuri internațio
nale susținute în ultima săptăm.înă 
(cu Austria și Spania). Iată explica
ția pentru care ' 
fost învinsă cu scor categoric la.Va
lenciennes :
Nîmes — jucînd în deplasare la Mo
naco — a cules o nouă victorie, da
torită unui singur gol marcat în min. 
67 de halful dreapta Barlagnet.

Iată celelalte rezultate din campio
natul Franței: Lyon — Toulouse 1—2, 
Sochaux — Rennes 2—2, Angers — 
Bordeaux 4—1, Lens — Sedan 1 — 1; 
Strasbourg — St. Etientie 3—0, Nice
— St. Francais 3—2, Le Havre — Ra
cing 2—2.. Sîmbătă- s-a disputat me
ciul Limoges ■ 
prima cu 2—0.
1. Nîmes
2. Reims
3. Limoges
4. Racing

5 goluri In poarta
Primind vizita

Chelsea, fosta fruntașă 
tuhii englez Preston North End a în
scris oaspeților 4 goluri. Acestea. nu 
au fost însă suficiente pentru victo
rie, fiindcă Jimmy Greaves, interul 
dreapta al lui Chelsea a marcat nu 
mai puțin de 5 goluri în poarta lui 
Preston — un adevărat record 1 Și 
alte echipe fruntașe au suferit in
fringed : Leicester — West Ham
2—I, Fulham — Blackburn 0—1,
Burnley — Leeds 0—1. Pe primul 
loc a trecut din nou Tottenham,. în
vingătoare -cu 4—0 asupra lui New
castle. Dintre celelalte rezultate tre
buie menționat că Manchester United 
a ieșit din nou dini., mînă, fiind în
vinsă cu 3—2 pe teren propriu de 
către West Bromwich Albion. In rest:' 
Wolverha’mpton — Birmingham 2—0, 
Bolton — Blackpool 0—3, Luton — 
Everton 2—1, Nottingham 
ter C. 1—2, 
5-1.
1. Tottenham
2. Preston
3. Wolverhampton 22 13


