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N. Pandrea (C.C.A.), ctștigătorul probei de slalom uriaș

Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R. P. Romană

ANUL XV Nr. 3544 ★ Luni 11 ianuarie 1960 ★ 4 pag'ni 25 bani

In concursul de deschidere

a sezonului de schi II

Intre 20 și 24 ianuarie, ka iiaacaarești

Cupa Orașelor"

iriTUECERI SPECTACULOASE Șl REZULTATE... SURPRIZA prima competiție internațională 
de handbal în 7 a anului

Capriciile vremii în zilele lunii ia
nuarie s-au făcut și de astă-dată sim
țite în Bucegi, unde s-a desfășurat 
sîmbătă .și duminică concursul prin 
care s-a inaugurat activitatea com- 
petiționaJă oficială la schi. Intr-ade
văr, sîmbătă, cînd s-a desfășurat proba 
de slalom uriaș, concurentii și soec- 
tatorii s-au bucurat de un cer senin, 
iar temperatura scăzută, a menținut 
zăpada într-o stare bună. A doua zi 
însă, concifrenții. probei de slalom 
s-au întrecut în valurile de ceață 
care coborau necontenit dinspre Fur
nica, iar fondiștii au avut de înfrun
tat fa Piatra Arsă ceață, ninsoare și 
un viscol care a îngreuiat în mare 
măsură disputarea curselor. In ciuda 
acestor obstacole create de natură, 
^chiorii participanți la concursul or
ganizat de F.R.S.B.A. au luptat cu 
•utilă îndîrjire, au depus toate efor- 

țrile pentru a se comporta cit mai 
iimoS. întrecerile' au fost deosebit de 

disputate în special pentru locurile 
fruntașe, la care aspirau numeroși 
concurenți. Bineînțeles. în aceste con
diții nu au lipsit nici surprizele. La 
slalom uriaș, de pildă, Gh. Bălan a 
căzut. înaintea intrării pe fața mare 
a Văii lui Carp și a abandonat. La

fond, Ion Gimpoia, 
de concurs I, a fost 
trebuind să facă urme, în timp ce 
cure nț ti următori au beneficiat de 
tie bătută.

Cea mai pasionantă întrecere 
dat însă ta slalom specia1, unde 
mă manșă a scos, o serie de valoroși 
concurenți din lupta pentru locurile 
fruntașe. Primii trei plecați în cursă, 
Pandrea, Tăbăraș și Bucur parcurg bele de fond) : 
fără greșeală traseul pînă în final. 
Aci, după cîteva porți care îi lansau 
în viteză, sînt „stopați" într-o poartă 
verticală închisă. Toți trei cad și pri
mul care trece de această „cheie" este 
concurentul cu numărul 4, Bălan. In 
manșa a doua este însă rîndul aces
tuia să se încurce și apoi să aban
doneze. Această triere l-a avantajat 
pe Zangor, care fără, nici o căzătură 
în cele două manșe realizează cel 
mai bun timp general. De menționat 
că în a doua manșă, Tăbăraș și Pan 
drea au realizat cei mat buni timpi, 
dar handicapul din prima manșă nu 
a mai putut fi recuperat.

Ilona Micloș, principala 
ta fete, a concurat la slalom 
lături de băieți și. a căzut, 
tîndu-se ușor, astfel că nu

purtîiid numărul 
net dezavantajat 

con- 
pîr-

ta proba de slalom 
ei. victoria a reve

la diferențe

favorită 
uriaș a- 
acciden- 
a mai

Tot mai multe tipărituri ale O.N.T. Carpay 
fac cunoscute pitoreștiie locuri 
di Republica Populară Rornînă

Danube", „Zimnii 
„Teii vakâcio Ro- 

„Ferien in Poiana Stalin 
„Rumania, the 

,Jassy, ancienne capitale

• .jte Delta du 
port V Rumînii", 

măniăban", ~ 
Rumănien", „Rumania, the sunny 
land", „Jassy, ancienne capitale de 
la Moldavie", calendarul O.N.T. Car- 
pați pe I960, Almanahul turistic 1960 
etc, etc.

Zeci și zeci de asemenea titluri în 
mai toate limbile globului ; titluri de 
cărți, broșuri, pliante, afișe, care pre
zintă frumusețile patriei noastre și 
viața nouă a poporului romîn. Tipă
rite numai în anul 1959 de Oficiul 
Național de Turism Carpați, ele con
tribuie la cunoașterea Republicii noas
tre dragi, la atragerea a tot mai 
multor turiști de peste mări și țări că
tre aceste locuri. O dată cu cunoaște
rea peisajului romînesc, zecile de mii 
de turiști străini care ne-ati vizitat 
țara în ultimii ani au putut vedea 
mărețele realizări ale oamenilor mun
cii din Romînia, constructori ai socia
lismului.

Aceste broșuri, pliante, almanahuri 
etc. fac cunoscută marea dezvoltare a 

r .risinului în țara noastră, arta popu
lară romînească, Capitala țării, cele 
mai importante orașe (Iași, Or. Sta
lin, Constanța etc.), noul litoral ro
mînesc ; ele vin în ajutorul amatori
lor de vînătoare și pescuit, prezintă 
principalele masive muntoase (ex. 
Bucegii) sau stațiuni de odihnă (La
cul Roșu, Poiana Stalin etc.).. Tema
tică diversă pentru preocupări di
verse.

In I960 numărul de tipărituri turis
tice va fi mai mare decît anul trecut.

In primele zile ale noului an au a- 
părut cîteva pliante noi care prezintă 
Orașul Stalin, folclorul romînesc, Ma
maia, diverse posibilități de a petrece 
vacanța de iarnă în Romînia, un ca
lendar de perete și altul de buzunar, 
o agendă 1960. Aceste apariții vor fi 

' continuate în primul trimestru cu o 
serie de hărți pentru turiști. Astfel, 
prin agențiile O.N.T. vor fi difuzate : 
o nouă hartă turistică a Romîniei, 
mult îmbunătățită față de cea ante
rioară, o hartă automobilistică, hărți 
ale munților Făgăraș, Bucegi, Ceah
lău, Piatra Craiului, Retezat. Paring, 
Apuseni, Rodna etc

Numărul de pliante și broșuri de

prezentare a frumuseților țării noastre 
s*. va îmbogăți cu cîteva materiale 
de înaltă ținută calitativă. Este vorba 
de un material cil fotografii în culori 
despre diversitatea formelor de. turism 
care pot fi practicate în R. P. Romî- 
tiă, altul care va prezenta din nou li
toralul romînesc. O broșură va pre
zenta Delta Dunării, iar alta va fi in
titulată „Stațiuni balneare în R.P.R.". 
Rucurestiul va fi prezentat de două

(Continuare in pag. a 3-a)

putut lua parte 
special. In lipsa 
nit Elisavetei Obrașcu. 
apreciabile față de celelalte concu
rente.

Iată
concursului de

acum rezultatele tehnice ale 
deschidere desfășurat 

în Bucegi pe Valea lui Garp 
bele alpine) și la Piatra Arsă

(pro-
(pro-

SLALOM URIAȘ. Seniori : 1. N.
Pandrea (G.C.A.) 1:17.6: 2. G. Tăbă
raș (C.C.A.) 1:19.7; 3. I. Zangor (C.C.A.)

D. STANCULESCU

(Continuare In pag. a 2-a)

Amatorii de sport din Capitală își 
amintesc, desigur, cu multă plăcere 
de întrecerile „Cupei Orașelor" de a- 
nul trecut, prima competiție interna
ționala de amploare la handbal în 7 
organizată la noi în țară. Cu acel pri
lej am putut urmări „la lucru" cîteva 
din cele mai bune selecționate mascu
line și feminine de handbal în 7 din 
Europa.

Peste cîteva zile, mai precis între 
20 și 24 ianuarie, capitala țării noas
tre va găzdui cea de-a doua ediție a 
„Cupei Orașelor". Iată dec: o nouă 
ocazie oferită iubitorilor acestui sport 
de a asista la jocuri spectaculoase și 
de un bun nivel tehnic.

Iată și echipele participante la a- 
ceastă competiție : handbalul danez 
va fi prezent prin selecționatele — 
masculină și feminină — ale orașului 
Copenhaga — cîștigătoarele celor două 
turnee de anul trecut; cel cehoslovac 
va fi reprezentat de selecționatele ora
șului Praga (care alcătuiesc, în linii 
mari „scheletele" celor două echipe 
ale R. Cehoslovace), iar cel iugoslav 
de puternicele formații ale orașelor 
Vojvodina (la fete) și Sarajevo (la 
băieți). Handbalul nostru va fi pre
zent în această ediție priit prima e-' 
chipă a orașului București și o echipă 
de tineret (la băieți) și prin două for
mații ale Capitalei (la fete).

SPORTIVII UZINEI
M-am plimbat într-o după-amiază mină era reținut de treburi. Și dacă 

blindă de iarnă pe aleile parcului din producția o cere. Victor, asemenea ce- 
fața uzinei din Bocșa Rornînă. Ne-a 
îtitlmpinat tinerețea ca și la clubul . .. , . , .
Casei Muncitorești, de unde venisem, creaza, nu ține seamă că schimbul t
Poate că mulți dintre cei prezenți în 
parc, tineri muncitori și muncitoare, au 
fost cei pe care numai cu o oră-doua 
mai devreme li văzusem împrumutînd 
cărți de la bibliotecă, jucînd șah. ori 
repetlnd în diferite formații cultural- 
artistice. Sau, poate, dintre cei pe care 
i-am urmărit în după-amiaza aceleiași 
zile antrenîndu-se la volei ori fot
bal pe frumosul stadion construit în 
mare parte prin muncă voluntară... Pe 
banca pe care stăm și eu ședea o tâ
nără fată ținând, o carte în mină. 
(„Tovărășie, prietenie, dragoste"). Aș- 
tepta. Da, aștepta să-i vină băiatul, 
care, după cum 
tirziu, nu era la 
Nici un motiv de 
me ce utemistul 
sîrguincios al cursului seral, clasa a 
VII l-a la școala medie din Bocșa Va- 
siooei, muncitor de nădejde la secția 
sculărie a Uzinei de construcții meta
lice și mașini agricole din Bocșa Ro-

lorlalți tovarăși de muncă cu care In

se prelungește uneori...

★

...Secția sculărie, un sector cu foarte 
mulți tineri. Cum intri, te intîmpină o 
ordine 
piară, 
răși 
plin 
tovarășul 
viciul 
să-i

desăvîrșiiă. o curățenie exem- 
Victor 

de muncă
datoria.

' Ion
controlului tehnic 

recepționeze piesele

cu ceilalți fova- 
își făcuseră pe de- 

A doua zi,
Vîndău de

» •

Iutii de toate muncitori destoinici 
„Pentru tovarășii noștri din celelalte 
sectoare, să producem scule și matrițe 
bune, ieftine și rapid executate 1" laid 
hotărlrea colectivului din care fa:e 
parte și Victor Moruz. Ca el sînt și 
alți sportivi: forjorul Adrian Cîrciu, 
finalist al campionatului republican de 
box juniori, lăcătușul montator Mihai 
Păsulă de- aproape trei ani consecutiv 
fruntaș în secția construcții metalice, 
maistrul de ramificații Gheorghe Av
ram, stoperul și căpitanul echipei de 
fotbal, care tni-a vorbit cu justificată 
mlndrie despre modul cum s-a obținut 
și se obține o ridicată productivitate a 
muncii în secția construcții metalice.

Așa, datorită vrednicilor muncitori.
a mărturisit ea mai 
prima sa întîrziere... 
supărare insă de vre- 

Victor Moruz, elev

cînd 
la ser- 
a trecut 

executate,
băiatul a ținut să-i spună printre al
tele că n-a putut veni la antrenamen- uzina a înregistrat succese remarca
tul secției de lupte pentru că ținuse 
să termine în cele mai bune condițiuni 
lucrarea. Antrenorul său l-a privit a- 
probativ. Uiemistul Victor Moruz este 
unul din sportivii cu care uzina se 
mlndrește. Și e bine să știți că și cei
lalți sportivi de la Bocșa Rornînă sînt 
legați nemijlocit de uzină, sînt mai

Rezultate bune în primele concursuri 
de patinaj ale sezonului

Miercurea Ciuc, localitate străjuită 
de munții Harghita, Giuicului și Bara- 
oltului, a devenit, datorită așezării sale 
un fel de „pol al frigului" în țara 
noastră. Aici au fost organizate în 
ultimii ani marile concursuri de pati
naj viteză pe o vreme cînd în cele
lalte localități ale țării oamenii se 
plimbau — poate — în ținută de pri
măvară. Și în acest sezon cînd vite- 
ztetii din multe centre sînt obligați 
din cauza timpului nefavorabil să 
„stagneze", antrenîndu-se doar pe .. us
cat, Miercurea Ciuc trăiește încă din 
luna noiembrie atmosfera febrilă a 
pregătirilor în vederea întrecerilor ofi
ciale. In ultimele zile ale anului tre
cut, micul orășel din R.A.M. a găzduit 
prima competiție a sezonului, dotată 
cu trofeul „Cupa Știința". Concursul 
s-a desfășurat în nocturnă pe pista 
stadionului Avîntul, pe o vreme ad
mirabilă, fără vînt. Gheata bună a 
oferit alergătorilor din Cluj, Gheor- 
ghieni, București, Tg. Mureș și Miercu
rea Ciuc cele mai 
ținui de întrecere.

Prima, confruntare

favorabile condi-

con- 
foile 

ma ioritatea 
doborît recordu-

tinerii alergători 
Emil Popa și Carol

a prilejuit 
statări îmbucurătoare. Cercetînd 
de arbitraj am văzut că 
participanțilbr și-au 
rile personale, iar 
Viorel Popa,

Komjatszegi s-au afirmat 
speranțe ale patinajului 
comportare frumoasă a avut și pati- 
natoarea bucureșteană Magdalena 
Udrea, care a realizat la proba de 
3000 m 6:21,6 (la 4,4 sec. de recor
dul republican stabilit de Eva Farkas 
în anul 1958 pe patinoarul din Alma- 
Ata). Iată acum primii clasați :

SENIOARE : 500 m : Eva Farkas 
(G. S. Tg. Mureș) 54 sec.; 3000 m: 
Magdalena Udrea (Constructorul Buc.) 
6:21,6. In clasamentul general după 
aceste două probe, primul loc a fost ocu
pat de Magdalena Udrea cu 120,400 p., 
urmată de Eva Farkas 121,800 p„ Io- 
sefina Sarea (Știința Cluj) 129,766 p. 
și Eva Birtalan (C. S. Tg. Mures) 
134,766 p.

SENIORI: 500 ni : Gh. Katona 
(Știința Cluj) 46,2 sec.; 3000 m: 
Tituș Sarea (Știința Oluj) 5:45,6. Pri
mul loc în clasamentul general la cele 
două probe a revenit alergătorului 
Titus Sarea cti un punctaj de 101,100 
secondat de Gh. Katona 104,133; La- 
dislatt Pîrcălab (C. S. ~ 
109,266; Viorel Popa 
110,316 și Mircea Simu 
115,950 p.

La startul probelor 
morilor și copiilor s-au 
mare număr de tineri și tinere care

ca autentice 
nostru. O

rezervate ju-
prezentat un

și-au disputat cu ardoare întîietatca. 
Maria Katona (Avîntid M. Ciuc) a 
cîștigat probele de 500 și 1000 m,

bile, iar sportul a marcat și el un salt 
însemnat. O echipă de fotbal fruntașă 
în campionatul regional, două secții 
puternice de box și lapte, echipe apre
ciate de volei (feminin și masculin) în 
campionatul regional, secții de șah și 
tenis de masă. în total 1100 de mem
bri ai U.C.F.S. cu o activitate bogată 
în cadrul asociației sportive Metalul. 
Dînd curs îndemnului, partidului, prin 
mutică susținută, prin activitatea lor 
de zi cu zi, tinerii muncitori ai uzinei 
de construcții metalice și mașini agri
cole contribuie acum cu forțe sporite 
la transpunerea în viață a (Măririlor 
Plenarei C.C. al P.M.R. din 3—5 de
cembrie 1959.

(Continuare in pag. a 4-a)

PETRE PETR1ȘOR
corespondentTR. 1OAN1ȚESCU

Patinatoarea 
a sezonului.

bucureșteană Magdalena Udrea 
dotată cu „Cupa Știin ța". lat

cîștigat prima competiția



în 1959
Aruncînd o privire 

mantelor înregistrate 
noștri în anul 1959, observăm cu ușu
rință că față de anul 1958 (cifrele din 
paranteză) s-au făcut pași serioși pe 
linia creșterii rezultatelor. Cele mai ri
dicate le-au obținut trăgătorii Ștefan 
Petrescu la pistol viteză (rezultat egal 
cu cel mondial și superior celui olim
pic) și Ștefan Popovici, la skeet (cu 
o performanță mai bună decît recordul 
mondial cu trei puncte). Cei mai multi 
itrăgăfori au dovedit o creștere sub
stanțială. Unii dintre ei (printre care 
N. Rotaru, I. Văcaru, Ioana Soare, 
iVasilica Răceanu etc.) si-au corectat 
cu cîte 15—20 puncte rezultatele din 
anul 1958. Statistica de mai jos (la

asupra perfor- 
de trăgătorii

P. 
Simko R. P. Ungară, record 

590 p. Al. Ferecatu): 1. M. Fe- 
590 p. (589); 2. Gh. Toth 588p. 
3. M. Rusescu 587 p. (577); 4.

JUNIORI (record mondial 593
— P.
R.P.R. 
lecatu 
(566);
Eda Antoș 586 p. (—); 5. Tr. Cogut 
585 p. (558); 6. Lucia Moldovan 585 
p. (576); 7. Gh. Paltenie 585 p. (583); 
8. Ioana Soare 585 p. (562); 9. N. 
Coman 583 p. (572); 10. Eva Quintus 
583 p. (574).

PISTOL VITEZA (record mondial 
592 p. — A. Kropatin și A. Zabelin 
U.R.S.S., record olimpic 587 p. — 
Ștefan Petrescu, record R.P.R. 592 p.
— Ștefan Petrescu): 1. Ștefan Pe
trescu 592 p. (589); 2. P. Alocuță 
589 p. (581); 3. M. Dumitrii! 585 p. 
(575V 4 A Monoii SR4- n FERFiV R(575); 4. A. Neagu 584 p. (565); 5.

389 p'. (—); 2. M. Rusescu 386 
(371); 3. I. Sîrbu 386 p. (389);
N. Rotaru 385 p. (384); 5. V. Enea 
384 p. (380); 6. C. Antonescu 383 p. 
(381); 7. T. Ciulu 383 p. (380); 8.
V. Panțuru 381 p. (378): 9. 1. Văcaru 
379 p. (378); 10. M. Cristea 379 p. 
(373); POZIȚIA IN PICIOARE (re
cord mondial 374 p. — Itkis U.R.S.S., 
record R.P.R. 375 p.): 1. I. Sîrbu 374 
p. (375); 2. C. Antonescu 368 p. (374); 
3. V. Enea 366 p. (368); 4. N. Rotaru 
366 p. (356); 5. Al. Ferecatu 365 p. 
(—); 6. 1. Văcaru 361 p. (356); 7. Al. 
Rusescu 360 p. (349); 8. Al. Toader 
360 p. (353); 9. T. Ciulu 359 p. (358); 
10. P. Sandor 358 p. (364). PE TREI 
POZIȚII (record mondial 1149 p. -— 
K. Zalenger R.F.G., record olimpic 
1172 p. — Bogdanov U.R.S.S., record 
R.P.R. 1155 p.): 1. I. Sîrbu 1152 p. 
(1155); 2. M. Ferecatu 1146 p. (—-); 
3. N. Rotaru 1138 p. (1123); 4. C. An
tonescu 1135 p. (1135); 5. V. Enea 
1131 p. (1132); 6. I. Văcaru 1127 o. 
(1113); 7. V. Panturu 1126 p. (1109); 
8. AL Rusescu 1126 p. (1111); 9. T. 
Ciulu 1122 p. (1123); 10. M. Antal 
1121 p. (-1108).

P-
4.

tyefan Popovici, cct mai bun tragă tor al anului, verijicindu-și arma
înaintea unui concurs

armă liberă calibru redus 3x40 focuri 
seniori și meci englez) indică rezulta
tele obținute la J.O. pe ținte vechi 
îniari).

lată cei mai buni Î0 trăgători pe
Șrobe:

MECI ENGLEZ, SENIORI (record 
rnondial 595 p. — 1. Holup R.P. Un
gară, record olimpic 600 p.—Quellette 
JB. R. Canada, record R.P.R. 594 p. — 
1 Sîrbu): 1. I. Sîrbu 594 p. (590); 2.1. 
JVăcaru 593 p. (578 p.); 3. N. Rotaru

Ciulu 590 p.
589 p. (586); 
(591) ; 7. M.

N. Gheorghiu
588 p.
(542);
594 p.
R.P.R.
Aure-
Sanda

10

t.
199

592 p. (583 p.); 4. T. 
$84)1 5. V. Antonescu 
6. 6. Antonescu 588 p.
Antal 588 p. (580); 8.
588 p. (565); 9. M. Străoanu 
Î681-): 10. S. Dănescu 587 p.

S'ENIOARE (record mondial 
F— Zalenkova U.R.S.S.; record 
590 p. — Aurelia Cozma) 1. 
lia Cozma 590 p. (528) ; 2.
Caseti 587 p. (575); 3. Mariana Mu- 
Jler 587 p. (581); 4. Marieta Liber 
587 p. (587); 5. Eda Antoș 586 p. (— ); 
6. Ana Goreti 586 p. (577); 7. Jaqtie- 
line Zvonevschi 586 p. (580); 8. Ioana 
Soare 585 p. (562); 9. Cleopatra Ale
xandru 584 p. (569); 10. Vasilica Ră- 
ceanu 584 p. (564).

Trei declarații și o completare...
N. Talpă — președintele asocia

ției sportive „Victoria" de la S.M.T. 
Traian, raionul Brăila : „Să vedem ce 
mai este prin acte. Nu m-am mai 
uitat prin ele de astă-vară. Stăm prost, 
destul de prost. Din iulie n-am mai 
organizat nici un fel de activitate 
sportivă. Dar nu sîntem noi de vină : 
ce rost are să mai facem sport dacă 
consiliul raional U.G.F.S. nu ne-a 
„băgat" echipa în campionatul regio
nal 1 Numai el e de vină! Dacă ne 
promovau era altceva. Meciuri, depla
sări..."

Ion Drăgan — secretarul organiza
ției de bază U.T.M., component al e- 
chipei de fotbal: „Ne-am lăsat pe tîn- 
jeală. Ei, și ce dacă n-am promovat în 
regiune se poate face numai fotbal ? 
Am dovedit o condamnabilă nepăsare. 
Va trebui să pornim serios la treabă. 
Avem 77 membri U.G.F.S. din peste 
200 salariați și nici măcar aceștia n-au 
mai plătit de luni de zile cotizația. 
Se risipesc materialele sportive, pu
trezește echipamentul și noi stăm cu 
mîinile în sîn ! Nu se poate ! Vom lua 
măsuri și va înflori din nou și la noi 
sportul. Trebuie !**

Victoria Teodorescu — secretar al 
asociației sportive „Steagul roșu" de 
la G.A.C. „Gh. Doja“ comana Traian 
(asociație sportivă fruntașă pe raionul 
Brăila) : „Nu știu ce se întîmplă cu 
ei. E neplăcut ca în aceeași comună

să se afle și cea mai bună asociație 
sportivă din raion și cea mai slabă. 
Cred că nu sînt buni gospodari. De 
ce nu și-au cumpărat șahuri, mingi, 
materiale sportive cu care să fi dotat 
brigăzile de tractoriști? Dacă ar fi fă
cut așa cu siguranță că tinerii s-ar fi 
bucurat: puteau face sport — în orele 
libere — chiar în timpul campaniilor 
agricole*'...

Din aceste trei, declarații ați aflat 
că asociația sportivă „Victoria" de la 
S.M.T. Traian duce o activitate sla-: 
bă, că „supărați" pe faptul că n-au 
fost promovați în campionatul regio- 
nai (1 ? !) nu vor să mai organizeze 
activitatea sportivă (este vorba de 
consiliul asociației), că nu sînt gos
podari etc. N-ați aflat însă (și nil’ 
știm de ce n-au spus-o) că nici consi
liul raional U.G.F.S. nu s-a „obosit** 
prea tare cu sprijinul, că i-a vizitat1 
foarte rar și atunci în. fugă și că s-a 
mulțumit doar să știe că acolo merge 
treaba slab. Ga o completare la aces
te trei declarații trebuie să spunem că 
lucrurile se pot îndrepta la asociația' 
sportivă „Victoria" dar este nevoie de 
muncă, de dragoste pentru spoit ' 
de mai puțină... supărare. Ge spun 
varășii de la consiliul raional Brăila' 
de un schimb de experiență între cele 
două asociații din comună ?

H. NAUM

J,

Jocuri de calitate în etapa de ieri, la handbal în 7,
Partidele ultimei etape a campiona

tului republican de handbal în 7 — 
faza orașului București — au stîrnit 
un interes deosebit. Chiar de la înce
putul primei partide a programului, 
sala Floreasca devenise arhiplină, iar 
alte cîteva sute de spectatori dornici 
să asiste la meciurile programate ieri, 
au fost nevoiți să facă „drum întors". 
Și, interesul iubitorilor handbalului în 7 
a fost răsplătit pe deplin. Nu numai 
întîlniriie Știința — Cetatea Bucur 
(fete) și Dinamo — C.C.A. (băieți), 
care aveau o deosebită importanță pen
tru desemnarea primelor clasate și deci 
a echipelor participante la turneul fi
nal din luna februarie, dar și meciurile 
Rapid — Constructorul (fete), Rapid — 
Clubul Sportiv Școlar (băieți) și Știin
ța — Politehnica (băieți) au oferit 
partide dîrz disputate și snectacole de 
calitate.

Dinamo și C. €. A. au ierminat la egalitate
tabela de marcaj indica din nou scor 
egal: 9—9, dar cîteva greșeli în apă
rare, comise de școlari în ultimul mi
nut, dau posibilitate rapidiștilor să 
termine repriza în avantaj : 11—9, 

După pauză, jocul a devenit și mai 
interesant. Clubul Sportiv Școlar ata
că puternic, egalează (11—11 în min. 
36) și în secundele următoare scorul 
îi este din nou favorabil (13—12). 
Pentru ultima oară însă, deoarece din 
acest moment jucătorii de la Rapid 
joacă din ce în ce mai bine și profi- 
tînd de superioritatea lor fizică, pre
cum și de faptul că școlarii sînt la ca
pătul resurselor lor (min. 48) se dis
tanțează și obțin în cele din urmă o 
victorie Ia scor : 23—15.

(4—4 în min. 36) și cînd se părea >3 
și cea de-a treia întîlnire dintre echi
pele fruntașe (în retur) se va termina 
la egalitate, Hilde Roth înscrie de pe 
extremă golul victoriei; 5—4 pentru 
Știința. Alai erau 30 de secunde d<, 
joc și partida era jucată.

RAPID — CONSTRUCTORUL 17-6 
(8—3). In primul meci al serii, echipa 
feminină a Rapidului a obținut o vic
torie clară în fața Constructorului și în 
acest fel și calificarea pentru turneul 
final.

DINAMO — C.C.A. 16—16 (7—11 
Beneficiind de. aportul baschetbalistului - 
Alihai Nedef, echipa C.C.A. a dat o 
replică neașteptat de bună formației 
dinamoviste care, fără cîțiva jucători 
de bază (printre care Popescu și Bă- 
dulescu), a evoluat sub nivelul său 
obișnuit. Din felul în care s-a desfă
șurat partida, am distins patru pe
rioade : primele 25 de minute de joc, 
cînd meciul s-a disputat sub semnul 
unei sensibile egalități; sfîrșitul pri
mei reprize și prima parte din repriza 
secundă, cînd C.G.A., dominînd clar, 
a ajuns să conducă cu 14—8 (min. 
38) ; o puternică revenire a dinamo- 
viștilor la capătul căreia (min. 53) 
scorul a devenit egal: 14—14 și un fi
nal dramatic, în care victoria a surîs 
ambelor formații.

Ca o caracteristică generală se po.jf 
spune că această partidă a fost unt.

ȘTIINȚA — CETATEA BUCUR 5-4 
(2—1). Partida avea o miză impor
tantă. Jucătoarelor de la Cetatea 
Bucur le trebuia o victorie pentru ob
ținerea calificării, în timp ce Știința 
(datorită golaverajului superior) ar fi 
fost mulțumită și cu un meci nul. In 
primele minute handbalistele de ia 
Știința desfășoară un joc mai clar în 
atac, înscriu două goluri prin Elena 
Jianu (min. 3) și Aurelia Szoke (min.

RAPID — CLUBUL SPORTIV ȘCO
LAR 23—15 (ÎL—9). A fost un meci 
de toată frumusețea. Cele două echipe 
și-au apărat cu multă ardoare șansele, 
folosind din plin întreaga gamă a po
sibilităților lor tehnice și tactice. în 
primele 10 minute de joc, scorul s-a 
menținut egal. Din acest moment șco
larii atacă din ce în ce mai insistent 
și reușesc să ia un avantaj de 2 go
luri : 6—4 (min. 13). Replica rapidiș- 
tilor a fost însă promptă. "" 
țiurii spectaculoase ale lui 
Coman permit acestora 
(6—6 în min. 17) și chiar 
ducerea (7—6 în min. 18).

Cîteva ac- 
Ionescu și 
să egaleze 
să ia con- 
In min. 29

Jensen

I. Tripșa 581 p. (585): 6. M. Dochiiiță 
580 p. (584); 7. Gh. Lichiardopol 
580 p. (583); 8. T. Manicatide 580 p. 
(581); 9. G. Maghiar 579 p. (578);
V. Atanasiu 577 p. (—).

SKEET (record mondial 196 
— Kaplun U.R.S.S., record R.P.R.
t. — St. Popovici): 1. St. Popovici 
199 t. (193); 2. 1. Aibescu 194 t. (194):
3. Gh. Enache 194 t. (189); 4. I. Du
mitrescu 192 t. (185); 5. Gh. Florescu 
191 t. (192); 6. D. Danciu 190 t. (183);
7. St. Nicolae 174 t. (135); 8. N. Al
bină 169 t. (—); 9. P. Pilote 163 t. 
(152); 10. A. Ioanițescu 156 t. (172).

ARMA LIBERA CALIBRU REDUS 
3x40 f„ SENIORI, POZIȚIA CULCAT 
(record mondial 398 p. — O.
Danemarca, record R.P.R. 398 p): 1. 
M. Antal 396 p. (393); 2. N. Rotaru 
396 p. (390); 3. I. Sîrbu 396 p. (398);
4. V. Enea 395 p. (390); 5. Emil Po
povici 395 p. (395); 6. C. Antonescu 
394 p. (392); 7. I. Văcaru 394 p. (387);
8. T. Ciulu 393 p. (393); 9. AL Cristea 
393 p. (387); 10. V. Panțuru 393 p. 
(391); POZIȚIA IN GENUNCHI (re
cord mondial 391 p. — Ilonen Finlanda, 
record R.P.R. 389 p.): 1. M. Ferecatu

Întreceri spectaculoase și rezuHate... surpriza
(Urmare din pag. 1)

1:23,4; 4. Gh. Cristoiloveanu (Olimpia 
Orașul Stalin) 1:24,8; 5. M. Bucur 
(Carpați Sinaia) 1:25,0; 6. R. Scîr
neci (Olimpia Orașul Stalin) 1:26.8; 
7. M. Enache (C.C.A.) 1:28.5; 8. G. 
Liphardt (Politehnica Orașul Stalin) 
3:30-9; 9. M. Dragomirescu (Știința 
(București) 1:31.8; 10. A Gorog (Știin
ța Cluj) 1:32.8; senioare; I. Elisaveta 
Obrașcu (Știința București) 1:23.8; 2. 
Edith Horvath 
’1:28.7; 3. Utta 
rești) 1:32.3;
(Voința Sinaia)
{Progresul Sinaia) 1:35.3;
■1. Gh. Văcarii (Dinamo Orașul Sta
lin) 1:13.4; 2. G. Bălan (Voința Si
naia) 1:16.0; 3.
Orașul Stalin) 
Colacii (Garpați Sinaia) 1:21,5;

Chivu (Garpați Sinaia) 1:22,4; 6. 1,

(Voința Baia Mare) 
Speck (Știința Bucu- 

4. Mihaela Ghioarcă 
1:33.2; 5. Stela Tampa 

juniori:

V. Șuteu (Dinamo 
1:20,3; 4. N.

5.

Pitiș (Dinamo Orașul Stalin) 1:32.7;
7. N. Șutea (Voința Sinaia) 1:34.7;
8. D. Puia (Progresul Sinaia) 1:40.7;
9. I. Stroe (Dinamo Orașul Stalin) 
1:41.1; 10. S. Santa (Progresul Si
naia) 1:41.6. SLALOM SPECIAL. Se
niori : 1. I. Zangor 72.0; 2. M. Bucur

*73.1; 3. Gh. Cristoloveanu 74.9; 4. N.
Pandrea 76.0; 5. M. Clinei (Carpati 
Sinaia) 78.7; 6. M. Enache 79.5; 7.
G. Liphardt 79.6; 8-9. Scîrneci și R. 
Banu (C.C.A.) 79.8; Gh. Serică (Car- 
pați Sinaia) 79.9; senioare : 1. Elisa- 
veta Obrașcu 66,8; 2. Mihaela Ghioar
că 75.2; 3. Stela Tampa 78.5; 4. Uita 
Speck 82.7;
juniori: 1.
Stroe 67.5;
păți Sinaia)
5. G. Bălan
Sinaia) 76.8;
Bălan (Voința Sinaia) 81.0; 9. I. Pos- 
tolache (Carpați Sinaia) 84.2; 10. V.
Șuteu 89.2. FOND. Seniori 10 km :
1. Șt. Drăgtiș (G.G.A.) 43:28; 2. Al.

Zangor (C.C.A.) 44:28; 3. M. Oilteanu 
(C.C.A.) 44:41; 4. N. Barabaș (Știin
ța București) 44:49; 5. Z. Aifenei
(C.C.A.) 44:53; 6. Gh. Cincu (C.C.A.) 
45:03;
naia) 
46:04;
10. D.
47:55;

Carabelea (Voința Si-
8. D. Cincu (C.C.A.)

Fază din

85.4;
2. 1.

5. Edith Horvath 
Gh. Văcaru G3-0;
3. M. Focșeneanu (Car- 
76.0; 4. N. Colacu 76.3; 

76.5; 6. I. Bacă (Carpați
7. D. Puiu 78.9; 8. Sp.

17:44; 5. Elena Rîșnoveanu (O- 
Orașul Stalin) 18:06; 6. Ve- 
Staicu (Voința Sinaia) 18:19; 

: 1. Gh. Vilmoș (Voința
2. Val. Grapă

7. C.
45:46;
9. I. Cimpoia (C.C.A.) 46:35; 
Chițu (Olimpia Orașul Stalin) 
senioare 3 km: 1. Mioara Si-

mion (Voința Sinaia) 15:38; 2. luliana 
Korfas (Olimpia Orașul Stalin) 16:49;
3. Gerlinde Bosch (Voința Sinaia) 17:00;
4. Rodiea ȘindMaru (Știința Bucu
rești) 
limp ia 
ronica 
juniori
Gheorghieni) 23:42;
(Voința Sinaia) 24:12; N. Stunedrea 
(Dinamo Orașul Stalin) 24:32; 4. 

B. Olteana (Olimpia Orașul Stalin) 
24:51; 5. P. Lenț (Voința Orașul Sta
lin) 25:14; 6. M. Cristina (Voința Si
naia) 25:22.

meciul feminin Rapid- Constructorul
Foto : Gh. Dumitru

dintre cele mai frumoase din ultima 
vreme, datorită dîrzeniei cu care au 
luptat ambele formații pentru victorie. 
Dinamoviștii au făcut și cu acest pri
lej dovada calităților lor, reușind să 
remonteze un handicap serios, atunci 
cînd lucrul acesta părea aproape im
posibil. Pe de altă parte, C.C.A. a ju
cat bine și ar fi putut cîștiga dacă nu 
aștepta totul (în atac) de la Bulgarul 
Cînd acest valoros jucător nu a mai. 
putut da randamentul scontat, C.C.A1. 
și-a pierdut aproape total capacitated 
de a realiza goluri. în orice caz, re-: 
zultatul de egalitate este echitabil.

In ultimul joc al etapei, Politehnicul 
— Știința 27—18 (10—7).

o ocazie favorabilă 
Szoke. Deabia din 

își revin și

8) și ratează 
prin aceeași 
min. 10, campioanele 
în timp ce echipa adversă avea o 
jucătoare mai puțin pe teren (Aurora 
Niculescu a fost eliminată pe două mi
nute), reușesc să înscrie primul gol : 
2—1 pentru Știința, scor cu care se 
termină repriza. In această parte a 
meciului, jocul a fost anost și după 
primele minute de la reluare se părea 
că el nu-și va schimba aspectul nici 
în cea de-a doua parte a sa. Și totuși, 
la scorul de 3—1 pentru Știința (Ca
rolina Cîrligeanu a înscris în min. 22) 
Cetatea Bucur are o revenire excepțio
nală și în min. 35 tabela de marcaj 
indica scorul de 4—3 în favoarea sa 
(au înscris Antoaneta Vasile de două 
ori și Alaria Ghiță) 1 Ultimele minute 
sînt de-a dreptul pasionante. Aurelia 
Szoke transformă o lovitură de la 7m CĂLIN ANȚONEȘGU
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PREGĂTIRI,
Antrenamentele premergătoare nou

lui sezon competițional continuă. Iată 
cîteva vești din Capitală și din tară.

Primele antrenamente la C.C.A.

PREGĂTIRI, PREGĂTIRI...

Fotbaliștii echipei C.C.A. și-au ter
minat și ei concediul. Jucătorii militari 
au început încă de vineri antrena
mentele, care au drept scop adaptarea 
organismului la efort. Sîmbătă, la cel 
de al doilea antrenament, sub con
ducerea antrenorilor Gh. Popescu și 
St. Onisie, au participat următorii ju
cători : Voinescu, Toma, Opanschi— 
Zavoda I, Zavoda II, Ivănescu, Drago- 
mirescu, Staicu, Apolzan—Jenei, Bone, 
Mihăilescu—Cacoveanu, Constantines- 
c.u. Constantin, Alexandrescu, Tătaru, 
Crișan.

Duminică, fotbaliștii de la C.C.A. 
și-au dat din nou întîlnire. De astă 
dată nu pe teren, ci în sala de șe
dințe, unde împreună cu conducerea 
slabului au analizat activitatea sec- 

’ de fotbal. La această ședință a 
-participat întreg efectivul, inclusiv 
Raksi, care s-a reîntors duminică din 
concediu.

In cursul acestei săptămîni C.C.A. 
va continua zilnic pregătirile pentru 
retur.

...Și la Rapid

Feroviarii și-au reluat de miercuri 
pregătirile, le-au continuat vineri, iar 
ieri dimineață au ținut al treilea an
trenament în Ciulești, sub conducerea 
antrenorilor R. Ghiurițan și B. Ma
rian. La antrenamentul de ieri au par
ticipat jucătorii: Todor, Dutigu și O- 
joc (portari), Greaou, Dodeanu, Ma
cri (fundași), Bodo, Neacșu, Lan ga 
și Koszka (mijlocași), Copil, Ozon, 
Ene II, Georgescu, R. Lazăr și Văca
rii (înaintași). Au 'absentat din nou, 
nemotivat, Stancu, Popeșcu și Al. 
Lazăr.
..Ședințele de pregătire au constat 

'dțp alergări și diferite exerciții de 
fi inastică pentru adaptarea organis- 

. lui la efort. Spre bucuria jucători- 
ijî ieri și-a făcut apariția, pentru 
puțin timp însă, și... mingea. Antre
namentele de pregătire fizică vor con
tinua cu durată și intensitate mărită 
pînă la finele lunii. După 1 februarie 
vor fi incluse în program și jocuri de. 
pregătire și amicale.

Sîmbătă la ,,Dinamo"..

marcat... 22 goluri. Vedeți, desigur, în 
ce direcție trebuie să ne concentrăm a- 
tenția în pregătirile noastre. In această 
perioadă trebuie să ne străduim — eu 
și dr. Luca -— ca echipa să-și elimine 
deficiențele constatate în special din 
punct de vedere fizic și al orientării. 
In orice caz privim viitorul cu încre
dere și sperăm că stadionul reamena- 
jat și mărit (în 1960 stadionul „Gh. 
Gheorghiu-Dej" va avea o capacitate 
de cca. 30.000 locuri), va adăposti 
jocuri de calitate, la care echipa 
noastră își va aduce din plin contri
buția.

Vești din tabăra textilișlilor 
arădeni

După terminarea turului, U.T.A. nu 
a trecut la odihnă completă, ci la una

exerciții atletice. Antrenamentele pro- 
priu-zise au început duminică 10 ia
nuarie.

Pregătirile echipelor din ,,B"

Zilele acestea am stat de vorbă cu 
C. Simionescu, antrenorul echipei A.S.A. 
Sibiu. Cu acest prilej am aflat vești 
în legătură cu pregătirile echipei sibie- 
ne în vederea returului categoriei B, 
care va începe la 3 aprilie.

Primul antrenament al fotbaliștilor 
de la A.S.A. Sibiu este programat pen
tru data de 20 ianuarie. Pregătirile vor 
avea loc în aer liber (sau în sală, 
dacă timpul nu va permite ținerea șe
dințelor pe teren).

In prezent, A.S.A. dispune de urmă
torul efectiv de jucători:

Portari: Stoișor și Eremia.
Fundași: E. Nagy, Geck, Ene și 

Foaie.

La sfîrșitul sezonului J959

Cei mai buni 10 în probele de fluture

...fotbaliștii dinamoviști au făcut 
un antrenament de 60 minute în 
cursul căruia au lucrat — pentru pri
ma dată — și cu balonul. Au fost pre- 
zenți toți jucătorii. La viitoarele an
trenamente vor participa un timp și 
trei jucători de la Dinamo București 
din cat. B (Selimesi, Nunweiller IV 
și Gros).

Scurt interviu cu A. Șepci

Zilele trecute, corespondentul nostru 
R. Fisch a stat de vorbă cu antrenorul 
echipei Știința Cluj, A. Șepci, și a pus 
unele întrebări de actualitate.

— Cind și cu ce lot începeți pregă
tirile ?

— Am reluat antrenamentele la 4 
ianuarie, în aer liber, cu un lot de 17 
jucători. Avem o singură indisponibi- 
iîitate: Mureșan, a cărui participare ia 
primele antrenamente este problemati
că, nefiind încă pe deplin restabilit.

— Cum vedeți comportarea echipei 
\dv. în tur și. perspectivele în retur ?

— Știința Cluj este considerată e- 
chipa „speranțelor", care a 'făcut față 
cu succes unui tur greu.de campionat. 
Ne-am luptat cu multe greutăți: indis
ponibilități, jocuri grele în perioada 
examenelor, probleme impuse de între- 
'fuperea campionatului etc. Cred că 
pehipa s-a mai maturizat față de anul 
trecut.

Găsesc interesant să prezint o mică 
;ta>" tică. In cele li jocuri din tur am 
,ii>' ia poarta adversarilor noștri de 
83 de ori, mareînd 16 goluri. In 

Schimb, în aceste jocuri adversarii au 
ras la poarta noastră de 166 ori și au

■j.

onosport
lată cum arată un buletin cu 12 re- 

ultate exacte la concursul Pronosport 
r. 2 din 10 ianuarie:

I. Milan — Juventus 2
11. Bologna — Napoli 1

III. Palermo — Internazionale X
IV. Bari — Lazio X

. V. Genoa — Spal 2
VI. Roma — Lanerossi I

VIL Nice ■— Toulouse 1
VIII. Reims — Limoges 1

IX. Racing Paris ■— Sedan 2
X. Rennes — St. Etienne X

XI. Toulon — Stade Franțais 2
XII. Lyon — Strasbourg 1

La acest concurs au fost depuse a- 
v, oximativ 452,000 variante.

activă. Antrenorul Braun a împărțit ju
cătorii în patru grupe, orientîndu-se 
după capacitățile și lipsurile lor. In 
prima grupă, Necula, Capaș, Țîrlea, 
Tăucean și Pîrcălab, au făcut exerciții 
pentru mărirea forței; în cea de a doua, 
Coman, Szucs, Sereș, Izghireanu și 
Petchowsky au executat exerciții de 
condiție fizică; Neamțu, Pop, Floruț —

Mijlocași: Solomon, Toderici (aflat 
în al 16-lea an de activitate), Rcitscher 
și Hașegan.

înaintași: Baban, Tetea, Dragomir, 
Dragoș, Scînteie.

In acest Iot, descompletat prin ple
carea lui loniță, Baboe, Renye și Pro- 
iopopescu, vor fi promovați doi juniori: 
Flichiș și Laufceak.

exerciții pentru mărirea vitezei, iar De la 1 martie, A.S.A. va începe se- 
Băcuț II, Petescu și Mețcaș sărituri și ria jocurilor de verificare și amicale.

1... 2... 3... 4... 5... Controlul pulsului este unul din mijloacele cele mai 
eficace pentru a urmări modul în care organismul se adaptează la efort. 
Iată un grup de fotbaliști de la Pro greșul luîndu-și pulsul înaintea an
trenamentului

Foto: B. Ciobanu

(Urmare din pag. 1)

noi 
muzeele 
mai importante edificii . ale orașului 
(monumente de artă, istorice, marile 
realizări din anii de democrație popu
lară). In curînd va apare și un mic 
ghid (de buzunar) al R. P. Romîne.

Planul de tipărituri al O.N.T. Car- 
pați prevede pentru 1960 alte nume
roase pliante și broșuri (noi le-am 
înserat pe cele mai importante), pen
tru susținerea turismului intern și in
ternațional.

Vești bune și pentru amatorii dc 
insigne care în 1959 și-au completat 
colecțiile cu cele intitulate : Bucegi, 
Poiana Stalin, Făgărași, Mamaia, E- 
forie sau motonava Transilvania. Zece 
insigne noi, printre care unele vor a- 
minți turiștilor de munții Retezat, A- 
puseni, Ceahlăul, Delta Dunării etc., 
vor fi lansate anul acesta.

La cunoașterea țării noastre peste 
hotare au contribuit — și vor contri
bui fără îndoială — și expozițiile de 
fotografii cu tematică turistică orga
nizate în străinătate. In 1959 locuito
rii țărilor din Peninsula Scandinavă, 
din Cehoslovacia, R. D. Germană și 
R. F. Germană au admirat priveliștile 
Romîniei și noile construcții făurite 
aci în ultimii 15 ani. Astfel de expo
ziții se vor organiza și anul acesta 
într-un număr mai mare de țări. In 
plus. în țară, la principalele baze ale 
O.N.T. Carpați vor putea fi admirate 
mici standuri de fotografii. De aseme
nea, amatorii de fotografii turistice 
din București vor asista la o mare ex
poziție de acest fel.

Ca și pînă acum, activitatea turis
tică își va avea emisiunile sale la ra
dio și televiziune, iar jurnalele cine-

broșuri. Prima va face cunoscute 
Capitalei, iar a doua cele

matografice de actualități vor prezen
ta momente turistice. In colaborare 
cu studioul „Alexandru Sabia" vor fi 
realizate filme de popularizare a unor 
stațiuni de odihnă. începutul făcut a- 
nul trecut cu documentarul „Mamaia 
1959“ va fi astfel continuat.

Nu putem încheia această trecere 
în revistă a realizărilor O.N.T. Car
pați în acest domeniu, fără a aminti 
despre revista „Romînia turistică", 
care apare în cinci limbi, despre o 
serie de mărci poștale cu subiecte tu
ristice care va fi emisă în cursul a- 
nului, ca și de faptul că lucrul la Al
manahul turistic pe 1961 a început 
încă de pe acum.

----- ----------------------------------------------- -—

La loc de cinste, pe tabelele statis
ticienilor, în dreptul coloanei rezer
vate celor mai valoroși „delfini", stă
tea scris pînă mai anii trecuți și nu
mele înotătorului romîn Alexandru Po
pescu. Un nume, care însă, spre re
gretul nostru, revine din ce în ce mai 
rar în coloanele ziarelor de speciali
tate, după J.O. de la Melbourne, de
oarece finalistul nostru olimpic a con
siderat util să-și îndrepte preferințele 
spre... jocul de polo. Ca urmare, după 
acel 2:29,9 obținut în semifinalele pro
bei olimpice la Melbourne, rezultatele 
lui pe distanța de 200 m au început 
să scadă în valoare, Jupă cum urmea
ză: 1957 — 2:32,2; 1958 — 2:31,3;
1959 — 2,34,1. Iată de ce, cu astfel 
de rezultate, finalistul nostru olimpic 
la Melbourne se punea singur în afara 
lotului care se pregătea pentru... Ro
ma. A venit, însă, spre sfîrșitul anului 
(5—6 decembrie), întîlnirea cu înotă
torii din Budapesta și Al. Popescu — 
folosind din plin scurta perioadă de 
pregătire în vederea acestui impor
tant obiectiv și probînd, încă odată, 
marea sa clasă — a realizat un salt

vremea, de-altfel, cînd pe urmele cam
pionului nostru Al. Popescu vor -porni 
într-o „cursă de urmărire" și o serie 
de tinere speranțe (R. Ladner, li. 
Pischl, A. Cristofor, M. Bucurescu, A. 
Nicolau, M. Zager, Z. Sabados, c. 
Cizmarii) creditate anul acesta cu re
zultate sub 40 sec., pe 50 m.

*

Ce ne demonstrează rezultatele pro
bei feminine? In general un progres 
reflectat și de mediile primelor 5 (în 
deosebi) și 10 performanțe. De un salt 
calitativ mai substanțial se arată a fi 
capabile doar înotătoarele Măriuca Ro
tarii și Vasilica Iurciuc, ultima cu 
condiția să renunțe la fluturele „orto
dox" în favoarea variantei „delfin"

MASCULIN

100 m (record : 1:04,3 - Al. Popescu,

sfîrși- 
de 50 
bazin 
timp.

1957)

1. Al. Popescu (Dinamo)
2. Șt. Kroner (Dinamo)
3. Șt. Ionescu (C.C.A.)
4. M. Olaru (Știinta Buc.)
5. I. Nagy (C.C.A.)
— Em. Voicu (Cetatea 

Bucur)
7. N. Burduja (C.C.A.)
8. V. Medianu (Cetatea 

Bucur)
9. D. Caminschi (Știința 

Buc.)
10. I. Măriuță (Știința 

Buc.)

1:06,2 (1:05,1)
1:03,3 (1:08,5)
1:08,7 (1:09,9)
1:10,1 (1:07,7)
1:10.9 ( - )

1:10,9 (1:18,0)
1:11,3 (1:26,0)

1:13,4 (1:17,1)

1:15,6 ( - )

inipresionant: de la 2:34,1 (la 
tul sezonului de vară, în bazin 
m) la 2:25,2 (5 decembrie, în 
de 33,33 m). Cum scriam la
noua performanță realizată de Al. Po
pescu valorează 2:26,6 în bazin de 50 
ni, ținînd cont de cele două întoar
ceri în plus efectuate în bazin de 33,33 
m, fiecare întoarcere generatoare de 
un avantaj apreciat la 7'10 sec. Fiind 
vorba doar de 6'10 sec., mai puțin 
decît norma preolimpică (2:26,0), Al. 
Popescu a găsit înțelegerea selecțio
nerilor pentru... lotul olimpic. Cît pri 
vește norma olimpică (2:25,0), 
poate fi larg depășită anul 
Spunînd aceasta, ne gîndim și 
tul că Al. Popescu se numără 
cei măi rapizi înotători 
Timpul său pe 100 ni: 
realizat la 6 decembrie 
eu înotătorii maghiari.

In rest, cercetînd lista
culine remarcăm progresul tînărului 
N. Burduja (C.C.A.), deocamdată sin
gurul dintre juniori care se arată ca
pabil să aspire la performanțe de va
loare internațională. Nu e departe

HIPISM
REZULTATELE ALERGĂRILOR

DE IERI

Băneasa- 
record de 
participat

Reuniunea de ieri de la 
trap a înregistrat un număr 
concurenți. In 7 alergări au 
76 de cai.

Alergarea principală a fost Premiul
de Iarnă. Victoria a revenit armăsa
rului Vampir, care a reușit să suporte 
un handicap de 90 metri’.

Cu acest prilej, Vampir a susținut 
ultima alergare din carieră, urmînâ să 
plece la herghelie ca armăsar pepinier. 
Cai din prima categorie au fost de a- 
semenea în Premiul Borsec și Bușteni.

în prima armăsarul Lac a manifes
tat o categorică superioritate asupra 
adversarilor săi. în a doua armăsarul 
Winetu, de asemenea, a repurtat o 
victorie ușoară.

Dintre ceilalți cîștigători s-a impus 
iapa de 3 ani, Vifora, care pe un teren 
greu a reușit să-și îmbunătățească re
cordul.

1:14,0 (1:17,1)

1958 1958
Media primelor 5 perfor-

manțe : 1:08,84 1:08,84

Media primelor 10 perfor- ”■ S
mante • 1:10,94 1:13.23

200 m (record: 2:29,9 — Al. Popescu. 
1956)

1. AI. Popescu (Dinamo) 2:34,1 (2:31,3)
2. I. Nagy (C.C.A.) 2:47,4 (2:58,0)
3. M. Olaru (Știința Buc.) 2:53,3 (2:27,9)
4. V. Medianu (Cetatea

Bucur) 2:54,1 (3:10,7)
5. A. Katona (Voința Cluj) 2:59.0 ( - )
6. N. Burduja (C.C.A.) 2:59,2 ( - )
7. Al. Schmaltzer (C.C.A.) 3:00,5 ( - )
8. Em, voicu (Cetatea

Bucur) 3:00,8 (3:01,8)
9. C. Mocanu (Rapid) 3:65,4 ( — )

10. C. Demetrescu (C.C.A.) 3:11,9 (3:09.2)

1959 195R
Media primelor 5 perfor

manțe : 2:49.62 2:46.94
Media primelor 10 perfor

manțe : 2:56,59 2:57.25

ea 
acesta 
la fap- 
printre 

lume 
a îosi

din
1:02,8
în concursul

La pariul ordinea triplă s-au plătit 
cotele 1950 și 702 lei pentru un leu.

REZULTATELE TEHNICE 
SI NT URMĂTOARELE :

Vifora (Szabo Al.), Nemesis,I.
Pamflet. Cota: 5,10—31,20 lei.

II. Gresia (Brailovsky), Ancorat, 
riimera. Cota : 3,30—9,80—33,00 lei. 
Ordine triplă : 702,20 lei.

III. Răboj (Teofil St.), Sonata, Ste
gar. Cota: 13,40—86,10—28,80 lei.

IV. Lac (Szabo L), Orșova II, Hri
sov. Cota : 4,40—61,80—98,50 lei. Or
dine triplă : 1950,20 lei.

V. Vampir (Avram G.), Chiostec, 
Tarcău. Cota : 2,70—26,90—22,50 lei.

VI. Winetu (Ciobanu Gh.), Novac, 
Demon. Cota : 2,10—15,00—15,10 lei. 
Ordine triplă: 235,50 lei.

VIL Avia (Ștefănescu), Raza, Hol
tei. Cota: 6,90—35,50—39,60 lei.

FEMININ

probelor mas-
100 m (record : 1:19,1 - Nicoleta Ștefă-

nescu, 1958)

1. Nicoleta Ștefănescu
(Rapid) 1:19,1 (1:19,1)

2. Vasilica Iurciuc
(Dinamo) 1:29.5 (1:31,0)

3. Măriuca Rotaru (Rapid) 1:21,7 (1:27,4)
4. Ingrid Rothe (Știința

Buc.) 1:24,9 (1:29,7)
5. Elisabeta Bratu (Rapid) 1:25,3 (1:22,4)
6. Margareta Wittgenstein

(Cetatea Bucur) 1:31,7 (1:31,5)
7. Ildiko Csordas (C.F.R.

Cluj) 1:33,2 (1:50.3)
8. Ingrid Wâchter (Știinta

Buc.) ’ 1:34,6 ( - )
— Niculina Toncu (C.C.A.) 1:34,6 (1:42,8)

10. Eva Banffi (C.F.R. Cluj) 1:35,8 ( - )

1959 1958
Media primelor 5 perfor

manțe : 1:22,30 1:25,64
Media primelor 10 perfor

manțe î 1:28,14 1:29.77
G. NiCOLAESCU

A apărut

Nr. 1 (pe 1960)
al revistei ilustrate

SPORT

greu.de


HOCHUij

Astă - seară la ora 19

Fotbal pe olob
NOI AMĂNUNTE ÎN LEGĂTURĂ: cu intîlnirea r. p. romînâ-

R. CEHOSLOVACĂ

JUVENTUS A ÎNVINS 
AGASA I

C. C. A. Știința Cluj, în finala turneului
Liderul

Juventus 
duminică 
foarte prețioasă victorie în fața ac-

campionatului
Torino — și-a 
seria de succese, culegînd o

italian — 
continuat și

® Rezultatele de sîmbătă • Programul de aseară a fost întrerupt din cauza 
ninsorii © Jocul Steagul roșu~Șurianul continuă astă-seară în deschidere

'■ După cum s-a anunțat, cele două
"întîlniri de fotbal dintre echipele re-

' - - prezentative ale R. P. Rpmîne și R. ........... . ____...
"Cehoslovace, din cadrul sferturilor de tualei campioane Milan, pe care a în '

. . “ interțărr.
sc vor desfășura la 22 mai și 29 mai.

Iu primul joc, disputat după-amia- 
ză, s-au întîlnit formațiile Știința Cluj 
și Șurianul Sebeș. După un început 
furtunos, care lăsa să .se întrevadă o 
diferență mare de scor, studenții au 
încetinit treptat ritmul și apoi, pe mă
sură ce echipa din Sebeș își organiza 
din ce în ce mai bine apărarea, atacu
rile lor erau tot mai ineficace. De 
altfel, însăși evoluția scorului arată 
cît se poate de limpede acest lucru: 
11—1 (6—0, 3—0, 2—1). Echipa Șu-

în acest meci că este cea mai valo
roasă echipă a hocheiului nostru. Demn 
de subliniat este faptul că cei doi 
centri noi ai echipei (Kalamar și Cazan 
I) se încadrează din ce în ce mai bine 
în jocul colectiv.

-►finală ale „Cupei . Europei1 
’■►.<' 1 " ' • • 
j jPrima dată este rezervată turului în 
"tîlnirii, care se va disputa la Bucti- 

zei, de ambele părți sînt ratate cîteva ■ ►refti. In ceea ce privește meciul re- 
bune ocazii de gol. -’tur, federația cehoslovacă a anunțat

La reluare, chiar în primul minut, e-j jvineri că acesta va avea loc la Bra- 
chipa din Sebeș reușește egalarea prin "^islava și nu la Praga cum fusese 
Bogdan. Zăpada care cade tot mai a- j "stabilit anterior, 
bundent împiedică acum alunecarea - ►

vineri că acesta va avea loc la Bra-

(Agerpres)

Sîmbătă: Știința Cluj—ȘurianulSe
beș 11-1 (6.-0, 3-0, 2-1). Au marcat: 
Nagy, (2), Dibernardo (2), Otvos (2), 
Tompos, Biro, Takacs II, Cazan II, 
Barta (St.) și Culcear (Sur.). C.C.A. 
— Steagul roșu Orașul Stalin 10-2 
(4-0, 4-2, 2-0). Au marcat: Peter (3), 
Ganga (2), Zograii (2), Kalamar, 
Cazan I, Lorincz (C.C.A.) și Ghitnbă- 
șeanu 2 (St. r.).

rianul s-a mișcat 
primul său meci din acest sezon.

Intîlnirea următoare, C.C.A. — Stea
gul roșu Orașul Stalin, a oferit un 
spectacol de calitate. In ciuda dife
renței de scor: 10—2 (4—0, 4—2, 
2—O), partida a fost viu disputată. O 
surpriză plăcută ne-a oferit-o evolu
ția echipei Steagul roșu care, întărită 
cu cițiva jucători buni (Măzgăreanu, 
Țiriâc, Varadi II, Mihoc), poate ob
ține rezultate din ce în ce mai bune.

Iu meciul cu C.C.A. scorul ar fi fost 
mult mai sirius dacă în reprizq se
cundă oaspeții nu ar fi avut o scurtă 
perioadă de deiută (min. 35—37), stl- 
fic elită însă pentru ca experimentalii 
jucători de la C.C.A. să mărească di
ferența de la 4—1 la... 8—1 1

Formația buctireșteană a arătat și

REZULTATELE TEHNICE

destul de bine în

SURPRIZE ÎN CAMPIONATUL 
FRANȚEI

Etapa de duminică a primei divizii 
franceze a furnizat o serie de rezultate 
surprinzătoare. Astfel, liderul Nîmes 
n-a reușit să întreacă acasă pe 
^meciul terminîndu-se la scor 
■0—0.. Fruntașa clasamentului a 
'un joc mediocru, în special la 
■tare, care n-a reușit să treacă 
pararea „dcstructivă" a oaspeților. Și 

.cealaltă echipă fruntașă, Reims, ă fost 
■pe punctul de a suferi un eșec pe te- 
jren propriu, mar-cînd abia cu 9 minute 
-înainte de sfîrșit (prin Berard) golul 
jvictoriei în fața lui Limoges: 1—0. La 
■Paris, Racing a fost învinsă cu 3—2 
)de Sedan 1 Iar Valenciennes a pier
dut și ea acasă în fața, lut Monaco: 
0—2. In sfîrșit. Nice a întrerupt seria 
de victorii a lui Toulouse, cîștigîrid la 
limită : . 1—0.

Iată celelalte rezultate : Rennes-
St,; Etienne 0—0, Șochaux-Bordeaux 

Stade Francais 1—2,
3—2, Le Havre-An-

vins-o pe terenul acesteia la scor 
net: 2-0. Cum a doua clasată, In- 
ternazionale, n-a reușit să: obțină de- 
c.ît egalitate în deplasare la Palermo 
(ț—t), echipa din Torino șd află a- 
cum distanțată la 3 puncte în fruntea 
clasamentului.

Ultima etapă a dat eîștig de cau
ză și altor două echipe fruntașe, care 
au obținut victorii comode , pe . teren 
propriu : Fiorentina-Sampdoria 4—0, 
Bologna-Napoli 4—1. De asemenea 
Spăl a cules două puncte prețioase, 
cîștigînd cu 1—0 în deplasare ia Ge
noa. In rest: Roma-Lanerossi 3—1, 
Alessandria-Padova 0—0, Atalanta- 
Udinese 0—0, Bari—-Lazio 0—0.

Lens, 1. Juventus 14 10 2 2 38:11 22
alb : 2. Internazionale 14 752 23:13 19

făcut 3. Fiorentina 14 8 2 4 30:14
înairi- 4. Milan 14 743 20:12 W
de a- 5. Spăl 14 6 6 2 17:11 18

• In continuarea turneului pe carc-1 
întreprinde în 
slovacă „Spartak" Trnava 
vineri la Khartum echipa 
„Hillal". Meciul a luat șîîrșit 
rezultat de egalitate : 0—0.

• Sîmbătă, echipele fruntașe engle
ze au fost angrenate în jocurile'celui 
de al treilea tur al „Gupei. Angliei";. 
Din cele 32 de meciuri disputate. 8 au 
dat rezultate de egalitate și după: pre
lungiri 1 Iată cîteva rezultate mai im
portante : Newcastle-Wolverhampton
2—2, Stoke-Preston .1—1, Manchester 
City-Southampton 1—51, Hudders
field-West Ham 1—1, Newport-Totten
ham 0—4.

Sudan, echipe-, ceho- 
■“ T,-n,v, g îtlțllnit

locală 
cu un

Aspecte de la Intîlnirea Știința Cluj— Șurianul Sebeș desfășurată sîmbătă
seara

pucului și jocul nu mai are continuitate. v£-cl s 0— 
Arbitrii întîlnirii, Marcel Hușanu și L Nîmes 
Wili Welther, sînt nevoiți — pe la ju-12. Reims 
mătatea reprizei — să acorde o între-T 3. Racing 
ruper* a jocului p’e timp de 10 minute, țș- 
pentru curățarea gheții. După această Jg Limoges 
pauză neprevăzută, echipele reintră pe X 
teren pentru a juca ultimele minute alei 
reprizei, în care nu se mai înscrie ni ♦ 4 l i ofjr<țîf flimplll dp Sail 
mic. Ninsoarea devine tot mai abun-Z " SlUȘll LUIUCUI Șall
dentă, astfel că la scorul de 1—1, seȚ HâStlUSS
decide întreruperea jocului. X ®

Ultima, repriză, a acestui, meci se va T 
disputa astă-seară, începând de la ora 4- 
18,30, pe patinoarul din Parcul 
August;

Aseară, întrecerea pentru locurile 3-4 
dintre Steagul roșu Orașul Stalin și 
Șurianul Sebeș a început sub semnul 
unei lupte foarte strînse. Cele două e- 
chipe au atacat pe rînd, dar nervozita
tea jucătorilor precum și zăpada care 
începuse să se depună pe gheață au 
făcut ca acțiunile să fie lipsite de clari
tate. Ceva mai deciși în atac, metalur- 
giștii reușesc să termine prima repriză 
în avantaj, mulțumită unui gol marcat 
în min. 11, de către Tiriac, care a șutat 
pe jos, de la treime, surprinzîndu-1 pe 
portarul advers. Pînă la sfârșitul repri-

^0—0, Touloa-St; 
f Lyon-Strasbourg 
T 5—Ci

3— 2,. te

24
24
24
24
24
24

18
15
12
13
13
10

2 58:22
3. 62:32
5
7
8
5

40
36
31

-----  O

-----  O -----

79:31
48:39 30
51:41 29
28:20 29

La volei:
O.R.S.S.—Franța 3 1

Rezultate bune in primele 
concursuri ale sezonului

LOTURILE ECHIPELOR

(Urmare din pag.. 1)

Emil Pop (Știința duj) a ieșit primul 
în cursa de 500 in, Carol Kom jatszegî 
(Știința Cluj) a trecut cel dmtîi linia 
de sosire la. 3000 m, iar Gavrilă Fe- 
her (Avîntul M. Ciuc) și-a învins ad
versarii în cursele de 500 m și 1500 
m rezervate juniorilor între 15—16 
ani. Cei mai buni în întrecerile copii
lor (între 13—14 ani) s-au dovedit _______  ț...... ...... ,_____
a. fk Zoltan parkas (200 m și 400 m) lalți patinatori din'țâră. Vlad~ Olteanu,

Petre Tivadaru, Sânziana Florescu și 
Mugur Maerin îmi dau mari speranțe 
în finala campionatului R.P.R. Din 
cauză că încă nu s-au putut ține în
trecerile preliminarii, am fost nevoiți 
să amânăm finala programată între 
20—24 ianuarie, pentru luna februa
rie. Rezultatele bune realizate de ma
joritatea viteziștilor noștri fruntași în 
primele verificări ne îndreptățesc șă 
sperăm că în finala campionatului re- 
publioan, care se va desfășura după 
toate probabilitățile în -primele zile 
ale lunii viitoare, vom asista la între
ceri dîrze și echilibrate".

vederea întrecerilor campionatului re
publican. Despre stadiul pregătirilor 
patinatorilor dinamoviști ne-a vorbit 
antrenorul federal I. Graioveanu.

„Cu toate că dinamoviștii nu au 
putut participa la primele concursuri 
de verificare organizate la M. Ciuc, 
totuși pot spune, cunoscînd conștiin
ciozitatea cu care se antrenează, că 
ei vor constitui — îndeosebi la ju
niori — adversari puternici pentru cei-

Vineri seara s-a încheiat turneul in
ternațional de șah de Ia Hastings. Pe 

„ primul loc s-a clasat șahistul iugo- 
■“"slav Gligorici, care a totalizat 7‘/2

■ ►puncte din 9 posibile. El a fost urmat 
_"în clasament de Averbach (U.R.S.S.)

■ ►c.u 6*/2 p., Uhlman (R.D.G.) 6*/2 p., 
"Boboțov (R.P. Bulgaria) 5‘/2 P- etc- 
I j Iată rezultatele înregistrate în ultima

Kottnauer y2—'/2: 
i — Pomar 1—0; Heemsoth

Burger ‘/2—V2; Boboțov — Golom- 
Averbach — Winser 1—0.

(Agerpres)

In fața a 4000 de spectatori, sim- 
bâtă seara s-a disputat la Paris în- 
tilnirea internațională de volei dintre 
reprezentativele masculine ale Uniunii 
Sovietice și Franței. Sportivii sovie- , 
tici au făcut din nou dovada calități
lor lor deosebite, ciștigînd în 
trei seturi. De remarcat că 
treilea a revenit selecționatei 
la un scor categoric (15-1).
două seturi au fost cîștigate de către 
voleibaliștii sovietici la 7 și, respectiv 
5. După cum s-a mai anunțat, fondu
rile strînse de la această întîlnire vor 
fi folosite pentru ajutorarea sinistrați- 
lor de la Frejus. f

numai 
setul al 
U.R.S.S.
Primele

C.C.A.: Tulbure—Czaka, lonescu,"rundă: Gligorici
Peter, Kalamar, Lorincz—Raduc, To-i’Uhlman - 
mor, Zografi, Cazan 1, Ganga. B „

STEAGUL ROȘU: lonescu—Mihoc,-►bek 1“0:
Preda, Gogeanu, Varadi II, Weishortel"
— Manolescu, Szekely, Țiriac, Mâzgă--- 
reanu, Ghitnbășeanu—Manta. j j

ȘTIINȚA CLUJ : Stafie—Tompos,--
Botar, Dibernardo, Krasser — Biro,jj
Nagy, Otvos—Cazan II, Takacs II. _ ... .

ȘURIANUL SEBES : Crișan—Cui-"natație ale Noii Galii de sud. înotă- 
cear, Munteanu, Hapreanu, Petrașcu, 
Bogdan—Toma, Nagy, 
Riikanz.

PE SCURT
• IN CADRUL campionatelor de

și Mari-a Vezsenyi (100 m și 200 ml 
ambii din M. Ciuc.

„Cupa Știința" a fost cucerită la 
senioare de campioana țării, Magda
lena Udrea, și la băieți de maestrul 
sportului Titus Sarea.

După trei zile de la primul con
curs, pe pista stadionului „Avîntul" 
din Miercurea Ciuc s-a desfășurat o 
nouă competiție. Și de data aceasta, 
majoritatea celor care au învins în 
primul concurs au confirmat buna lor 
pregătire tehnică și fizică, deși s-au 
întrecut la probe complet diferite, 
pe cei mai buni :

SENIOARE : 500 m, 1000 m, 
m: 'Eva Farkas a realizat timpurile 
55.8 sec.; 1:59,1 și 3:02,6. SENIORI: 
500 m : Gh. Katona 47,8 sec.: 1500 
m: Ladislau Pîrcălab 2:45,6; 3000 m: 
Titus Sarea 5:46,8. In clasamentul 
general primele locuri au revenit Evei 
Farkas cu 176,216 p. si lui Gh. Katona 
cu 163,283 p. t

Rodică-Zoicaș (Știința Clui) și Emilj

Iată

1500

Partida finală, C.C.A.-Știința Cluj a 
fost — firește — și ea amînată pentru 
astă-seară. Ora începerii: 19.

■ ►toarea australiană lisa Konrads asta- 
Besoiu Benta,Twilit un nou record mondial in proba 

’ ' ’-.de 440 yatzi, realizînd timpul de
"4:45,4. Vechiul record era de 4:48,6 și 

'■ .............. aparținea compatrioatei sale Lorraine
;► Crap'p.

echipei R. P. Polone cu timpul de 
Ih 09:53,0. Pe locurile următoare s au 
clasat R.F. Germană, R. Cehoslovacă, 
Rz.F. Germană II și Iugoslavia.

• INTR-UN MECI contînd pentru 
semifinalele „Cupei Campionilor Eu-

Socotim că măsura de a nu se con- i. ropeni" la handbal, la Stuttgart s-au 
tinua jocurile, luată aseară, a fost foar-■■ înțîlnit echipele Goeppingen și T. V. 
te bună. In condițiile unei gheți acope- "Aalsmer ((Amsterdam). Campionii vest- 
ritecu un strat gros de zăpadă, jocu--.gel-mani au câștigat cu 28-11 (16-8). 
rile ar fi avut o desfășurare anormală j j 
și poate că rezultatele ar fi fost și ele,, 
influențate. Pentru astă-seară, C.C.A. și Ț

• SCHIORII norvegieni își continuă 
antrenamentele în vederea Olimpia
dei de iarnă de la Squaw Valley. Re
cent, în cadrul unui concurs de se
lecție schiorii norvegieni au arătat o 
formă deosebită. In proba de 15 km 
sportivul Erner Estviu a obținut tim
pul de 51:40,0. Proba de săritură de 
pe trambulină a fost cîștigată de HaF 
vor Ness cu 221,9 puncte. De remar
cat că cea mai bună săritură a sa a 
fost de 90,5 m.• TURNEUL internațional masculin 

de baschet de la Ljubljana a fost ciș- 
4 Olimpia, 

care în ultimul joc a întrecut cu sco
rul de 94-68 (41-33) echipa Stella Az- 

"zura (Italia). Pe locul II s-a clasat 
2 jechipa Lech din R. P. Polonă, învin

gătoare cu 112-103 în partida susți
nută în fața echipei iugoslave Zada.

Stiinta Cluj, care s-au comportat bjne"t>gat de echipa iugoslavă
• ' ” ' -rear» <n ultimul inc a intre
sîmbătă, promit un joc de calitate, o 
întrecere echilibrată.

Bogat program internațional 
al sportivilor din R.S.S. Armeană
în acest an, sportivii din R.S.S. Ar-

...... ..........|; v. _...... meană vor avea un bogat program in- 
Pop au cîștig’at toate probele (SOoȚternațițMial. Ei se vor jntîlni pe sta
in, 1500 m, 3000 m) rezervate junio-îr' ' J ' "
rifor între 17—18 ani, iar Carol Kom- ȚCehoslovacă 
jatszegî, Maria Mathe (C. S. Tg.fl'n Iran și
Mureș) și Zoltan Farkas au i__
din np-it Să se afirme ca tinere ele
mente înzestrate cu mult talent.

în

------ O

dioanele lor cu baschetbaliștii din R. 
și Franța, cu luptătorii 

Italia, cu boxerii din R.D. 
reușitÎGermană, și alți sportivi. De asemenea, 

ei vor avea de susținut o serie de în
tîlniri peste hotare. Astfel, luptătorii 
vor evolua în R.P. Chineză și R.P. Ro- 
mînă, iar pentatloniștii în R.P. Bulga
ria.

Clubul sportiv Dinamo București f în af?ul 1959, sportivii din R.S.S, 
are cea mai numeroasă secție de pa-ȚArmeană au repurtat o serie de fru- 
tinaj viteză din tară în cadrul căreiaYmoase succese. La diferitele catnpio- 

on a ’ • ; • • • -Triate unionale europene sau mondialeaproape 30 de |umon și seniort^ care au ]uat Xrtul, sportivii ar
se pregătesc intens sub supraveghe-Țmenî au obținut în total 9 medalii de 
rea antrenorului Florin Gămulea în "‘"aur și II de argint și bronz. De o

deosebită popularitate se bucură 
rîndul amatorilor de sport armeni cam
pionul mondial de pentatlon modern, 
Igor Novikov, boxerul Vladimir Enghi- 
barian, care a cucerit anul acesta pen
tru a treia oară titlul de campion eu
ropean, atletul Vartan Ovsepian, pri
mul atlet sovietic care a aruncat greu
tatea dincolo de granița celor 18 m, 
atletul Ter Ovanesian, gimnastul Al
bert Azorian și alții.

Pentru anul 1960 sînt programate în 
R.S.S. Armeană 50 de campionate re
publicane la diferite sporturi și 20 de 
întîlniri internaționale.

Cel mai important eveniment al a- 
nului îl constituie Spartachiada R.S.S. 
Armeană, la care vor participa peste 
10.000 de tineri și tinere. (Agerpres)

® SIMBATA a luat sfîrșitîn localita
tea de sporturi de iarnă de la Grin- 
delwald concursul international femi
nin de schi. In ultima probă a zilei— 
ștafeta 3x5 km — victoria a revenit

O -----

Reprezentativele de hochei 
ale Suediei și Uniunii Sovietice 
au terminat ia egalitate: 4-4

Echipa selecționată de hochei pe 
gheață a U.R.S.S. și-a început turneul 
în Suedia, jucînd vineri seara la 
Stockholm cu echipa reprezentativă a 
Suediei. Intîlnirea a luat sfîrșit cu un 
rezultat de egalitate 4—4 (1—1; 1—2; 
2-1).

Franța a învins ScoțL 
în „Turneul celnr 5 națiuni4 

la rugbi
Sîmbătă la Edinburg s-a desfășurat 

primul meci din cadrul „Turneului ce
lor 5 națiuni" la rugbi, opunînd echi
pele Scoției și Franței. Formația fran- , 
ceză — cîștigătoareâ ultimei ediții a în
trecerii — a debutat cu o victorie, disptt-. 
/zî/zd de 
notat că 
francezii 
cercările 
Moncla 
două ori). După aceasta, scoțienii au 
avut o puternică revenire, nereușind 
însă să egaleze.

Învingătorii au prezentat următorul \ 
„15", în care și-au făcut debutul o se
rie de noi titulari.: Vannier — Rogi. 
Marquesuza, Bouquet, Merriq — Mar
tine, Danos — Crauste-, Celaya, Mon- 
da — Monmejat, Meyer — Roques, De 
Gregorio, Doinenech.

gazde cu 13—11 (5—0). De 
la zece minute după reluare, 
conduceau cu 13—0 prin în- 
înscrise de Meyer, Merriq si 
(Vannier a transformat de .


