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In campionatul republican de hochei pe gheață

VOmA MIERCUREA CIUC A ÎNTRECUT C.C.A. CU 4-0!

A luat sfîrșit turneul boxerilor 
de categorie semimijlocie

Aseară a luat sfîrșit turul campio
natului republican de hochei pe gheață. 
Cîștigînd de o manieră categorică în- 

formația Voința 
'pe

tîlnlrea cu G.G.A.,
Miercurea Ciuc a terminat turul

' j primul loc.
Iată amănunte asupra jocurilor 

. marți și de ieri :
Etapa a IV a

programate în cadrul 
au fost dominate de întîl- 
Voința M. Ciuc și Știința

de

Partidele
cestei etape 
nirea dintre
Cluj, al cărei rezultat avea un carac
ter hotărîtor în lupta pentru titlu. 
Poate tocmai acest lucru a făcut ca 
cele două formații, de Ia care aștep
tam un joc de ridicată factură tehnică, 
să intre pe gheață nervoase, crispate 
și să se angajeze într-o luptă fără ori
zont, de uzură, în care — din păcate 
— au abundat și duritățile. Ceea ce 
s-; jțreeut în unele momente din a- 
cessiă întîlnire nu are nimic comun cu 
jocul bărbătesc, specific hocheiului pe 
gheață; munca de educație — după 

' cum s-a văzut —■ este deficitară la am
bele formații. Numai așa se pot expli
ca ieșirile nesportive ale unor tineri 
jucători cum ar fi Andrei, Szabo II de 
la Voința M. Ciuc sau Takacs II de 
la Știința Cluj. Antrenorii respectivi 
și birourile acestor secții de hochei au 
datoria să se ocupe serios de educația 
sportivilor lor fruntași.

Revenind la desfășurarea partidei, 
trebuie să precizăm că victoria obținu
tă de Voința M. Ciuc este meritată, 
dar că ea nu a fost realizată fără un 
efort deosebit. Mult timp jocul

' disputat sub semnul unui sensibil ra
port de forțe și abia spre sfîrșitul re
prizei secunde, jucătorii de la Voința 

—. au început să domine mai insistent, 
reușind să-și concretizeze superiorita
tea prin două goluri marcate de Ta- 

: kacs I (min. 34) și Ferenczi (min. 41).
Pînă atunci, deci mai bine de jumă- 
la- din joc, scorul era de 4—3 pentru

**v *YY4

s-a

Una 
chips

î Simbătă începe in Capitală j 
l’Turneul puternicei forniațiil 
ț de hochei pe gheață: 

Spartak Brno |
dintre cele mai puternice e-* 
de hochei pe gheață dinȚ 

$R. * Cehoslovacă, Spartak Brno, vai 
*susține un turneu de trei jocuri înY 
*țara noastră, la sfîrșitul acesteiI 

■ Ysăptămîni și începutul celei vii-* 1 toare. X
* Primul joc al hochefetilor ceho-* 

, j slovaci, care ocupă un loc fruntaș J 
; Îîn campionatul țării lor, va aveai

•Jloc sîmbătă seară, începînd de la* 
lora 19, pe patinoarul din Parași Ț 

Sportiv „23 August". Hocheiștii X 
idin Brno vor primi replica Selec-T 
Y floria tei Bucureștiului, care va fii 
Ț alcătuită din următorii jucători :Y
* Pușcaș (Sofian), Radueh, Tomor.Ț 
jțjonescu, Varga, Zografi, 
-♦■Ganga,

xain onto vor pi uni icj 
X floria tei Bucureștiului, 
i alcătuită din următorii

Kalamar,
I, Peter,
II, lano-

X Ganga, Lorincz, Cozan 
iSzabo I, Ferenczi, Szabo 
>vici.
Y In deschidere la acest meci, de 4 
Xla ora 17: Știința București — Vic-Y 
Vioria București. In pauzele dintre X 

j Țjocuri și dintre reprize, vor aveaY
Xloc demonstrații de patinaj artistic. X I Duminică, oaspeții cehoslovaci Y 

vor întîlni echipa Știința ClujX

(ora, 18). Meciul va fi precedat de* 
un bogat program de patinaj âftis-Ț 
tic, care va începe la ora 17. *

In sfîrșit, cea de-a treia .partidăț 
a turneului va avea loc jnarți, 26* 
ianuarie, ora 18, și va opune luiY 
Spartak Brno o selecționată divi-* 
zionară. i

Spartak Brno are în formație mai Ț 
mulți jucători internaționali. *

Valoarea internațională unanim X 
recunoscută a hocheiului cehoslo-y 
vac face ca turneul echipei din I 
Brno să fie așteptat cu mult inte-* 
res de iubitorii hocheiului. I

***♦****♦*»♦♦♦♦♦♦»

Un atac al Științei Cluj la poarta echipei C.S.M. Rădăuți.
Foto : Gh. Dumitri» 

dăuți. Scorul de 9—3 a fost realizat 
de Biro (3), Takacs II (2), Tompoș 
(2) Nagy și Botar, respectiv Ciubo
tarii (2) și Urbanovschi.

Un meci neașteptat de plăcut, mai 
ales prin echiHbrtsl și dîrzenia sa, au 
oferit C.S. Tg. AAureș și Avîntul. Par
tida s-a terminat la egalitate; 2—2, 
rezultat foarte bun pentru mureșeni, 
care și-au confirmat progresul. Ăvîn- 
tul a jucat nervos, dînd și semne 
de oboseală. Au marcat: Incze III și 
Varga II (Tg. Mureș), Iszlai și Vakar 
I (Avîntul).

O partidă de neuitat a fost cea 
dintre Voința și G.Q.A., derbiul cam
pionatului. Intîlnirea a entuziasmat 
pe cei peste 7000 de spectatori, care 
au aplaudat un joc rapid, dinamic, 
presărat cu faze de o spectaculozitate 
rară. Meritul pentru realizarea aces
tui excelent spectacol sportiv apar 
ține în primul rînd Voinței, care a 
și repurtat o victorie netă și pe deplin

G. RADU 
A. CALIN

Voința și victoria putea să revină am 
belor formații. Este foarte adevărat că 
un cuvînt greu de spus în concretiza
rea rezultatului final l-a avut și faptul 
că Știința Cluj a jucat cil un efectiv 
redus (8 jucători), ceea ce a consti
tuit, fără discuție, un handicap.

Scor final: 6—3 (4—3, 1—0, 1—9) 
pentru Voința, prin punctele înscrise 
de Hollo I, Hollo II, Szabo II, Szabo 
I, Takacs I și Ferenczi pentru Voința, 
respectiv Biro, Botar și Takacs II.

In celelalte două partide disputate 
joi în cadrul etapei a IV-a s-au înre
gistrat următoarele rezultate: Avîntul 
M. Ciuc —• C.S.M. Rădăuți 10—2
(1—0, 3—2, 6—0); au marcat: Iano- 
viei (4), Antal II (2), Vakar II, Iszlai, 
Pali, Szdcs pentru Avîntul, Lungu și 
Corduban pentru C.S.M. Rădăuți ; 
C.C.A. — C.S. Tg. Mureș 9—1 (2-0, 
4—1, 3—0); au marcat: Lorincz (4), 
Ionescu (2), Ganga (2), Kalamar pen
tru C.C.A. și Cormoș 
Mureș.

pentru C.S. Tg.

Etapa a
In primul joc al . .

clujeni au învins ușor pe G.S.M. Ră-

Va
etapei, studenții

„Cupa orașului București** la handbal în 7

După un meci de o rară spectaculozitate, echipele masculine 
Fraga și H. 6. Copenhaga au terminat la egalitate: 16-16

deuă jocuri decisive:® Primele selecjieuaie ale orașului București învingătoare în prima zi • Astăzi 
București 1 — H. G. Copenhaga (fe minin) și București—Fraga (masculin)

Aseară, în sala Floreasca, în mij
locul unui interes general, au început 
întrecerile competiției internaționale 
de handbal în 7: „Cupa orașului 
București".

Prima zi a competiției a programat 
o serie de meciuri interesante și în 
special cel care a opus formațiile mas
culine ale orașelor Praga și Copen
haga, care a, furnizat o partidă de 
mare spectacol. Primele selecționate 
ale Capitalei au obținut, aseară, vic
torii concludente. De notat, de ase
menea, jocul excelent furnizat de e- 
chipa feminină H. G. Copenhaga, 
care a impresionat asistența prin ra
piditatea și spectaculozitatea acțiu
nilor sale. Iată acum cîteva amănunte 
asupra desfășurării celor patru par
tide :

BUCUREȘTI I-BUCUREȘTI II (î): 
6—2 (T|-l:). După o repriză egală, pri
mă secționată feminină a Capitalei a 
obținut o victorie fără emoții. Au în
scris: Victorița Dumitrescu . (2), Ma
ria Constantinescu (2), Ana Starck, și 
Jozefina Ștefăfnescu, pentru București 
I, Sofia Șchenker și Lucia Dobre. pen
tru București II.

BUCUREȘTI I-BUCUREȘTI TINE
RET (m) : 19—12 (8—5). Echipa .de 
tineret a Bucureștiului a rezistat doar 
în primele 35 minute ale jocului, cînd 
scorul s-a menținut în general echili
brat. In continuare prima selecționată 
a Bucureștiului și-a impus superiori
tatea tehnică și datorită, în special,

(Continuare in pag,, a 3-a)

unei forțe superioare de atac a ob
ținut o victorie la scor.

H. G. COPENHAGA - VOJVODINA 
(f) : 22—4 (9—2). Evoluția echipei 
daneze a plăcut din nou iubitorilor 
handbalului din Capitală. Jucătoarele 
de la H. G. Copenhaga excelente teh-

Fază din meciul feminin H, G, Copenhaga — V?ipodinat gtșțigat de handbalistele daneze __

8 Intîiniri spectaculoase în reuniu nea de marți o Meciul galei: Va
sils Neagu — Constantin Stoian o O surpriză: Marin Ion l-a învins pe 
Dobre Psvel.

Marți seara, spectatorii prezenți în 
sala Floreasca au trăit momente de 
mare încordare datorită dîrzeniei me
ciurilor din cadrul turneului boxerilor 
de categorie semimijlocie. Cele nouă 
întîlniri disputate au oferit, cu mici 
excepții, un spectacol pugilistic de un 
foarte bun nivel.

Vom da întîietate partidei dintre 
Vasile Neagu (Marina Constanța) și 
Constantin Stoian (Dinamo București) 
care au furnizat, cum se spune, meciul 
galei. De-a lungul celor trei reprize 
am asistat la o luptă aprigă, în care 
s-a făcut multă risipă de. energie. Am 
văzut în Vasile Neagu un boxer de 
mare talent, de o vitalitate puțin obiș
nuită, posesor al unor cunoștințe teh
nice avansate. El l-a învins la puncte 
pe talentatul G. Stoian, care s-a ridi
cat deseori la valoarea adversarului 
său, dar care a greșit uneori lăsîn- 
du-se prea mult descoperit

Mihai Iordache (Șc. sp. G. Lung 
Muscel) și Vasile Sășeanu (Din. Or. 
Stalin) au oferit o partidă dinamică, 
în care s-au schimbat multe lovituri 
dure. Boxerul din Orașul 
s-a comportat mult mai 
decît în meciul de duminică,
mai „aruncat" la întîmplare, și a fo
losit cu succes multe croșeuri la fi
gură. Iordache a „plasat" cu precizie 
cîteva „stingi" și s-a descurcat foarte 
bine în lupta de la semidistanță. Ju
riul i-a atribuit victoria la puncte, dar 
socotim că aceasta l-a nedreptățit pe 
dinamovist. Orădeanul Radu Lavric a 
cucerit o meritată victorie în meciul cu 
Florea Oprea (I.G.F.). Lavric s-a dove
dit a fi un boxer cu vădite înclinații spre 
subtilități. El a condus aproape tot 
timpul lupta, croșeuriie și directele

Stalin 
bine 

nu s-a

Duminică dimineața.

Sacepe turneul „mijlociilor mlci“
Duminică dimineața, sala Floreasoa 

va găzdui un nou turneu de box. Este 
vorba, după cum se știe, de turneul 
lezervat pugiliștilor de categoria mij
locie mică, la care vor fi prezenți 
unii dintre cei rrfai redutabili boxeri 
din țară și din Capitală la această ca
tegorie.

Joi, la federația de specialitate s-a 
stabilit programul primei reuniuni, 
după cum urmează : Al. Moise (I.C.I.) 
— V. Badea (M.I.G.); I. Pițigoi (Șe. 
sp. G-lung Muscel) — L. Gavrilă 
(I.C.I); V. Lăzăreanu (I.C.I.) — Gh. 
Constantin (Get " 
(Reghin) — G. 
Rusu (Cluj) — 
Buc.); V. Bogoi 
stantin (Constr.
(Craiova) — L. Kakocsi (Oradea); 
N. Stoenescu (Din. Orașul Stalin) — 

Bucur); I. Asztaloș
Stănescu (I.C.I.); Șt. 
A. Gănescu (Constr. 
(Galați) — N. Con- 
Buc.); Gh. Buzatu

deosebit de periculoase în 
la poartă au obținut o vic-

niciene și 
aruncările 
torte categorică. Este drept și adver-

CALIN ANTONESCU
A. VAS1LIU 

(Continuare In pag. a 4-a)

sale de stînga mergînd, de regulă, „în 
plin". Nu este mai puțin adevărat că 
sarcina i-a fost ușurată și de boxul 
prea static al lui Oprea, care a fost 
deficitar în ceea ce privește apărarea. 
Și partida următoare dintre P. Baltă 
(Din. Or. Stalin) și S. Trifan (Ener
gia Cîmpina) a dat loc unei lupte dîr-1 
ze, dar, din punct de vedere al călii 
tății, ea nu a corespuns. Baltă a folos 
sil prea mult lovituri laterale, în timp 
ce Stroe, orientîndu-se greșit, s-a an-; 
grenat în lupta de aproape a adversa
rului, lucru ce-i convenea boxerului 
din Orașul Stalin care, pînă la urmă, 
a cucerit victoria la puncte. Brăileanul 
Ion Rodicenco a obținut o victorie 
muncită în meciul cu E. Bogoși (Din. 
Oradea). Meciul a început în nota de 
dominare a orădeanului, care a trimis 
ctteva croșee scurte la bărbie. Dar, în 
min. 2 al primei reprize, o laterală de 
stînga a lui Rodicenco l-a găsit des
coperit pe Bogoși, care a fost trimis 
Ia podea- In continuare, boxerul brăi- 
lean controlează lupta și plasează din 
mișcare cîteva puternice directe de 
dreapta. In ultima repriză, asistăm la 
un schimb violent de lovituri. Avînd 
un finiș mai bun, Rodicenco obține de-! 
cizia la puncte. Marius lonescu (Con-: 
str.. Buc.) a cucerit o confortabilă vie-; 
torie în fața lui Constantin Bîlă (Din. 
Craiova). Socotim exagerat cel de al 
doilea avertisment pe care arbitrul Di-: 
mulescu l-a dat boxerului craiovean. 
Așteptat cu mult interes, meciul dintre 
tinerii Marcu Ion (G. Lung Muscel) 
și Arcadie Nagy (Cluj) a prilejuit q

R. GA1.ĂRAȘANU

(Continuare în pag. a 4-a)

D. Bălăci (Semănătoarea Buc.); I. Pă- 
duraru (Cîmpina) — O. Siîberman 
(I.G.F.).

Programul reuniunii va fi completat 
cu meciurile Marin Constantin (Get 
Bucur) — Niculae Ghibu (Pasteur) 
și Constantin Citirea (Câmpulung Mus
cel) — Cornel Rusu (Știința Buc.).

■[ ‘wsac

Ultimele pregătiri ale hocheiștiîor 
sovietici

A1OSCOVA (Agerpres). Echipa re
prezentativă de hochei pe gheață a 
U.R.S.S. și-a continuat antrenamentele 
în vederea Jocurilor Olimpice de iarnă 
de la Squaw Valley, întîlnind în ora-' 
șui Gorki formația Torpedo pe care 
a învins-o cu scorul de 8—0 (4—0; 
1—0; 3—0). Hocheiștii sovietici vor 
pleca în S.U.A.. la 26 ianuarie.

Ivo Ney sl 20-lea participant
la finala campionatului de sah 

aî U.R.S.S.
A luat sfîrșit meciul pentru califi

carea în finala campionatului unional 
de șah dintre maestrul Ivo Ney (R.S.S. 
Estonă) și maestrul Leonid Stein 
(Lvov). Ivo Ney a cîștigat meciul cu 
2’/2—l‘/2 puncte și va fi astfel cel de-aî 
20-lea participant la campionatul 
U.R.S.S. de șah care se află la cea 
de-a 27-a ediție și va începe la 25 ia
nuarie la Leningrad. t



Răspundem cititorilor ? I

Asociația sportivă- unitate organizatorică 
de bază a U. C. F. S.

rotate orgi 
II. C. F. S

NERMIN ACI OMER JOACĂ RUCBI • ••

Printre scrisorile care ne-au sosit in 
ultimul timp la redacție se află și a- 
eeea a tov. Palade Enache de la Uzi
nele mecanice „Poiana” — Cîmpina. 
El ne transmite pe această cale rugă
mintea de a publica un material în 
care să ne ocupăm de rolul și sarcinile 
asociației sportive în dezvoltarea acti
vității sportive din cadrul uzinelor, în
treprinderilor etc.

★

Reorganizarea mișcării de cultură 
fizică și sport din țara noastră a adus 
un suflu înnoitor, a stimulat puternic 
dezvoltarea activității sportive de mase, 
angrenînd în întrecerile de pe stadioa
ne un număr din ce în ce mai mare 
de oameni ai muncii. Asociațiile spor
tive — unități organizatorice de bază 
ale Uniunii de Cultură Fizică .și Sport 
-— au contribuit din plin la realizarea 
acestor succese.

In asociațiile sportive activează nu
mai cei care au devenit membri ai 
U.C.F.S. și își duc activitatea în unitatea 
unde funcționează asociația sportivă.

Fiind organizate pe principiul locu
lui de producție sau teritorial, asocia
țiile sportive au sarcina de a atrage noi 
membri în U.C.F.S. și de a-i angrena 
în practicarea continuă a sportului în 
vederea dezvoltării lor multilaterale și 
a întăririi sănătății. Pentru realizarea 
acestor sarcini asociațiile sportive popu
larizează educația fizică și sportul în 
rîndul oamenilor muncii, organizează 
competiții, crosuri, serbări sportive, ex
cursii etc. și se îngrijesc de instruirea 
«portivă a membrilor U.C.F.S. care 
practică diferitele ramuri de sport. 
Asociația sportivă se ocupă intens, prin 
multiple și diverse mijloace care-i stau 
la dispoziție, de educația cultural-poli- 
tică a sportivilor, de creșterea continuă 
a nivelului ideologic al membrilor 
U.C.F.S.

Printre sarcinile 
stau în fata asociațiilor 
afl ă și aceea a creșterii 
sportivilor în spiritul 
neprecupețit față de cuceririle 
muncitoare, față de partid și popor, 
a mobilizării sportivilor pentru amena
jarea și construirea de terenuri și baze 
sportive. Pentru continua dezvoltare a 
bazei materiale asociația sportivă des
fășoară o intensă muncă politică, în 
rîndul membrilor U.C.F.S. pentru achi
tarea la timp a cotizațiilor.

asociației sportive — în răstimpul din
tre două adunări generale — este con
dusă de consiliul asociației sportive 
compus din 3 pnă la 21 membri. Con
siliul asociației sportive are sarcina de 
a organiza și controla activitatea spor
tivă, prezentînd periodic dări de seamă 
în fața adunării generale și a consi
liului raional sau orășenesc U.C.F.S.

Activitatea sportivă a membrilor 
U.C.F.S. din cadrul unei asociații spor
tive se desfășoară în secțiile pe ramu
ră de sport. In aceste secții se perfec
ționează pregătirea sportivilor, se face 
pregătirea aspiranților G.M.A., precum 
și educația moral-cetățenească și poli
tică a membrilor secției. Pentru buna 
desfășurare a activității în cadrul sec
țiilor, munca este condusă de un birou 
format din 5 membri, ales de către a- 
dunarea sportivilor secției Biroul 
secției are ca sarcini : alcătuirea 
planului de muncă, afilierea secției la 
federația de specialitate, întocmirea 
calendarului sportiv, controlul activită
ții tehnicienilor și analizarea muncii 
lor ș.a.

In cadrul secției membrii sînt orga
nizați pe grupe și echipe. Echipele se 
formează în cadrul secțiilor pe ramură 
de sport în care se practică jocurile 
sportive pe echipe, ținîndu-se cont de 
vîrsta și de pregătirea tinerilor. Gru
pele se formează în secțiile pentru 
sporturi individuale avîndu-se în vede
re vîrsta, sexul și pregătirea membrilor 
secției.

îndeplinind hotărârile adunării ge
nerale și ale consiliului asociației, 
fiind permanent conduși de organiza
țiile de partid și 
zațiile 
tivii 
ve de
multe succese. Inițiativele sportivilor, 
munca entuziastă a activiștilor obștești 
și dragostea cu care oamenii muncii în
conjoară sportul au făcut ca asocia
țiile sportive să contribuie din plin la 
dezvoltarea activității sportive ' de ma
se, să atragă la startul întrecerilor 
populare tot mai mulți tineri. Muncind 
și în viitor cu aceeași sîrguință, învă- 
țînd din activitatea de zi cu zi, asocia
țiile sportive vor putea realiza succese 
și mai importante.

Ploua încetișor cu picături mărunte cititor. Avea in schimb 
și din cînd in cînd dădea și spic de,''popii: 7. Asan era însă 

mist și necazurile, rapacitatea „zen- 
gînului" (boierului') Ghiță Popeea pe 
al cărui pămînt asuda nu-l descura
jau ci, dimpotrivă, îl îndîrjeau. Une
ori, zengin Ghiță Popeea îi zicea in 
derîdere:

— Bogat ești măi Asan! Ai șapte 
copii. Deh, face omul copii ca să aibă 
cui lăsa averile...

Asan Agi Omer scrîșnea din dinți, 
înjura și-și spunea sieși:

— O să vedem zengin Ghiță, o să 
vedem...

Și s-a văzut. Nu după mult' timp, 
Asan Agi Omer a fost și el împroprie
tărit. Cînd a intrat mai tîrziu în marea 
familie a colectiviștilor dobrogeni lingă 
el nu era decît Saadat — unul din
tre băieți. Ceilalți porniseră pe alte 
căi. Deveniseră muncitori, funcțio
nari.

Nermin a lucrat un timp la Cer
navodă. Acolo s-a calificat sudor. 
Cînd a luat ființă fabrica „Cimentul 
Păcii" s-a întors la Medgidia și s-a 
angajat aci sudor la secția mori-pas- 
tă, ajungînd în scurt timp unul din
tre oamenii de bază ai fabricii.

Munca într-o fabrică de ciment este 
pasionantă și cere multă pricepere. 
Nermin a îndrăgit-o. El este un 
băiat tinăr, arătos, cu mușchi pu
ternici. Acolo, în cartierul Păcii nicio- 

deși în actele sale era trecut ■— agri- dată nimeni nu l-a întrecut la kureș.

zăpadă. Luminile orașului, licăreau 
însă vesele, creînd nn cadru neaș
teptat de optimist întregii așezări.

După vreo 15 minute de mers po
trivit am intrai în partea cea mai 
nouă a Medgidiei, printre cvartalurile 
formate din blocurile de locuit ale 
muncitorilor de la fabrica „Cimentul 
Păcii". Aci, într-unul din ele mă aș
teptau două vechi cunoștințe: sudo
rul Nerrnin Agi Omer și inginerul 
Sergiu Zîmbrea, amîndoi de la 
mentul Păcii"...

De inginerul Sergiu Zîmbrea mă 
legau multi ani petrecuți pe băncile 
unei școli dintr-un bătrîn orășel de 
provincie și multe ceasuri cheltuite pe 
stadioane. De fapt și pe sudorul Ner- 
min Agi Omer îl cunoscusem tot la 
o întîlnire comună cu sportul, undeva 
într-o sală în care se desfășurau în
trecerile de trîntă ale Spartachiadei 
tineretului, în care el cucerise titlul 
de campion la cea mai grea catego
rie. Nerrnin Agi Omer sau numai Ner- 
min Omer cum îl cunosc cititorii noș
tri este tătar, născut în cartierul Păcii 
din Medgidia.

Asan Agi Omer, tatăl, s-a însurat 
pe la începutul acestui secol cu fru
moasa tătăroaică Zechie și ea tot atît 
de săracă ca și Asan. Pînă-n 1945 
Asan n-avea nici un petec de pămînt

o liotă de 
un om opti-

„Oi

Din nou despre fotbal ••••

★

sindicale 
din cadrul 
la sate si

Organul superior al asociației spor
tive este adunarea generală și confe- 
Tința membrilor U.C.F.S., care se con
voacă cel puțin o dată pe an. Activitatea

importante care 
sportive 
și educării 

atașamentului 
clasei

sprijiniți de organi- 
și U. T. M., spor- 
asociațiilor sporti- 

orașe obțin tot mai

se

„Curat operativitate, coane Fănică!

BBl
11f 1 I

II ■■■' 2 ■sportive
Gheor- 

are cî- 
— de

asociației
Grivița“,

cînd
libere
satisfacerea a 

pentru echipa
se îngri-

clipe
între

cereri
de schi 
tot de... mingile de

Deși ninge (sîntem doar 
în miez de iarnă!) gîndul 
pasionațiloi sportului eu 

balonul rotund se în
dreaptă cu tot mai multă 
stăruință spre... primă
vară. Chiar și magazione
rul 
„Bere
ghe Orzea, 
t'ev'a 
pildă 
două 
ment 
jește
fotbal. In curînd .vor veni 
amatorii de fotbal din fa
brică să le ceară' și atunci 
trebuie să se afle toate în 
perf ectă stare! După an
trenamente vor începe cam
pionatele pe 
și-atunci n-o 
didească... •

Pentru a

asociație. Ei, 
să mai pri-

preîntâmpină
cereri de echipament, Gheor-

Povestea a început în... 1958. In
tr-o zi de noiembrie. Burnița, batea 
vîntul, se făcuse 
intr-un cuvîrit era 
tre acelea care 
gura sobei. . Dar, 
astfel că arbitrul 
Timișoara s-a 
nit-o spre Reșița, unde avea „o tușa

frig de-a birielea, 
o zi mohorîtă, din
te chemau lingă 

datoria e datorie, 
Samoilă Polak din 

suit în treri și a por- 
___  ^r._ - .--i „o tușă" 
la meciul de fotbal C.S.M. Reșița—■ 
C.F.R. Arad, din cadrul categoriei B.

Dună terminarea meciului, ctnd ar
bitrul Polak s-a dus la organizatori 
pentru a i se restitui cheltuielile de 
deplasare, s-a ivit o neînțelegere. Pe, 
foaia de delegare era trecută suma de 
205 lei. Cei de la C.S.M., făcîndu-și 
și ei calculele, au zis că n-au de 
plătit decit 180 lei. Arbitrul, bineînțe
les, n-a vrut să primească altă sumă 
decit cea care scria pe foaia de dele
gare și a plecat acasă fără bani, 
adresîndu-se Colegiului Central de 
'Arbitri pentru a lămuri problema... 
Ce și-a zis omul: mai așteaptă 2—3 
zile, o săptămînă chiar, dar. cel puțin 
e cu conștiința împăcată că n-a pă- 
căl t pe nimeni, dar nici el n-a fost 
păcălit...

Dar au început să treacă nu numai 
zilele și. săptămînile, cl șt... lunile. 
Vczînd că nu e nici o... mișcare, la 
25 februarie, la aproape 4 luni de la 
meciul cu pricina, s-a adresat iar Fe
derației de Fotbal pentru a soluționa 
chestiunea. In definitiv, erau banii lui 
fi dacă i-ar fi prisosit, i-ar fi depus

ia C.E.C. și nu la C.S.M. Reșița sau 
la... F.R.F.!

La 20 iunie ■— notați... promptitu
dinea! — Colegiul Central de 
bitri îi comunică lui Polak t “ 
trimis delegarea corectată și că 
poate ridica banii de la Reșița. Nu 
erau nici 205 cit se fixase la înce
put, nici 180 cum ziceau cei din Re
șița, ci... 185 lei! Arbitrul nostru s-a 
pus din nou pe scris, rugîndu-i pe to-

! mi mărturisea o data, oarecum ^stin
gherit, că n-a fost nici cînd pe Ote".

Acum un an și ceva cînd au înce
put întrecerile pentru Spartachiadă 
băieții din secție l-au invitat și pe el. 
A intrat în concurs „într-o doară" și 
a ajuns* campion al Spartachiadei. 
Avea atlta forță în el... Cînd s-a în
tors de la finalele Spartachiadei'bă* 
ieții l-au sărbătorit cum se cuvine și 
i-au dorit „la anul și la mulți ani..." 
Dar Nermin prins de meserie și de 
altele nu s-a prea mai dus pe la sală. 
Intr-o zi în fabrică cineva a venit cu 
ide ea de a se înființa o echipă de 
rugbi...

— Rugbi...? Mi-ar place! și-a zis 
Nermin. Și astfel, linia a doua a gră*. 
me zii de rugbi are un om care cîntă~ 
rește 100 de kg. și pentru care un 
tub de oxigen ce trebuie deplasat de 
la un loc la altul nu „ridică" prea 
multe probleme. Spun unii că gră
mada echipei de rugbi ^„Cimentur 
Medgidia este cea mai puternică din 
toată Dobrogea. Se poQte. Acolo este 
doar Nermin și mai sînt și alții la 
fel de puternici ca el. In echipa de 
rugbi „Cimentul" Medigidia. sîntro
mi ni, tătari, turci, lipoveni. Toți luptă 
cu aceeași ardoare, cu aceeași dîrze- 
nie pentru culorile asociației' lor spor
tive. Nermin este unul dintre ceUIniai 
buni jucători ai echipei și* unul dintre 
animatorii ei morali.

In anul 1958, Nermin a trăitl^na 
dintre cele mai importante zileă&în 
viața lui: a primit carnetul ro^ de 
membru al partidului comuniștii or. 
Din ședința în care fusese conjjțpiat 
membru al P.M.R. a ieșit un air 'om. 
Comuniștii îl ajutaseră să devină 
mai matur, mai chibzuit, mai înțe
lept. Și Nermin Agi Omer s-a arătat 
în continuare demn de încrederea co
muniștilor care l-au crescut și eduiat. 
El a fost 
secretar
P.M.R. E 
Conștient
Nermin Agi Omer 
obțină succese tot 
toate domeniile de

ales de către tovarăși* 
al organizației 
o cinste 
de acest

■:
de bază 

cu totul deosebită, 
lucru, comunistul 
se străduiește să 
mai frumoase în 

activitate.

VALENTIN PAUNESCU

O nouă sală
de sport

CONSTANȚA: De curînd sportivii 
constănțeni au intrat în posesia unei 
noi săli de sport. Situată în apropie
rea stadionului „1 Mai", această'sală 
este dotată cu tot necesarul desfă
șurării în cele mai bune condițiuni a 
concursurilor de gimnastică, a meciu
rilor de volei și baschet.

E. Pi . 
coresp. .

viitoarele
ghe Orzea se ocupă încă de pe acum 
de repararea și refacerea celui ce ne
cesită astfel de operațiuni.

var ușii de la C.S.M. Reșița să-i tri
mită de urgență banii. Ce răspuns a 
primit ? Să citim împreună noua adre
să pe care arbitrul Polak a trimis-o în 
8 septembrie 1959 Colegiului Central 
de Arbitri din F.R.F.: „Vă înaintez 
adresa pe care am primit-o de la 
C.S.M. Reșița, prin care mi se face 
cunoscut că baremul meu de lei 185 
din 2 noiembrie 1958 a fost trimis la 
dv. la 3 noiembrie 1958. Rog luați 
măsuri să intru o dată în posesia ba
nilor mei, deoar.ece îi aștept de 10 
luni de zile".

Considerînd, probabil, că 10 Iutii nu 
reprezintă un record de... așteptare, 
Colegiul Central de Arbitri nu s-a 

să răspundă. Arbitrul Po
lak n-a mai știut ce să creadă: dacă 
ar fi împrumutat banii celui mai rău 
platnic și tot i-ar fi primit pînă a- 
cum înapoi! In noiembrie 1959, cînd 
se împlinise un an de la disputarea 
meciului ■— o mică... aniversare, cum 
s-ar spune! — tov. Polak a mai fă
cut o scrisoare. Dar sătul de tărăgă
nările Colegiului Central de Arbitri, 
s-a adresat de data aceasta Comi
siei de . competiții 
du-șl că această 
„mare". ji o 
prag...

Țt-ai găsit!
Neștiind ce 

Polak a făcut
ziarul nostru, rugîndu-ne să publicăm 
acest caz la .Lovitura de pedeapsă". 
Ceea ce am și făcut.

Dar te pomenești că cei 
vor fi tot tovarășii de la 
Central de Arbitri, 
„încăpățînat" n-au 
lumea 1

Iar noi spunem
pe Caragiale — „curat operativitate, 
coane Fănică/"...

Ar- 
că^ i-a deranjat

își

— Ce facem, tovarășe ? a trecut șt 
Anul Nou !

La mulți ani, tovarășe !
Desen de; 1). Mihăilă

să

din F.R.F., spunîn- 
comisie o fi mai 
puie piciorul in

să
apel zilele acestea la

mai facă, arbitrul

su parați 
Colegiul 
atlt deUn om 

văzut ei de cînd

— parafrazîndu-l

JACK BERARUJ
VAȘItE GQDESCU

a

jPrima rundă a turneului din Capitală 
!4 Turneul care reunește majoritatea 
jucătorilor fruntași din Capitală a în
ceput în după-amiaza de marți, la 
clubul Dinamo. La cele 9 mese de joc 
s-a angajat o luptă foarte deschidă,‘ de 

țbun augur, pentru această întrecere 
4 care se anunță deosebit de interesantă. 
J Primii au terminat partida lor Dri- 
Jmer și Reicher. Folosind cu repeziciu- 
7 ne o slăbire rezultată din deschidere 
iîn poziția adversarului său, Drimer a 
4înscris o victorie în numai 20 de mu- 
Ztări. Și campionul țării, Ciocîltca, a 
4 debutat cu o partidă cîștigată. El l-a 
/obligat pe Crețulescu să cedeze la mu- , *
(tarea 34. Iată rezultatele celorlalte par- sie. Vom cunoaște deci abia după con- 
jtide încheiate după 4 ore (se joacă 
iacum cu 18 mutări pe oră, controlul următoare, care vor opune pe cei deo» 
|făcîndu-?e la mutarea 36): Ghițescu —- 
iNacht J/2—7? (3i); Stănculcscii —
(Menas Vo—’/g (32); Samarian — Joița te sîmbătă. De săptămînă viitoare con- 

—0 (39). cursul continuă în sala Progresul dii®
ț Celelalte patru partide s-au între- str. Doamnei nr. 4

rupt. In partida Ichim — Troianeșcu, 
după ce mult timp albul a avut iniția
tiva, poziția este egală. Cu avantaj 
pentru alb s-au întrerupt partidele 
Bozdoghină — Botez și Pavlov —- 
Pușcașii. In partida Gavrilă — Ursea- 
nu avantajul este de partea ultimului.

De rezultatele întreruptelor — care 
se reiau azi după-amiază — depinde 
și programul celei de a doua runde. 
Aceasta fiindcă, după cum se știe, în 
concursurile cu „sistem elvețian” tra
gerea la sorți dinaintea fiecărei runde 
se face pe baza clasamentului, în care 
nu trebuie să existe partide în suspen-

semnarea ultimelor rezultate întîlnirile

■ anulată egali în clasament
Runda a doua urinează să se dispu-

Mîine, Ia Dinamo

MATINEE LITERAR CE TEMA
VIATA Șl OPERA LUI A. P. CEHOV

Clubul sportiv Dinamo București 
organizează un interesant matineu li
terar cu tema 
P. Cehov". 
concursul 
Caragiale" 
program : 
scriitor",
Ioan Massof, secretar literar al Tea
trului Național; „Cameleonul", inter
pretare de N. Brancomir, artist enie-

„Viața și opera lui A. 
Matineu!, organizat cu 

Teatrului Național „I. L. 
va cuprinde următorul 

„Viața și opera marelui 
prezentare de conferențiar

rit; „Efectul dăunător al tutunului-, 
interpretare de Gr. Vasilîu Birlic, ar
tist al poporului ; „Ursul", comedie 
într-un act interpretată de Dem. Ra
dulescu, Nic. Enache și Va’eria Ga- 
gealov.

Matineu! literar organizat de clubul 
sportiv Dinamo va avea loc mîine 
la ora 17, în sala de festivități a 
clubului,



PREGĂTIRI, PREGĂTIRI
MASURI LA JIUL

PREGĂTIRI

TRIBUNA SPORTIVILOR FRUNTAȘI

Jiul Petroșani a început pregătirile 
®ub îndrumarea antrenorului Ion Ba
log- In planul de pregătire a echipei 
figurează 5 antrenamente săptămînale 
eu o durată de 30—90 minute. Iată 
Iotul echipei pentru retur: Crîsnic, 
Gram — Romoșan, Panait, Vasiu — 
Cosmoc, Deleanu, Crișan, Tîlvescu, Far- 

; kaș. — Toth, Ghibea, Crăciun, Ciurdă- 
rescity Gabor, Manea, Nertea, Olteanu, 
La primele antrenamente au lipsit ne
motivat Crîsnic, Vasiu și Manea, Ro- 

- moșan și Farkaș urmează un tratament 
medical.

Conducerea secției de fotbal a ana
lizat recent comportarea echipei în 
tur și a ajuns la concluzia că echipa 
a vădit lipsuri în pregătirea fizică și 
tehnică In același timp a lăsat de dol- 
rit munca de educație în rîndurile fot
baliștilor. In urma analizei, conduce
rea secției a luat o serie de măsuri 
pentru remedierea lipsurilor. Printre 
altele s-a pus un accent deosebit pe 
urmărirea activității profesionale a ju
cătorilor. De remarcat că în ultimul 
timp o serie de jucători de la 
s-au evidențiat 
Printre aceștia 
Panait, Farkaș, 
odată jucătorii 
ritate cursurile
Avînd în vedere seriozitatea 
și-au început pregătirile fotbaliștii de 
la Jiul, susținătorii echipei speră că în 
returul campionatului ei vor șterge im
presia proastă pe care au lăsat-o în 
prima parte a acestei competiții.

(I. Paliță, corespondent)

Jiul 
în munca profesională, 
se numără Deleanu, 
Vasiu și Romoșan, Tot- 
frecventează cu regula- 
de învățămînt politic.

cu care

VEȘTI DE LA FLACARA MORENI

Programul de pregătire a echipei cu
prinde trei cicluri. In primul ciclu 
(timp de două săptămîni) se prevăd 
antrenamente zilnice de pregătire fi
zică multilaterală; în al doilea (4 an
trenamente săptămînale) se va pune 
accent pe individualizare, apoi — în 
al treilea — pe pregătirea în ansam
blu. In noul sezon C.S.M. Reșița va 
utiliza următorul lot : Purcică — Hu- 
șek, Chirilă, Bratu, Oșan — Schiopu, 
A pro II, Zsizsik — Vrcan, Comisar, 
Varga, Tischler, Io jart, Mateon.

(Gh. Dobrescu, corespondent)

PROGRAMUL CEFERIȘTILOR 
DIN PAȘCANI

De ce nu folosim cu eficacitate cornerul 
la handbal In 7 ?

oferă amatorilor 
în care se folo-

Handbalul în 7 
un frumos spectacol, 
sește o variată gamă de procedee teh
nice. •- --------” ” -
sale, 
nere 
după desfășurarea atîtor campionate, 
turnee și jocuri internaționale s-a a- 
juns Ia consacrarea unor procedee teh- 
nico-tactice specifice handbalului re-

Dacă la începuturile practicării 
prin 1952, se foloseau în ne
demente din handbalul în 11,

• In curînd va începe la federația 
noastră de fotbal vizarea carnetelor 
de legitimare pe anul 1960. Carne
tele vor fi prezentate de echipe con
tor- următoarei planificări :

■'ianuarie: echipele Progresul, 
Rapid, Dinamo și C.C.A., toate din 
București.

26 ianuarie: echipele Petrolul 
.’ești, Farul Constanța, Steagul
Orașul Stalin și Dinamo Bacău.

27 ianuarie: echipele Minerul Lu-
, peni, Jiul Petroșani, Știința Cluj și

< U.T. Arad.
Pentru vizarea carnetelor se vor 

prezenta următoarele acte: carnetele 
tip-F.R.F., tabelul nominal de jucă
tori și chitanța sau copia scrisorii de 
virameht prin care s-a plătit taxa 
de participare la campionatul pe anul 
(1959—60. Cluburile șl asociațiile spor
tive sînt obligate 
(planificate pentru 
ielor de viză.

Incepînd de la 12 ianuarie, Flacăra 
Moreni se pregătește cu conștiinciozita
te pentru reluarea campionatului. An
trenorul loachim Moldoveana are la 
dispoziție următorul lot de 
Berdeli — Guian, Lupea, 
Fiica, Stroilescu, Oprișan — 
cu, Dumitriu, Fălcuțescu —

jucători : 
Miliăescu, 
Șerbănes- 

Capoianu.

Echipa C.F.R. Pașcani se antrenează 
de i ori pe săptămînă, îndrumată dc 
antrenorul Gică Bărbulescu. Programul 
echipei cuprinde obișnuitele antrena
mente de acomodare, care vor fi ur
mate în februarie de ședințe practice 
cu balonul, apoi jucătorii vor partici
pa la meciuri de verificare. Primii par
teneri de joc ai ceferiștilor vor fi for
mații de categorie regională. In conti
nuare vor juca cu echipe de categoria 
B, printre care fruntașa seriei I a ca
tegoriei B, C.S.M.S. Iași. Iată lotul e- 
chipei: Cristescu, ’ Oancea Nedelcu, 
Pandit II, Brohanschi, Stumbea —- Si
mina, Panaite I, Boboc, Marian —

să respecte 
prezentarea

• .JEj-xamenul de
ie arbitri care va fi organizat de 
’J.C.F.S.-București prin comisia loca
lă de fotbal, va avea loc la 25 și 26 

Januarie la sediul U.C.F.S.-București, 
-jar Rezultatele vor fi comunicate 
28 B "arie. Deschiderea cursului 
ivea. c la 31 ianuarie ora 10 
'ala aîh str. ing. Saligny nr. 2.

admitere la

datele
carne-

cursul

din. Ploești 1 Nu... Sint ju-Primii spectatori în tribunele stadionului Petrolul
cătorii echipei de fotbal care-șl desăvîrșesc condiția fizică, ureînd și coborînd 

principale a stadionului.* Arbitrii bucureșteni din lotul, - re
publican își vor începe antrenamentele 

2 februarie la stadionul

în fugă treptele tribunei

n ziua de 
’regresul.

Foto Mircea Popescu — Ploești

box al mij
loc în zilele

Birsan, Badea, Brîndușescu, Pontici. 
Ștejănescu și Baciu. De remarcat că 
Stroilescu, Oprișan și Baciu au lost 
promovați în lot din echipa de juniori.

(Paul Andrei, corespondent)

Buzatu, Vornicu, Rozolea, Popa, An
dries, Haimovici, Ștefăncscu, Panaite 
II. (C. Enea, corespondent).

Locațiume de bilete
Biletele pentru turneul de 
jciilor mici, care va avea
e 24 și 26.1.1960 în sala Floreasca, se 
un în vînzare începînd de
c. la chioșcul special din 

kdu.
Seriile de bilete valabile
r. 83 pentru 24 și 84 pentru 26.1.a.c.
Respectarea numerotării locurilor este 

Obligatorie.

vineri 22.1. 
strada Ion

sint : seria

Al onosport

C.S M. REȘIȚA A ÎNCEPUT ANȚRE 
NAMENTELE LA... BAZINUL DE ÎNOT

C.S.M. Reșița a început antrenamen
tele la... bazinul acoperit, sub condu
cerea antrenorului Vasile Pop și a 
consilierului tehnic Dincă Schileru

Ofi 01 Jl IqÎ a obpnut un colectiv de
£Ui0l4r Iul participant! din Alexandria

La concursul Pronosport nr. 3 (etapa 
h 17 ianuarie 1960) un colectiv de par- 
bipanți din Alexandria (regiunea Bucu- 
ști), a depus un buletin combinat (co- 
3tiv) cu indicele 1—4—7 (48 variante = 
lei) — cu următoarea schemă : x ; 2 ; 
2 ; 1 ; 1 ; 2 ; 1, x, 2 ; 1, x ; x, 2 ; 1, x ;
1 — și a obținut următoarele premii : 

i cu 12 = 87.398 lei
5 cu 11 = 27.354 lei
l cu 10 = 6.062 lei
Total = 120.814 lei

fyaloarea premiilor de pe acest buletin 
ată clar cît de avantajoasă este par- 
iparea pe buletine cu scheme mari și 

:ki ales pe buletine combinate (colec- 
e).

Aceste ..buletine au șanse mari și la 
’emiile suplimentare din luna ianua- 

în. valoare de 200.000 lei. Deci, pen
ali concursul nr. 4 (etapa din 24 ianua- 
.) se recomandă să se urmeze exem- 
il colectivului din Alexandria, cunos- 

' ț fiind că’jocul în colectiv dă posibi- 
. dea depunerii unui număr mai mare

I variante. Formînd colective de par- 
■' ipare pe întreprinderi, în instituții 

în orașe (așa cum sînt Ia Brăila, 
breurea Ciuc. Alexandria ș.a.) cei

care joacă la Pronosport își măresc 
foarte mult șansele de premiere.

DIN NOU PREMII MARI

deDupă premiul de 76.395 lei obținut 
Popa Cornel din Sibiu, la concursul 
nr. 2, iată că -și la concursul Prono
sport nr. 3 premiile mari nu s-au lăsat 
așteptate. Premiile acestui concurs sînt 
următoarele:- .

Premiul I : 1 variantă cu 12 rezultate 
exacte a 87.398 lei.

Premiul II : 23 variante cu 11 rezultate 
a 4.559 lei fiecare.

Premiul III : 363,20 variante cu 10 
zultate a 433 lei fiecare.

NUMERELE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 3

tragerea din urnă a numerelor 
concursului Pronoexpres nr. 3 care a 
avut loc ieri la Făgăraș au fost extrase 
din urnă următoarele numere ;

34 13 41 39 30
Numere de rezervă : 38 33
Fond de premii : 529 689 lei.

Rubrică redactată de I. S. Loto-Prorio-. 
sport.

rs-

La
nr.

46

dus, practicate cu mult succes de Di
namo, campioana țârii, Clubul sportiv 
școlar București, Rapid, C.C.A., pre
cum și de alte echipe din țară.

Este demn de subliniat permanenta 
preocupare pentru continua perfecțio
nare a procedeelor specifice handba
lului în 7 la echipele noastre. Astfel, 
dacă în aruncarea la poartă s-a a- 
juns la unele procedee excelente de 
execuție, în schimb în privința arun
cărilor de pedeapsă se constată se
rioase deficiențe deși este unanim re
cunoscut că nu numai de la semicerc 
pot fi marcate goluri- Totuși, cu toate 
frumoasele preocupări se neglijează 
încă lovitura de la 9 metri și în spe
cial repunerea în joc de la corner.

Se pare că echipele se mulțumesc, 
după o asemenea situație de joc (9 
m sau corner) să reintre în posesiu
nea balonului neglijîndu-se aproape 
total aruncarea imediată la poartă.

Regulamentul de joc nu prevede re
feritor la aruncarea de la corner că 
jucătorii trebuie să stea în afara se
micercului de la 9 metri. La stadiul 
destul de ridicat de îndemînare pe 
care-1 posedă, majoritatea jucătorilor 
noștri, constatăm că pot fi posibile 
aruncări la poartă din angajările d-e 
la corner, bineînțeles, în cazul în care 
în procesul de antrenament se va in-

sista asupra acestui lucru. Iată dtera 
acțiuni tactice pornite din corner: 
(fig. 1) jucătorul care bate lovitura 
de corner, pasează direct unui parte
ner aflat la semicerc. Acesta primind 
mingea o dă înapoi jucătorului nr. 1 
făcîndu-i totodată blocaj. Jucătorul 
nr. 1 sare spre interiorul semicercu
lui pentru a-și mări unghiul de tra
gere și execută aruncarea la poartă 
fie în colțul lung jos, fie aruncare cu 
pâmîntul; (fig. 2) de asemenea, din 
corner se poate pasa direct partene
rului care se află la semicerc și care 
în plină săritură, recepționează ba
lonul în aer executînd apoi aruncarea 
la poartă.

Aceste acțiuni și încă multe altele 
sînt, în genere, folosite de echipele 
străine și ele dau un plus de variație 
atacului, ceea ce constituie o lipsă a 
jocului echipelor noastre. De altfel, 
lipsa de variație în atac face ca sar
cina apărătorului să se ușureze, iar 
jocul nu mai este plăcut de urmărit.

In fața handbalului nostru în 7 se 
află o serie de jocuri și competiții in
ternaționale deosebit de importante, 
iar necesitatea de a juca variat și 
eficace, folosind din plin toate posi
bilitățile oferite de regulament, pre
cum și toate resursele jucătorilor noș-

Fit) 2

tri, apare cu atît mai evidentă cu cât 
s-au obținut pînă acum unele rezul
tate frumoase, iar posibilitățile jucă
torilor și tehnicienilor noștri n-au a- 
juns să fie socotite finite.

Prof. ELENA PĂDUREANU

niaestră emerită a sportului 
la handbal

WOblHJLLlWSS
Voința Miercurea Ciuc

a întrecut C.C.A. cu
(Urmare din pag. 1)

meritată cu 4—0. Tînăra echipă din 
Miercurea Ciuc și-a întrecut adver
sarul din toate punctele de vedere, 
stăpînind jocul de la un capăt la

O
Sîmbătă și duminică în Capitală

Primul concurs de verificare 
înaintpa întîlnirilor cu R.P. Ungară

Doar trei săptămîni au mai ramas 
pînă cînd sala Floreasca din Capitală 
va găzdui întîlniriie bilaterale (femi
nine și masculine) dintre reprezenta
tivele R. P. Romîne și R. P. Ungare. 
Așa cum se știe, după confruntările 
interechipe vor mai avea loc — de 
data aceasta în sala Dinamo — două 
turnee de simplu la care se vor în
trece cei mai buni jucători și jucătoare 
din cele două țări. In vederea acestor 
importante competiții de la 13, 14 și 
15 februarie, fruntașii tenisului de 
masă de la noi și-au început pregăti
rile la București și Cluj. In ultima lo
calitate se antrenează (sub conduce
rea lui Farkaș Paneth), Radu Negu- 
lescu, Gheorghe Cobîrzan, Adalbert 
Rethi etc., iar în Capitală antrenorul 
Stan Ilie se ocupă de pregătirea unui 
lot alcătuit din Angelica Rozeanu, 
Geta Pitică, Maria Alexandru, Mari
ana Barascli, 
Popescu, 
etc.

Pentru 
care se 
avea loc 
curs de verificare la care vor fi invi
tați și alți jucători fruntași. Competi-

Bottner, Paul Pescli, V. G.avrilescti și 
Ișcovici sau Ionescu Soare, și altul 
feminin, cu participarea sportivelor 
Angelica Rozeanu, Ella Constanți- 
nescu, Geta Pitică, Maria Alexandru, 
Nazarbegliian și Angclescu-

Toate meciurile se vor desfășura în 
sala de sport din str. Mendeleev 
nr. 34.

Catrinel Folea, Mircea 
Tiberiu Covaci, Otto Bottner

membrii lotului republican 
antrenează în București va 
sîmbălă și. duminică un con-

Ha aceasta va cuprinde două turnee: 
în care vor juca Mir- 
Tiberiu Covaci, Otto

tț.nul masculin, 
cea Popescu,

Ninsorile căzute în ultima săptămînă 
au mărit considerabil grosimea stratu
lui de-zăpadă în munți.

In ziua de 20 ianuarie grbsiniea stra
tului de zăpadă avea următoarele va
lori : Cîmpulung Moldovenesc 8 cm., Tg. 
Mureș 20 cm. ; Piatra Neamț 21 cm., O- 
rașul ’ Stalin 15 cm., Miercurea Ciuc 30 
cm., Lăcăuți 32 cm., Fundata 
Păltiniș 35 cm., Blaj 36 cm., 
cm., Paring 45 cm., Predeal 45 
șoara 45 cm., Semenic 
60 cm.

în' văi cantitatea
1 mare de 100 cm.

în următoarele 
rece și favorabilă 
în toți masivii.

N. TOPOR
Director adjunct științific al Institutului 

Meteorologic’ Central

de

60 cm.,

zăpadă

i 30 - cm., 
Lugoj 34 
cm., Băi- 
Vf. Omul

este mai

Vremea rămînezile
sporturilor de iarnă

altul. Voința a realizat 
excelente (mai ales prin 
II—Ferenczi—Szabo I), a 
rare de netrecut (Varga 
firmat din nou valoarea) 
sionat mai ales prin puterea de luptă, 
impunînd continuu un ritm de ioc 
cu care și-a „sufocat" i

Scorul a fost deschis 
care a înscris pe jos, la 
unei acțiuni inițiate de 
In a doua repriză, la 
nete dominări. Voința urcă scorul (min. 
26), printr-un șut al Iui Hollo f. Na 
trec decît 3 minute și Varga înscrfe 
la capătul unei splendide acțiuni in-:

combinații 
linia Szabo 
avut o apă-- 
I și-a eon- 
și a impre-

adversarul.
> de Szabo I, 

colț, în urma 
: fratele său- 

capătul unei

REZULTATE TEHNICE 

ETAPA A IV-a

Avîntul M. Ciuc-C.S.M. Rădăuți
10-2 (1-0, ~ ‘ " 

Tg. Mureș
9-1 (2-0, 

Ciuc-Știința Cluj
6-3 (4-3,

ETAPA A V-a
Știința Cluj-C.S.M. Rădăuți

9-3 (2-0, ...
C.S. Tg. Mureș-Avîntul M. Ciuc

2-2 (2-1, 0-0, ►» 
Voința M. Cluc-C.C.A.

4-0 (1-6, 2-0, 1-4*

TURULUI 
5-5-0-0-34: 4 
5-4-0-1-24: S
4- 4-0-2-39:16 
► 1-1-3-16:17
5- 1-1-3- 9:39 
5-0-0-5 7:45

C.C.A.-C.S.

Voința M.

3- 2, <i-e; ■(

4- i, m» ; I

l-«, 1-0 -i i

M, J-D I

CLASAMENTUL
Voința M. Ciuc
C.C.A.
Știința Cluj 
Avîntul M.
C.S. Tg. Mureș 
C.S.M. Rădăuți

1®
8
8 •
3
3 
0

Returul campionatului va avea loe 
după turneele internaționale care 

se vor desfășura în cursul lunii fe- ; 
bruarie.

1. 
2.
3.
4.
5.
6.

Ciuc

dividuale. In repriza a IlI-a (la an 
moment dat cînd Voința se afla «1 
un om în minus) Szabo II fixează 
scorul final la 4—0. De remarcat că 
Voința a ratat încă 3—4 ocazii clare 
de gol,

Au arbitrat bine Fl. Marinescu si 
I. Florescu.



A luat sfîrșit turneul boxerilor
de categorie
(Urmare din pag. 1)

luptă dîrză, de un apreciabil nivel teh
nic. Ambii boxeri au dovedit talent 
indiscutabil, dar socotim că, deocam
dată, le lipsește forța loviturilor. Mar- 
cu a cucerit victoria la puncte. Intîl- 
nirea dintre I. Demeter (Spartac Buc.) 
și I. Ailenii (I.G.I.) nu a justificat aș
teptările, fiind deseori confuză. Vic
toria la puncte ce a fost acordată lui 
Ailenii îl nedreptățește pe Demeter, 
care a avut inițiativa și a punctat mai 
mult. Programul reuniunii finale a 
„sernimijlociilor" a fost încheiat cu un 
meci de mare atracție : Marin Ion— 
Dobre Pavel. Ambii boxeri și-au apă
rat șansele cu ardoare. Marin Ion a 
fost superior și a controlat lupta în

7 Poiana Stalin găzduiește 
numeroase și importante concursuri

S Dintre concursurile de schi pro
gramate pentru sfîrșitul acestei săptă- 
mîni cel mai important este, fără în
doială, cel care va fi organizat de 
U.A.S.R. la Poiana Stalin și dotat cu 
„Cupa U.A.S.R.”. Concursul progra
mează probele de slalom special (se
niori, senioare, juniori), slalom uriaș 
(seniori, senioare, juniori) și coborîre 
(seniori și senioare), care se vor des
fășura astfel : SIMBATA, pe Sulinar, 
slalom uriaș; DUMINICA, în Kantzer, 
slalom special ; LUNI, pe valea Lupu
lui: coborîre (prima cursă de coborîre 
din acest sezon). Organizatorii acordă 
premii atît primilor clasați în întrece
rile individuale, cît și echipelor (4 
la băieți și 3 la fete) care vor ocupa 
primele locuri.

® Tot Ia Poiana Stalin se va des
fășura „Cupa Voința” organizata de 
consiliul asociației sportive Voința 1J- 
rașul Stalin. Concursul cuprinde ur- 
maioareie probe de fond : SIMBATA: 
15 km seniori, 10 km juniori, 5 km 
senioare și junioare; DUMINICA: șta
fetele 4x10 km seniori, 4x5 km juniori, 
3x3 km fete.

• Vineri va avea loc primul con
curs popular din acest sezon pentru

Nici o concesie discriminatorilor de la Bonn!
Discriminatorii de la Bonn nu vor de 

loc să se astîmpere... Abia de curînd 
puși la punct de către Comitetul In
ternațional Olimpic, cade a stabilit ca 
echipa unită a Germaniei să participe 
la J.O. sub un singur steag (negru- 
roșu-auriu, cu inelele olimpice), con
ducătorii sportivi din R. F. Germană 
își continuă mașinațiile de culise, în
cercând din nou 'să se erijeze în rolul 
de singuri „reprezentanți autorizați" 
ai sportului german.

După cum se știe, ei ar fi dorit 
să-și impună steagul lor în fruntea 
delegației de sportivi germani care 
vor participa la J.O. Nereușind cu 
Olimpiada, diriguitorii sportului vest- 
german caută cu tot dinadinsul o 
„reparație" în cadrul altor mari com
petiții sportive. De fapt, ei nu fac 
decît să execute prompt și conștiin
cios dispozițiile primite direct de la 
Bonn, prin care li se cere ca în cadrul 
unor campionate mondiale și europene 
sau în cadrul altor competiții impor
tante programate pe teritoriul Ger
maniei Occidentale să nu arboreze 
decît drapelul R.F. Germane și să nu 
permită în nici un caz arborarea dra
pelului R.D. Germane sau intonarea 
Imnului de stat al acesteia.

Firește, traducerea în fapt a unei 
asemenea concepții discriminatorii și 
provocatoare nu este atît de ușoară. 
Campionatele mondiale și europene 
stau sub egida forurilor sportive in
ternaționale și pentru a se face o de
rogare de la regulile existente (care 
cer arborarea drapelelor tuturor țări
lor participante) trebuie in primul 
rind avizul acestor organisme supe
rioare. lată de ce asupra acestora se 
fac actualmente presiuni susținute, 
toate din direcția Bonnului.

Un caz edificator s-a petrecut cu 
citeva luni în urmă în Italia, la cursa 
motociclistă din cadrul „Marelui Pre
miu de la Monza". Cu toate că mo- 
tocicliștii din R.D. Germană au obți
nut victoria in clasa 150 cmc, or
ganizatorii italieni — la sugestii ve

semimijlocie
majoritatea timpului. în repriza a 
doua, el l-a găsit pe Dobre descoperit 
și i-a „aplicat" o directă de dreapta 
fulgerătoare, în urma căreia acesta 
a fost numărat. In general, boxerul 
de la Cetatea Bucur a lovit mai puțin, 
dar a fost mai eficace, și astfel a ob
ținut o meritată victorie la puncte.

Intr-un meci amical, Cornel Rusu 
(Știința) l-a întrecut la puncte pe 
Constantin Popa (Dinamo București).

★

Sîmbătă seara, începînd de la ora 
19, se va desfășura în sala de festi
vități a Institutului Pasteur (șos. Ciu
lești' nr. 333) prima reuniune din cam
pionatul republican de calificare, ju
niori și seniori.

MIHAELA GHIOARCĂ

cucerirea „Insignei Sulinarului”. După 
cum se știe, comisia de schi a regiunii 
Stalin a organizat încă de anul trecut 
această frumoasă acțiune de populari
zare a schiului. Concursul constă din 
parcurgerea pîrtiei Sulinar intr-un timp 
limitat. La. „Insigna Sulinarului” poate 
participa orice schior.

nite de la Bonn — au refuzat arbo
rarea drapelului țării învingătoare. 
Dar Federația internațională de mo- 
tociclism nu s-a arătat de acord cu o 
asemenea manifestare tendențioasă. 
Ca urmare, acest for internațional a 
retras Italiei dreptul de a organiza 
pentru anul ,1960 „Cursa de 6 zile", 
dind prin aceasta un răspuns cinstit 
șl categoric provocării.

Din păcate, nu toate forurile spor
tive internaționale au linia de con
duită a federației motocicliste. Și s-a 
găsit, de pildă, un anume domn Ja
mes Koch, locuind la Basel în Elve
ția, care se întîmplă să fie președin
tele Federației internaționale de pa
tinaj artistic și totodată mare admi

rator al politicii Bonnului și care n-a 
ezitat să-și dea „binecuvîntarea" la 
intențiile organizatorilor vesl-germani 
ai campionatelor europene de la Gar
misch Partenkirchen de a nu arbora 
...nici un steag pe patinocirul între
cerii! Adică — mai exact — nici 
un steag al națiunilor invitate să 
participe la competiție. „Să nu creăm 
discuții asupra acestui subiect atît de 
spinos — spun ei. Vom avea, desi
gur frumoase ghirlande de brad, flori 
și, bineînțeles... steagul R.F. Germane, 
ca națiune organizatoare,' cel al Ba- 
variei (n.r. pentru culoare locală...) 
și cel din Garmisch..."

Cît de porniți, cit de fanatici în 
punerea în viață a ideilor revanșar
de se arată acești conducători sportivi 
de la Bonn o dovedește faptul că ei 
sînt gata să recurgă direct la șantaj 
asupra federațiilor internaționale, în 
cazul cînd acestea nu le-ar )ace con
cesiile dorite. Ei amenință să renunțe 
chiar la organizarea campionatelor 
mondiale și europene pentru care s-au 
angajat, dacă forurile internaționale

Intîlnirile internafiondlb ale sportivilor romîni
® Returul meciului de volei Rapid — E.O.S. Lausanne la 14 februarie 
® Fotbaliștii Progresului în turneu în Iugoslavia * Echipa suedeză de 
hochei Văsteras la București ® Ho cheiștii de la Știința Clisj în R.Ceho- 
slovacă 0 Formațiile de fotbal Wisia Krakovia și Lokomotiv Leip
zig vor juca în Capitală.

Activitatea internațională a sportivilor noștri se intensifică în acest 
început de an. In zilele următoare ale lunii ianuarie ca și în februarie vor 
avea Ioc noi confruntări pe plan internațional.
9 In primul rînd se cuvin amintite 

partidele oficiale pe care Ie vor avea 
de susținut două echipe de club: C.C.A. 
va evolua la 31 ianuarie la Tbilisi, în 
meciul retur cu Dinamo din cadrul 
„Cupei Campionilor Europeni" la bas
chet, iar Rapid va det'uta în „Cupa 
Campionilor Europeni" la volei mas
culin la 6 februarie, cînd va întîlni la 
Lausanne (Elveția) echipa locală 
E.O.S. Returul acestei întâlniri a fost 
fixat la 14 februarie la București.

9 Hocheiștii vor avea noi prilejuri 
de afirmare. O selecționată va evolua 
sub numele de Știința Cluj în R. Ceho
slovacă în cadrul unui turneu care va 
avea loc Ia sfîrșitul lunii ianuarie și 
începutul lunii februarie. In continu
are, între 12 și 22 februarie,’în Bucu
rești va juca o echipă suedeză : Văs- 
teras. Oaspeții vor susține trei 
patru jocuri.

® O veste pentru patinatorii artis
tici : Dagmar Lerchova va fi din nou 
printre ei, de data aceasta ca invitată 
a clubului Dinamo și în calitate de 
antrenoare. Lerchova va supraveghea 
timp de o lună (februarie) activitatea 

sau

Competiții de baschet, tenis de masă și șah cu prilejul 
întîlnirii tineretului și 

regiunii Balcanilor
La sfîrșitul acestei luni, tnai precis 

între 30 ianuarie și 4 februarie, capi
tala țării noastre va găzdui un eve
niment deosebit de important: întîl- 
nirea tineretului și studenților din ță
rile regiunii Balcanilor și Mării A- 
driatice. Inițiată în urma propunerii 
Uniunii Tineretului Muncitor diil 
R.P.R, și a U.A.S.R., această întîlnire 
are scopul de a contribui la întărirea 
legăturilor de colaborare și prietenie 
dintre aceste țări, la dezvoltarea rela
țiilor de bună înțelegere, vecinătate și 
colaborare și de a sprijini lupta pen
tru apărarea păcii, de a transforma a- 
eeastă regiune într-o zonă a păcii.

Cu această ocazie se va desfășura 
la București o serie de manifestații

nu acceptă punctul lor de vedere în 
problema arborării drapelelor. Iată ce. 
scrie ziarul vest-german „Frankfurter 
Allgemeine" din 7 decembrie 1959: 
„...Federațiile germane de sport nu 
vor arbora cu ocazia unor competiții 
desfășurate pe teritoriul republicii fe
derale steagul R.D.G., indiferent de 
reglementarea oficială. Ele speră că 
federațiile internaționale vor arăt:i 
înțelegerea necesară pentru această 
problemă. In cazul cînd aceasta nu 
s-ar întîmplă, atunci ele își rezervă 
dreptul de a renunța chiar la organi
zarea campionatelor mondiale și eu
ropene..."

Președintele federației de patinaj 
artistic, d. James Koch nu vrea de
sigur să aibă bătaie de cap cu cam
pionatele europene. El și-a dat ime
diat avizul favorabil...

Și totuși, domnul Koch trebuia să 
știe că există anumite riscuri în lua
rea acestei poziții. Fiindcă sportivii 
din țările de democrație populară nu 
pot tolera o asemenea provocare, me
nită să lezeze R.D. Germană în drep
turile sale legale. Patinatorii din R. 
Cehoslovacă au și anunțat că nu vor 
participa la campionatele. europene de 
la Garmisch (programate între 4 și 
7 februarie) în caz că la acestea nu 
se vor arbora — conform uzanțelor 
existente ■— drapelele tuturor state
lor participante. Exact. așa cum s-a 
întîmplat recent la concursurile de 
schi de la Innsbruck, unde organiza
torii austrieci au regizat o provocare 
similară și s-au pomenit cu retrage
rea imediată din competiție a pârtiei- 
panților din R.D. Germană, R.P. Po
lonă și R. Cehoslovacă.

Este singura poziție care poate fi 
luată in fața unor asemenea provocări 
dușmănoase, puse la cale în mod evi- 

■ dent de adversarii, colaborării inter
naționale prin sport. Și trebuie să 
priceapă bine liderii sportivi de la 
Bonn că orice alte mașinații de acest 
gen vor primi totdeauna același răs
puns hotărlt.

de pregătire în secția de patinaj ariis- 
tie a dinamoviștilor.

9 Amatorii de fotbal nu vor fi lip
siți de evenimente în perioada dinain
tea reînceperii campionatului. In lima

(Urmare din pag. 1)

„Cupa orașului București" ia handbal in 7

ne- 
de 

ane-

sar-ele lor au evoluat foart slab, 
reușind să treacă decît rareori 
apărarea deosebit de mobilă a d 
zelor. O impresie deosebită au făcut 
Lena Olesen (portar), Else Birke- 
mose (care a înscris 7 goluri), Kir
sten Nielson, Annemarie Nilsen și 
Agnes Ostergard, în timp ce de la 
echipa iugoslavă n-am reținut decît 
pe Maria Sabljak.

//. G. Copenhaga —■ Praga (m) 16—- 
16 (8—8). Intilnirea dintre aceste două 
redutabile formații a prilejuit un joc 
splendid. Partida a avut momente cînd 
într-un singur minut se ratau serii în
tregi de ocazii, Ia fiecare din cele două

studenților din țările 
și Mării Adnatics
sportive la care au fost invitate echipe 
de tineret din Grecia, Turcia. Bulga
ria, Iugoslavia, Italia și Albania. Com
petiții sportive vor avea loc la bas
chet (masculin), tenis de masă (băieți 
și fete) și șah (masculin și feminin). 
Întrecerile Ia tenis de masă '/or fi in
dividuale și pe echipe.

Forurile de specialitate din aceste 
țări au și trimis adeziunile lor la a- 
ceste turnee. Astfel, tinerii sportivi 
bulgari și albanezi vor participa la 
toate cele trei discipline sportive. Din 
Iugoslavia vor lua parte echipele de 
tenis de masă și șah, din Grecia va 
sosi o formație de șah, iar sportivii 
turci șî-au anunțat participarea în 
principiu Ia tenis de masă.

In vederea acestor importante com
petiții sportive, în țările respective se 
fac pregătiri intense. 

«locurile Olimpice, o contribuție importantă 
la dezvoltarea sportului și la întărirea 

păcii între popoare
Președintele comitetului olimpic 

bulgar, generalul Vladimir Stoicev, 
membru al comitetului executiv al 
C.I.O., a declarat corespondenților de 
presă că cea de-a 17-a ediție a Jocu
rilor Olimpice de la Roma va aduce 
o importantă contribuție la dezvolta
rea sportului în lume și la întărirea 
păcii între popoare. El a arătat că 
din punct de vedere al organizării și 
participării sportivilor din toate țările 
globului, Jocurile de la Roma vor 
depăși toț ce s-a făcut pînă acum la 
trecutele. Olimpiade. In ce privește 
participarea R. P. Bulgaria la Jocurile 
Olimpice, generalul- Vladimir Stoicev, 
a declarat că selecționarea definitivă 
în loturile olimpice va depinde de re
zultatele obținute de sportivi în con
cursurile de verificare ce vor avea 
loc în primele 6 luni ale acestui an. 
R. P. Bulgaria va fi reprezentată în 
următoarele discipline: atletism, gim
nastică, lupte (libere și clasice), că
lărie, scrimă, box, natație, tir, haltere,

• IN CONTINUAREA TURNEU
LUI pe■ care îl întreprinde în Israel, 
echipa bulgară de fotbal Lokomotiv 
Sofia a jucat la Tel Aviv cu echipa 
campioană a țării, Hapoel. Fotbaliștii 
bulgari au repurtat victoria cu scorul 
de 2-1 (0-0).

• ECHIPA OLIMPICA de hochei 
pe gheață a R. Cehoslovace, a întîlnit 
din nou echipa sovietică Himik Vos- 
kresensk de care a dispus cu scorul 
de 6-1 (1-0, 1-1, 4-0), luîndu-și astfel 
revanșa pentru înfrîngerea suferită 
în primul meci.

P IE S € HJ I» T

februarie (6—25) nc vor vizita, ca 
oaspe ale clubului Dinamo, echipele 
de fotbal Wisla Krakovia și Lokomo
tiv Leipzig. In aceeași lună, dar între 
20 și 29, fotbaliștii Progresului vor 
pleca într-un turneu de trei meciuri în 
Iugoslavia, turneu organizat de Hai- 
duk Split.

® In tine, la volei, echipele mascu
lină și feminină ale clubului Dinamo 
vor participa, între 19 și 24 februarie, 
la un turneu organizat la Berlin de 
Dinamo Berlin. La acest turneu ur
mează să mai participe și echipe din 
R. P. Polonă și R. Cehoslovacă.

porți. Primele minute au fost dominate 
de hanclbaliștii cehoslovaci care au im
primat jocului un ritm uluitor de ra
pid. Ei străpungeau apărarea daneză 
eu regularitate și numai intervențiile 
excepționale ale cunoscutului portar 
Bengt Mortenssen a făcut ca în min. 
12 scorul să nu fie mai mare de -6—0 
pentru Praga! Se părea că meciul este 
jucat... Dar, în următoarele 10 minute 
praghezii nu se mai apără ca la în
ceput și combinațiile handbaliștilor da
nezi sînt fructificate una cîte una, iar 
în min. 23 tabela de marcaj indică sco
rul de 6—5 pentru Praga. De aci îna
inte jocul se dispută de la egal la 
egal, astfel că repriza se încheie cu 
un rezultat de... egalitate : 8—8.

După pauză ritmul jocului scade, i 
însă cele două formații oferă celor 
prezenți în sala Floreasca faze de„o 
rară spectaculozitate. Echipa ora;", - 
Praga, dorind să obțină victoria ihs —- 
ține pe teren aceeași formație, fără să 
facă nici o schimbare în tet timpul 
celor 30 de minute de joc. Handbaliștii 
danezi dau semne de oboseală, dar 
reușesc în finalul întîlnirii să egaleze 
în min. 56 : 14—14. în min. 57 scorul 
devine 15—14 pentru Praga, iar în ul
timele 60 de secunde se înscriu încă 
trei goluri. Scor final : 16—16.

Au înscris : M. Peterssen (5), Mar- 
rof (3), Thrane (3), Halskow (2), II. 
Peterssen, Nielssen, Krisienssen pen
tru H. G. Copenhaga și Havlik (4), 
Mares (4), Herman (3), Trojan (2), 
Valența (2), Petr pentru Praga. A ar
bitrat corect și autoritar P. Cirligeanu.

★
PROGRAMUL: AZI, de la ora 16.30: 

Praga-Vojvodina (f) ; București (ti
neret)-Sarajevo (m); București I-H. G. 
Copenhaga (f) ; București-Praga (m). 
MI1NE, de la ora 16,30: Bucureștii 
(tineret)-H. G. Copenhaga (mj ;
București Il-Vojvodina (f) ; Bucu-
rești-Sarajevo (m) ; Praga-H. G. C . |
penhaga (f).  

ciclism (pistă și șosea), canoe și 
baschet.

Sportivii bulgari vor participa și la 
Jocurile Olimpice de iarnă de la Squaw 
Valley. Din cauza lipsei de zăpadă 
în R. P, Bulgaria, schiorii alpini se 
antrenează în Italia și în Elveția iar 
fondistii își continuă pregătirile în 
U.R.S.S.

★
Cunoscuta atletă sovietică Gălina 

Zîbina, fostă recordmană mondială la 
aruncarea greutății, a declarat unui 
corespondent al agenției TASS că, 
după părerea ei, principalele preten
dente la medalia de aur în proba de 
aruncarea greutății din cadrul Jocurilor 
Olimpice de la Roma sînt Tamara 
Press (U.R.S.S.), actuală recordmană 
mondială, Brown (S.U.A.), Slouper 
(Noua Zeelandă) și Luttge (R. D. 
Germană). Zîbina a spus că este 
foarte probabil ca la această probă 
să fie înregistrate rezultate și peste 
17 m. (Agerpres)

• IN 32-IMILE „CUPEI ANGLIEt" 
la fotbal a fost înregistrată o mare • 
surpriză. Echipa Rotherham United,!' 
care activează în liga a două a cam-L 
pionatului, a eliminat cu 2-0 pe renu
mita formație Arsenal-Londra.

0 SELECȚIONATA OLIMPICA de 
hochei pe gheață a Japoniei se află 
de citeva zile în Canada, unde se ari- '■ 
trenează în vederea jocurilor de la 
Squaw Valley. In primul meci hoche
iștii japonezi an fost învinși cu scornii 
de 17-2 de echipa AU Stars.


