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Din nou victorii la handbal în 7!

REPREZENTATIVELE CAPITALEI 
au cucerit ..Cupa orașului București" 
In întrecerile decisive, echipele bucureștene au obținut victorii categorice

Ieri seară, în sala Floreasca. am trăit din nou un eveniment deosebii: 
handbalul în 7 din țara noastră a făcut iarăși dovada valorii sale. în
vingătoare, cele două echipe reprezentative ale Capitalei au primit fru
moasele trofee care încununau meritatele victorii obținute în „Cupa orașu
lui București".

Ultimele două zile de întreceri, dominate de lupta pentru cucerirea 
primelor locuri în cele două clasamente, au prilejuit dispute dîrze, unele 
dintre ele deosebit de spectaculoase și, în plus, ne-au adus satisfacția unor 
frumoase comportări ale handbaliștilor și handbalistelor noastre.

Etapa de sîmbătă
PR AGA—BUCUREȘTI TINERET 

;tn) 27—9 (11—6). Jucătorii selec- 
ionatei de tineret a Capitalei noastre 
u au putut face față valoroșilor hand- 
laliști cehoslovaci decît 18 minute de

rezo din meciul (masculin) dintre selecționatele Praga și Sarajevo
3c, timp în care scorul s-a menținut 
estul de strîns (6—4). In continuare, 
Ichipa pragheză folosind din plin sti- 
■crioritatea sa tehnică și fizică și-a 
nării avantajul, în timp ce jucătorii 
Șoștri, resimțindu-se evident după e

Întreceri sportive în cinstea
Intîlnirii tineretului și studenților ■ 

din țările balcano-adriatice x

forturile depuse în primele trei zile 
ale competiției, nu au mai acționat cu 
aceeași vigoare cu care ne obișnui
seră în partidele anterioare. Și, astfel, 
ca urmare a unor splendide combinații 
Troian—Mares—Rada și a șuturilor 

puternice ale lui Havlik și Herman 
echipa cehoslovacă a reușit să obțină 
o victorie categorică: 27—9 (11—6). 
Au înscris : Rada 5, Mares 4, Her
man, 3, Havlik 3, Trojan 3, Petr 3, 
Svitak 3,- Simr 2 și Jilek pentru Praga 

și Samungi 3, Hausner 2, Cîrciu, A- 
postu, Oțel.ea și Coman pentru echipa 
București tineret.

BUCUREȘTI II — PRAGA (f) 
9—3 (4—3) Jucînd de o manieră entu- 
ziasmantă handbalistele echipei se
cunde a Bucureștiului au adăugat în 
palmares o nouă victorie deosebit de 
valoroasă și două puncte prețioase în 
clasament. Bucureștencele au desfășu
rat în atac un joc extrem de rapid și 
variat. Acțiunile pe extremă sau an
gajările eficace ale pivoților (din care 
Coșug a marcat două goluri frumoase) 
au alternat cu pătrunderile indivi

duale (Drăghici, care a făcut un meci 
excelent). De asemenea, și-au spus cu- 
vîntul șuturile puternice de la distanță 
(A. Nictilescu). Apărarea echipei noa
stre a jucat cu o însuflețire și vi
goare demne de subliniat, nepermi- 
țînd experimentatelor handbaliste ceho
slovace să înscrie de la semicerc nici 
măcar o singură dată în decursul 
celor 40 de minute de joc. De altfel, 
ca urmare a acestui joc, handbalistele 
pra.gheze nu au putut să marcheze 
nici un gol în repriza secundă, primind

CĂLIN ANTONESCU
A. VAS1L1U

(Continuare in pag. a 3-a)

de categorie mijlocie micâl

Ultimul meci al reuniunii disputate ieri dimineața în sala Floreasca, Cel dintre 
Ion Paduraru și Oscar Silberman, a oferit un spectacol pugilistic de neuitat, 
In fotografia de mai sus, fotoreporterul nostru Gh. Dumitru a surprins un 

moment din disputa celor doi mijlocii mici.
(Citiți amănunte în pagina a III-a).

Competiții sportive m cinstea aniversării 
Unirii țărilor Romîne

Ieri s-au împlinit 101 ani de la în
făptuirea Unirii Țărilor Romîne, eve
niment care a deschis o nouă etapă în 
dezvoltarea istorică a poporului nostru 
și a pus temelia statului unitar națio
nal. Unirea Țării Roirsînești cu Moldova 
a constituit într-adevăr o verigă im
portantă în lanțul luptelor desfășurate 
secole de-a riadul de poporul nostru 
pentru împlinirea idealurilor sale de 
independență națională, de înlăturare 
a asupririi și exploatării, de făurire a 
unei vieți luminoase pentru toți cei 
ce muncesc, Ziua de 24 Ianuarie 1859 
capătă azi, în perspectiva istorică 
a marilor cuceriri revoluționare pe care 
poporul romîn le-a realizat sub con
ducerea partidului clasei muncitoare, 
o semnificație deosebită. Aniversarea 
Unirii reprezintă în acest sens pentru 
constructorii socialismului un prilej 
de cinstire a tradițiilor patriotice și 
progresiste ale poporului nostru mun
citor

Iată ce ne relatează cîțiva dintre 
corespondenții noștri, despre competi
țiile sportive desfășurate în cinstea a- 
niversării Unirii:

BAIA MARE : In cinstea aniversării 
Unirii, în sala sporturilor din locali
tate a avut loc o competiție de tenis 
de masă inițiată de consiliul orășenesc 
U.C.F.S. și dotată cu „Gupa Unirii", 
învingători: Mazur—Gergely II (du
blu masculin), Aneta Sofronici 
(C.S.M.) și Iosif Ferencz (C.S.M.). 
S-au mai remarcat : I. Onolrei (Di
namo Săsar), Gh. Fazekas (Steaua 
Roșie), Csizek (Constructorul) și 
Pusztai (’Chimistul).

V. Săsăran—coresp. regional

B1RLAD : Peste 500 de spectatori 
au asistat în sala Vcir.ța la o intere
santă gală de box organizată în cin
stea zilei de 24 Ianuarie, de către aso
ciațiile sportive Rulmentul și Voința. 
Iată rezultatele tehnice : cat. minimă: 
G. Cociu (V) meci nul cu V. t.azăr 
(V); V. Trăistaru (V) b.p. V. Straju 
(V); cat. muscă: Gh. Arsene (R) b.p. 
G Rusii (R); cat. cocoș : Th. Ilumi- 
nică (R) b.p. I. Matei (V); cat. pană: 
A. Bulișcă (V) b.p. I. Pîrvți (R); cat. 
ușoară:!. Floricică (V) b. ab. II pe 
V. Chiroșcă (R); cat. semimijlocie: 
V. Dulcescu (R) b.p. I. Stratulat (V); 
cat. semigrea : Gh. Bînceanu (R) b.p. 
0. Girlea (R). Cei mai buni pugilișfi 
care au evoluat în cadrul galei au fost 
Gh. Arsene, 1. Floricică, C, Rusii și 
A, Bulișcă. O impresie bună au lăsat-o 
și tinerii V. Trăistaru și G. Cociu. l.a 
reușita galei o contribuție însemnată 
a adus-o instructorul voluntar Marcel 
Țanu, de la asociația sportivă Rul
mentul.

E. Solomon-coresp.
TG. MUREȘ : Cu prilejul aniversării 

a lOt ani de la Unirea Țărilor Ro
mîne, în localitate a avut loc un in
teresant concurs de volei organizat- de 
clubul sportiv școlar „Harghita". Au 
participat cluburile sportive școlare 
din București, Orașul Stalin și Timi
șoara. La capătul unor partide viu dis
putate, concursul a fost cîștigat de 
voleibaliștii din localitate care au to
talizat 6 puncte. Pe locurile următoa
re s-au clasat voleibaliștii din Bucu
rești (5 p.). Orașul Stalin (4 p.) și 
Timișoara (3 p.).

Ion Păuș-coresp.
In cinstea Intîlnirii tineretului și studenților din țările regiunii 4 

Balcanilor și Mării Adriatice, C. C. al U.T.M, și Consiliul General Ț 
U.C.F.S. organizează o ștafetă care va străbate întreaga 
asemenea vor fi organizate o serie de intilniri sportive 
ționale la șah, tenis de masă și baschet.

Ștafeta va porni în ziua de 25 ianuarie de la raioane, 
prin toate regiunile țării și plecînd din mai multe puncte 
trasee principale — prin Pitești și Ploești — va ajunge 
tală. In ziua de 30 ianuarie — prima zi a Intîlnirii — 
purtat de ștafetă va fi predat de către o delegație de tineri spor- -- 
tivi fruntași din patria noastră. f

In aceeași zi vor fi predate Intîlnirii și mesajele aduse de X 
ștafeta tineretului din R. P. Albania și R. P. Bulgaria.

întrecerile sportive se vor organiza în perioada 30 ianuarie— X 
4 februarie 1960 și vor fi dotate cu „Cupa Prieteniei" care se va -- 
decerna echipei cîștigăioare în cadrul fiecărei discipline sportive, ț ț

La întrecerile de baschet, care se vor desfășura în sala Fio- -► 
reasca și-au anunțat participarea echipe masculine de tineret din 
R. P. Albania și R. P. Bulgaria, care alături de echipa din j j 
R. P, Romînă

Concursul 
băieți și fete. 
R. P. Albania, 
Printre cei ce

țară. De ■■ 
interna- ’’

va trece ” 
pe două X 
în Capi- ■ - 
mesajul ț ț

se vor întrece pentru a cuceri trofeul pus în joc. j 
de tenis de masă se va desfășura pe echipe de X 
Pînă acum și-au anunțat participarea echipe din " 
R. P. Bulgaria, R. P. F. Iugoslavia și R. P. Romînă.

-....... .. — _  vor evolua în sala Dinamo, eu această ocazie, se ț (
află jucători și jucătoare bine cunoscuți ca : Markovici, Kovacs, X 
Rely, Maria Alexandru.

Concursul de șah se va desfășura în sala Institutului Petrol 
și Gaze, cu participarea unor șahiști și șabiste din R. P. Albania, 
R. P. Bulgaria, R. P. F. Iugoslavia, Grecia și R. P. Romînă.

In zilele următoare se așteaptă confirmarea participării și 
altor echipe din țările balcano-adriatice.

Turneul echipei de hochei Spartak Z.J.S. Brno

Oaspeții învingători în partidele cu Știința Cluj 
și Selecționata București

Mîine, cel mai important Joc: Selecționata categoriei A — Spartak Z.J«S.
Sîmbătă și duminică seară, pe patinoarul din Parcul „23 August", mii 

de spectatori au urmărit evoluția puternicei formații cehoslovace Spartak 
Brno. După ce au întîlnit o vie rezistență în partida cu Știința Cluj (3—2), 
oaspeții au trecut mai ușor de Selecționata București : 7—1.

Iată amănunte asupra jocurilor:

Un rezultat onorabil pentru Știința 
Cluj : 2—5 (8—2, 1—1, 1—8)

In prima partidă a turneului, Știin
ța Cluj a obținut un rezultat neaștep
tat de bun în fața valoroasei repre
zentante a hocheiului cehoslovac : stu
denții au cedat la limită, cu 2—3, 
după un meci în care doar în prima 
repriză a fost mai pronunțată superio
ritatea oaspeților. Intr-adevăr (poate 
și din cauză că au deschis scorul chiar 
în primele secunde de joc, prin Sedlak. 
ceea ce a produs confuzie în tabăra

studenților) jucătorii cehoslovaci au 
impus în toată repriza ritmul care le-a 
convenit și în min. 17 au înscris al 
doilea gol (Novak). In tot acest inter
val, Spartak Brno a atacat pe cît de 
spectaculos, pe atît de periculos pen
tru poarta bine apărată de Stafie. Prin
cipalele puncte „tari” ale oaspeților : 
patinaj rapid și sigur, pase puternice 
și trimise cu precizie, bună acoperire 
a terenului în treimea adversă. Și un 
capitol în care ni s-au părut deficitari: 
siguranța șutului pe poartă.

Știința nu se regăsește nici după 
reluare și iată că în min. 26 scorul 
devine 3—0, printr-un gol marcat da 
aproape de Novak. De-abia acum stu
denții ripostează mai dîrz și creează 
faze care îl pun ,Ja lucru” pe Pavlik, 
fostul portar al „naționalei” ceho
slovace. Dar, în minutul 30, el nu mai 
poate opri șutul liftat al lui Biro care 
reia în plasă un puc respins de două 
ori în faza de atac respectivă. Ultima 
repriză, cea mai viu disputată, aduce 
un nou punct Științei Cluj, In min. 
48, dintr-o aglomerare pe stînga, pucul

G. RADU

(Continuata în pag. a 3-al



Case noi, constructori noi
Concurs de 

la
tenis de mash
Kerens

' Din inițiativa
U.C.F.S. Moreni 
cinstea zilei de 24 Ianuarie, un concurs 
de tenis de masă pentru elevii Școlii 
procesionale de ucenici din localitate. 
Au luat parte 28 elevi. La capătul unei 
lupte dîrze, întrecerea a lost cîștigată 
de elevul Vasile Șovăială, pe următoa
rele locuri clasîndu-se Victor Tomesco 
și Lucian Iacob.

Răzvan Săvtitescti

consiliului orășenesc 
a fost organizat, în

prijs organizarea unor interesante con- 
cursuri de schi și bob de patru per
soane. Concursul a avut Ioc pe pîrtia 
Marila — Oravița, traseul măsurînd 
cea. 8 km. Au partieipat 9 echipaje, 
întrecerea fiind câștigată de bobul con
dus de Cornel Neda (Locomotiva). Pe 
locurile 2 și 3 s-au clasat echipajele 
conduse de Vasile Duma și William 
Cmnderiik, ambii de la Minerul Ora- 
vița. In continuare s-a desfășurat con
cursul de schi.

Cristian Popovici
Spartachiada de îamă a pionierilor 

și școlarilor

Peste 7.000 de elevi din orașul și 
raionul Roșiorii de Vede au partici
pat la etapa pe școală a Spartachiadei 
pionierilor și școlarilor, la șah, tenis 
de masă, gimnastică, patinaj, săniuțe 
și schi. Cu acest prilej, unele școli, 
cum, este Școala de 7 ani din comuna 
Măldăeni, și-au confecționat săniuțe, 
schiuri și șahuri prin mijloace proprii, 
întrecerile sînt în cure de desfășurare 
atît Ia școlile din oraș cît și la eele 
din raion.

Pe pîrtiile de schi din jurul 
orașului...

Cu puțin timp în urmă, elevii din 
orașul Botoșani, iubitori ai schiului, 
și-au început activitatea. Primul con
curs care s-a organizat pe pîrtiile din 
jurul orașului — probe de fond — a 
evidențiat buna pregătire a elevilor 
Gheorghe Station și Achilina Danciuc. 
Sînt în curs de organizare concursuri 
de patinaj și săniuțe.

A. Caragfreorghe

J. 6. Popescu

Deschiderea seionutai de iarnă 
la Oravija.

Centre de baschet și gimnastică 
pentry copii

Ineepînd de săptămîna trecută, ora
șul Gravita a îmbrăcat mantia albă a 
zăpezii. Evenimentul a fost așteptat cu 
multă nerăbdare de tinerii dornici aă 
practice sporturile de iarnă. Deschide
rea acestui sezon sportiv făcut

In orașul Dorohoi a luat ființă un 
centru de pregătire pentru baschet și 
unul pentru gimnastică rezervat elevi
lor. Sub îndrumarea profesorului de e- 
ducație fizică Ilarian Mandache, elevii 
se pregătesc cu multă conștiinciozitate 
pentru însușirea cunoștințelor în aceste 
discipline sportive.

C. Alexa

Gresc casele în Bucu
rești cum înfloresc ci
reșii primăvara... 
noapte L-

Trecător pe 
oricărui cartier 
București, te oprești și Ie 
admiri cu în im-a plină 
de bucurie. E seară. Fe
restrele sînt luminate. 
Aici auzi zvon de mu
zică, dincolo gîngurit de 
copii, mai încolo glasuri 
vesele... Undeva e liniș
te. Poate un inovator își 
desăvîrșește ideea care 
va adsrce uzinei econo
mii noi, sau poate învață 
un student, sau, cine 
știe, im poet așterne cînt 
de bucurie pentru viața 
nouă și fericită a pa
triei...

De cîte ori mă opresc 
să privesc un bloc nou, 
nu se poate 
fugă 
dmp 
mea
era
Simt
tuziaste care n-a 
tat nid zi, 
trăiesc eforturile ce 
fost depuse pentru ca 
locuințele sa fie cît 
mai confortabile și să coste 
puțin. Și, descopăr printre 
constructori, muncitori care 
II revăd pe fierarul betonist

Peste

străzile 
. din

< ■■ '■

3»1 
țw'iii.i,

.•••'J

StMfa Petroșani a
Echipa studenților din Petroșani 

(antrenor N. Ureche) a confirmat din 
plin speranțele suporterilor săi. Mai 
întîi, pentru că a cîștigat campiona
tul seriei a III-a din categoria B_ de o 
manieră indiscutabilă, apoi, fiindcă 
a prestat un joc de bună calitate, care 
a avut darul de a mulțumi pe spec
tatori. Valea Jiului, bogată în tradiții 
rugbistice, avea dreptul la această 
satisfacție, care î-a fost dată de către 
cei ce învață să devină inginerii mi
neri de mîine.

In tot timpul campionatului, studen
ții n-au pierdut deeît un singur joc, 
(în fața celei de a doua clasate). Au 
tăcut și un joc egal. în rest victorii. 
Ei au marcat 246 puncte, primind 
doar 20: Echipa din Petroșani a prac
ticat un joc deschis și foarte specta
culos. Trebuie să subliniem, totodată, 
sportivitatea de cafe a dat dovadă.

Locul al doilea a fost ocupat (tot 
fără emoții) de către Olimpia din Ora
șul Stalin. Echipa antrenată de Al.
Ștefănescu a arătat aceleași bune
combinații bazate pe forța și viteza
componeniilor ei, confirmînd forma
bună ce o deține de trei ani încoace.

Pentru locul 3 s-a dus o luptă strinsă

HIPISM
REZULTATELE ALERGĂRILOR DE IERI

Reuniunea de ieri de e~a bucurat de un timp 
program atractiv.

Principala alergare a premiul Unirii, la care au participat cai cu recorduri — —' 
mon a repurtat o victorie ușoară asu
pra lui Tarcău și Hamefal. Dintre ceilalți cîștigători, Săbărel, Rozaliu, Nerva 
și Zdravăn au realizat cronometraje a- 
propiate de recordurile lor, diferența maximă fiind de 1,7 secunde. Toți 
acești cai se află in progres. La pariul ordine triplă s-a înregistrat cota : 1011 pentru 1 leu.

REZULTATELE TEHNICE SÎNT 
URMĂTOARELE :

Săbărel (Moldovan), Sonata,
II. Cota :

Rozaliu Graba.

confirmat așteptările
între G.F.R. Timișoara și Chimica Tîr- 
năveni. Pînă la urmă, feroviarii au 
reușit să aibă un punct avans și să 
se mențină pe locul 3.

O plăcută surpriză a constituit-o 
comportarea „15“-lui de la A.S.A. 
Sibiu, care a reușit să se claseze pe 
locul 5. In plus, această echipă a izbu
tit să ajungă pînă în semifinalele „Cu
pei R.P.R.". Evoluția ei de anul trecut 
lasă să se întrevadă frumoasele posi
bilități ale acestei formații, care dis
pune de un lot de tineri jucători, a 
căror valoare este în creștere.

După o comportare slabă în prima 
parte a campionatului, Minerul Lu- 
peni a trecut la practicarea unui joc 
mai curat și orientat pe o circulație 
mare a balonului. Și, firește, rezultatele 
au fost din ce în ce mai bune.

O excepție a constituit-o formația 
G.FJț. Cluj, al cărei joc, mai ales 
în retur, a fost foarte slab.

In decursul campionatului am remar
cat următorii jucători: Sorin Nicules- 
cu, Antinioianu, Penciu II (Știința Pe
troșani); Ion Cîrstea, Dumitru Dăticiu- 
lescu (Olimpia Or. Stalin), Teodor 
Grosu (C.F.R. Timișoara), Neacșa, Ih- 
rîu, Ignat (Chimica Tîrnăveni), Tudor 
Dobre (A.S.A. Sibiu), Viorel Voivod 
(G.F.R. Cluj), Daniel Grafenstein 
(Corvinul Hunedoara).

I.

n.

hi.

reuniunii a fost
:ri1’25—1’28. Armăsarul De-

să nu-mi 
gîndtfl cu puțin 

în urmă, la vre- 
cînd construcția nu 

deeît un șantier, 
clocotul muncii en- 

înce- 
nici noapte, 

au
Geta Pitică în plină activitate. Măsurarea instalații
lor este o treabă de mare importantă, pe care spor
tiva noastră

cît mai 
minunății 
fac sport. 
Gheorghe 

Andrei, care între două schimburi de-

Ofânsani
întreceri disputate în cadrul 
ewMttai repufelicau școlar 

feza regiunii feti
BUZĂU 24 (prin telefon). Sâmbătă 

și duminică s-au desfășurat în localitate 
partidele de baschet din cadrul fazei 
regionale a campionatului școlar. Au 
participat reprezentativele școlare din 
Ploești, Cîmpina. Tîrgoviște, Rm. Sărat, 
Buzău (fete), Breaza, Ploești, Slănic, 
Mizil, Pătîrlagele, Tîrgoviște, Euzău 
(băieți). Meciurile dintre echipele mas- 
caline s-au desfășurat în sala „Avântul” 
și s-au soldat cu următoarele rezultate 
finale : 1. Ploești (antrenor prof. Petre 
Ștefan); 2, Breaza; 3. Buzău.

întrecerile rezervate echipelor femi
nine au avut loc în sala Școlii medii 
nr. 2 „Mihail Eminescu”. Pe primul 
Ioc s-a clasat reprezentativa orașului 
Buzău (antrenor prof. Marcela Popa) 
urmată de Ploești și Cîmpina. In ge
neral la întrecerile de baschet din ca
drul campionatului republican școlar, 
faza regiunii Ploești, au participat elevi 
cu situație bună și foarte bună Ia în
vățătură. Remarcăm în special pe frun
tașii la învățătură Gabriela Dogoroz, 
Lidia Burețea, Brîndușa Siboniu (Bu
zău), Maria Jnrcă (Ploești), Lucian 
Teodoreseu, Paul Tiucă, Ion Sora 
(Buzău) s. a.

VICTOR BERBELEU 
elev

fruntașă o execută ca mult simț de răs
pundere

vine un bun strateg ia șah sau pc 
dulgherul Leonid Dolimov. El preferă 
hocheiul pe iarbă și astă-vară n-a c- 
xistat duminică să nu fie în mijlocul 
echipei sale, pe unul din terenurile 
clubului „Constructorul". Mă gîndesc 
la electricianul ascensorist Mihai Sa- 
ghin și la inginerul constructor Gh. 
Petrescu. In timpul liber vîslesc pe 
unul din lacurile care înconjoară 
Bueureștiiil. Acolo, în unduirea apei 
își împrospătează forțele pentru 
nouă săptămînâ de muncă rodnică. 
Iată-i pe constructorii mecanici Jon 
Bogoi și Mihai Nicolescu. Joacă riigbi 
și vă asigur că prezența lor „în gră
madă".., e bine „simțită"...

Am notat numai cîțiva din numero
șii sportivi ai clubului .. Constructo
rul"...

... Clubul „Constructorul" 1 Un club 
care pune la dispoziția muncitorilor 
din construcții săli elegante de sport,

echipament dintre 
dern, terenuri și 
Practicarea oricărui sport 1 Gîn4 
zboară cu ani mulți în urmă, 
muncitorii puținelor construcții 
tunci... Revăd „antreprenorul" 
plătea muncitorului atîta încî 
ajungă de-o îmbucătură de pîm 
gră și de ceapă. Muncea deset 
zori pînă-n noapte, apoi își înc 
trupul istovit pe o seîndură s 
pământ.

Gonesc întunecarea acelor . 
mă reîntorc la vremurile lumino. 
azi. O revăd pe comunista Geta 
jucătoarea noastră de tenis de 
Este unul dintre cei mai ap 
tehnicieni atașamentiști ai Trust 
instalații. Pumnul ăsta de fată, 
lasticitate de veveriță, a cucerit . 
trecut la Moscova, la campionat 
ternaționale ale U.R.S.S., locul, 
toate probele ia care a concur, 
chipe, simplu fete, dublu fete, 
mixt), apoi în R. P. Ungară, loc,' 
dublu fete și îr> campionatele S ' 
locul III.

Am întîlnit-o zilele trecute pc 
fierul de construcții al Intrepri 
poligrafice „13 Decembrie". Ai 
muncă importantă. Execută măs' 
rile și desenele lucrărilor de pe 
șantiere. Datorită acestor calcu 
pot descoperi defecțiunile, se pol. 
cele mai bune soluții pentru re, 
de trasee. Călăuzită de Hot 
Plenarei C.C. al P.M.R, din 3— 
cembrie 1959, sportiva Geta Piti 
pune toată capacitatea și puterea 
muncă pentru a contribui cît mai 
la realizarea de economii, 
rilc ei sîntîncununate 
știut să cucerească în 
ca și în sala de sport, 
arătat trofeele sportive, 
mintin' de peste hotare 
lorii în fața cărora a jucat. Era 
dră. Legitimă mîndrie, cînd a : 
zentat cu cinste patria I... Dar.

° arătat cu aceeași mîndrie, caiet 
desene și măsurători. Părea o : 
rită fericită fiindcă știa dinaini 
merită nota 10. Intr-adevăr- în 
— i-am dat nota 101... —

★
Ca peste noapte răsar cartier 

tregi de locuințe 1 Nici nu s-ar 
altfel, cînd oamenii muncii știu ț 
dese pentru ei. Sînt construcțiile s 
lismuiui.

cel mai bun 
materiaie

Și e 
de succ 

munca v 
Intr-o zi 
Multe cut 
de la it

SANDU MIRI

Însemnări de sezon la Cisnădie,

Ia Bâneasa-Trap 
frumos șl de un

G. ALEXANDRU, corespondent

Orient
33,80—62,60 lei.

(Marcu Tr.), Adriatic®, Cota : 3,70-40,30-42.20 lei.
Ordine triplă : 1011,50 lei.

Orășelul textiliștilor te întîmpină 
într-un veritabil decor de iarnă. Zăpa
dă, cită vrei. Pe șoseaua care le poar
tă spre Cisnădie, pe străzi, pe dealuri... 
Și, bineînțeles^ pe pîrtii î Motiv să-ți 
scoți... carnetul de însemnări. Este un 
prim contact cu activitatea sportivă. 
Dinspre dealul Tocilelor coboară vo
ioși cîțiva tineri purtând pe umăr schia- 
rile încă pline de zăpadă. Privirile îți 
zboară parcă fără voie spre fâșiile ne
sfârșite ce brăzdează dealul. Da, schio
rii n-au întârziat. Se văd de departe, ur
mele schiurilor... Și, dacă stai de vor
bă cu tinerii sportivi sau cu vreunul 
dintre activiștii sportivi, notezi pe lin
gă multe nume de 
lui și faptul că sec
ția de schi a asocia
ției sportive de la 
Uzinele Textile des
fășoară o bogată 
activitate. Un în
ceput bun pentru reporterul dornic să 
înmănuncheze aspecte ale activității 
sportive de iarnă din acest orășel. Dar 
ceilalți sportivi ai uzinei ? La sală te 
întâmpină handbaliștii care își desfă
șoară cu intensitate pregătirile, la a- 
rena de popice revezi vechi cunoștințe 
iar la alte ore sala de sport. îi pri
mește pe tinerii fotbaliști... Tabloul 
sportiv poate fi completat eu pasionan
tele întreceri ale șahiștilor și jucăto
rilor de tenis de masă. Și, altceva ? Ei, 
acum încep altfel de însemnări...

Dacă aduni și iar aduni numărul 
sportivilor care sînt angrenați în 
tivitaiea sportivă la asociația 
a Uzinelor Textile-Cisnădie iot 
de... 300 ! Și pentru aceasta 
să fii uneori mai... larg cu 
Această asociație numără însă mult 
mai mulți membri ai UCFS. Este 
drept. Pe linia creșterii numărului de 
membri ai UCFS s-a muncit mult și 
cu spor. Sprijinită intens de organiza
ția de partid, asociația sportivă a în
registrat un frumos succes. De ce numai 
o parte din membrii UCFS practică 
sportul? Că muncitorii vor să facă sport, 
este evident. Că nenumăratele tinere 
care lucrează aici au nevoie și doresc să 
se destindă în frumoasele întreceri spor
tive, este de asemenea cît se poate de 
limpede. Consiliul asociației sportive 
nu muncește însă așa cum trebuie, (fa- 

s-au mulțumit cu rezultatele ob
ținute pe linia creșterii numărului de

pasionați ci schiu-

Carnet de reporter

membri și acum așteaptă... vara p 
a organiza competiții sportive, 
greu de înțeles cum intr-o uzin 
un mare număr de tinere munci 
nu exista o echipă feminină de i 
bal. De-obia pentru la primăveri 
intenționează înființarea unei secț 
volei (!?)- Gimnastica în producț 
putea să contribuie foarte mult 
propierea muncitorilor de pracli 
unor sporturi. Dar,.. lntr-ad 
joacă șah, tenis de masă, dar nilL' 
sportivilor este mult prea mic fal 
numeroșii tineri care ar dori să-Ș, 

cerce priceperi 
aceste spo 
Campionatele j 
sociație întirzi 
din. această 5 
mulți muncitoi

mulțumesc cu rolul de... spectato 
întrecerilor de popice, șah sau ten 
masă, Bineînțeles, pot fi dale și 
exemple care ilustrează lipsa une 
tivițăți sportive corespunzătoare, 
oprim însă aici. Considerăm necest 
subliniem, una din principalele «<:■ 
lipsa de interes, de răspundere a 
sihului asociației sportive. Cu exc 
președintelui asociației sportive, 
rășul Carol Mantsch,. ceilalți me 
nu mai depun de multă vreme n 
activitate. Un sprijin mai prii 
președintele din partea responsabi . 
financiar, tovarășul Cezar Dincă. 
atît... In aceste condiții este exf 
bil de ce birourile secțiilor pe r«i 
de sport nu au —- cu una sau ■! 
excepții — nici un fel de activi 
de ce nu există preocupare pentri 
ganizârea de competiții care să ■ 
greneze membrii UCFS din aci- 
asociație.

Rezultatele turneelor de verificare 
republican

gil Sîndeanu 3-0 (18, 14, 17) ; 3. Geta
Pitică (2 v., 9—10), cu Marius Lăzărescu 
3-1 <13, - 19, 18, 17), Maria Alexandru 3—0 (19, 11, 6,), Virgil Sîn
deanu 1—3 (— 19, 22, — 14, 16) ; 4.
Marius Lăzărescu (2 v., 10—12), cu Mariâ Alexandru 3-2 (14, - 15, 10, - 12, 16), 
Virgil Sîndeanu 3-1 (14, 12, - 17, 19) ; 5. Maria Alexandru (2 v., 10—13), cu Virgil 
Sîndeanu 3-2 (- 21, - 21, 18, 16, 22) ; 6. Virgil Sîndeanu (1 v., 6-13).1. Tiberiu Covaci (4. v., 12—5), cu Mir
cea Popescu 3—1 (17, — 11, 19, 15), Paul Pesch 3-1 (- 23, 10, 15, 10), Iscovici 3-0 
(16, 15, 13), Otto Bottner 0-3 (- 17, - 17, - 14), V. Gavrilescu 3-0 (11, 17, 14) ; 2. 
Mircea Popescu (4 v., 13—8), cu Paui Pesch 3-1 (19, - 15, 19, 17), Iscovici 3-2 
(- 23, - 26, 15, 14, 11), Otto Bottner 3-2 (- 18, 12, - 15, 13, 11), V. Gavrilescu 3-0 
(17, 15, 16) ; 3. Paul Pesch (3 v., 11-8), cu Iscovici 3-2 (- 19, 17, 15, - 14, 18), 
Otto Bottner 3-0 (14, 17, 10), V. Gavrilescu 3-0 (18, 20, 16) ; 4. Iscovici (2 v., 10-10), cu Otto Bottner 3-0 (15, 14, 17), 
V. Gavrilescu 3-1 (10, 7, - 19, 17) ; 5.
Otto Bottner (2 v., 8—9), cu V. Gavrilescu 3-0 (18, 23, 13) ; 6. V. Gavrilescu
(0 v., 1-15).

CLUJ: 1. Radu Negulescu (5 v.), cu Adalbert Rethi 3-1, Maria Tompa 3-0, Gheorghe Cobîrzan 3-2, Al. Majtehni 
3—0, Andrei Zador 3—0 ; 2. Adalbert Rethi 
(4 v.), cu Gh. Cobîrzan 3-0, Marta 
Tompa 3—0, Al. Majtehni 3-1, Andrei Zador 3—0 ; 3. Marta Tompa (2 v.), cu
Gheorghe Cobîrzan 3—1, Al. Mri "hn; 3—2 ; 4. Gheorghe Cobîrzp.u (2 cu
AL Majtehni 3-0, Andrei Zador 3-2.

ale Iotului
La București și Cluj, iubitorii tenisu

lui de masă au avut prilejul să asiste sîmbătă și duminică la trei inteia^ante turnee de verificare, înaintea confrun
tării cu reprezentanții tenisului de masă 
maghiar (întîlniri care se vor desfășura 
Ia jumătatea lunii februarie în Capitală).Spectatorii bucureșteni, care *au asis
tat la partidele desfășurate în sala din 
str. Mendeleev, au avut prilejul de a urmări întreceri interesante și de un bun 
nivel tehnic. Competiția a scos în evi
dență forma ascendentă a maestrei e- merite a sportului Angelica Rozeanu — 
de altfel câștigătoare a unuia din tur
nee — și buna comportare a arădeanului Tiberiu Covaci — învingător în 
cel de al doilea turneu. Pe lingă câștigători, merită evidențieri și Geta Pitică, 
Maria Alexandru și Mircea Popescu.La Cluj, cej mai bun s-a arătat cam
pionul țării, Radu Negulescu. O surpriză a constituit-o evoluția Măriei Tompa, care a dispus de Gheorghe Co- 
bîrzan și Al. Majtehni.

Iată clasamentele plete ale celorBUCUREȘTI : 
(S v., 15-6),3-1 (13, 13,
tică 3-2 (17, „„
Marius Lăzărescu 3—1 (13, — 19, 18, 17), 
Maria Alexandru 3—2 (— 19, 14, - 21. “** 11), Virgil sîndeanu 3—0 (17, 18, 18) , 
Nienlae Angelescu (3 v., 12-8) cu Geta Pitică 3-0 (18, 13, 17), Marius Lăzărescu 3-2 (14, 14, - 18, - 18, 15), Maria Ale
xandru 2-3 (- 17, 19, 15, - 17, - 19), Vir-

ae- 
sportivă 
nu treci 
trebuie 
cifrele.

Nerva (Teofil St.), Pamflet, Stegar.
Cota :
Zdravăn __ ,
ziana. Cota :

8,20-40,40-47,10 lei.
(Butan N.), Pîrjol, Sîn- 

: 4,10—40,50—61,00 lei.Ordine triplă : 350,50 lei. 
Demon (Szabo A.) Tărcău, Hame
fal. Cota : 3,30-17,70-31,50 Iei.
Narcis (Niculae Gh.), Holtei, Spic. Cota : 5,10-47,50-55,10 lei.

VII* Hermes (Mihăilescu), Postăvaru, E- legant. Cota ; 7,80-47-136,70 lei.
REUÎtflUNILE VIITOARE

loc dumi-

IV.

•vi.

J Viitoarea reuniune va avea 
mică 31 ianuarie.

In cursul lunii februarie se 
miza 2 reuniuni suplimentare.

Astfel se vor ține reuniuni 
'duminică. Calendarul reuniunilor 
ttrap pe luna februarie se prezintă ast-

i 3—14—21—28-

vor orga-

în flecare
de

trei
1. 

cu

și rezultatele com- turnee :
Angelica Rozeanu 

Nieolae Angelescu 14, 16), Geta Pi-19, - 13, 18, 18),
23,’2.19, 14,

i

★
Mașina ne-a purtat apoi spre S 

însemnările despre sportul din C 
die și in special despre activitate 
sociației de la Uzinele Textile, au 
tinuat... Președintele consiliului 
nul UCFS, tovarășul Petculesct 
muncit multă vreme pe linie de s 
la Cisnădie. Cunoaște lucrurile cun 
se poate mai bine. Și dînsul ne-a 
firmat : ..Du. munca sportivă m
prost'9. Ne-am gîndit că în viilor <p;. 
nul raional UCFS ar trebui să sf 
ne mai intens această asociație, i 
există toate condițiile pentru ca s 
tul să cunoască dezvoltarea cores, 
zăloare. Este o sugestie la care at 
tăm răspuns..*

DAN GjRLEȘTEANi



Ttsrneoi iioxeriior 
de categorie mijlocie micâ

•O îniîltiire de neuitat: I. Paduraru — O. Silberman • Vasile Bogoi 
descalificat fără justificare • Marți seară, finala

lepresentativele Capitaloî
au cucerit „Cupa orașului

Ieri dimineață, un public numeros 
a fost prezent din nou în sala Flo- 
reasca, pentru a asista la primele 
meciuri din cadrul turneului boxeri
lor de categorie mijlocie mică. Intîlni- 
rile au plăcut, în general, datorită dîr- 
zeniei cu care s-au desfășurat. Cel mai 
pasionant meci al galei l-au furnizat 
tinerii Ion Paduraru și Oscar Silber- 
man eu care, de altfel, vom începe 
cronica noastră.

Finala acestui turneu se va desfă 
șura, după cum se știe, marți seara, 
în aceeași sală.

Oscar Silberman — Ion Păduraru. 
Deși s-a desfășurat în finalul reuniu
nii, vom acorda totuși întîîetafe aces
tei partide care s-a ridicat la un înalt 
nivel, entuziasmînd întreaga asistență. 
Cei doi boxeri au furnizat un meci 
dinamic, cum de puține ori ne-a fost 
dat să vedem în ultimul timp pe rin
gurile bucureștene. Chiar de la primul 
sunet de gong, cei doi pugiliști s-au 
angajat în luptă cu toată ardoarea. 
Păduraru a intrat decis să facă o 
partidă frumoasă și a plasat precis 
cîteva directe care „au mers“ în plin. 
In continuare însă, Silberman a eschi
vat cu abilitate făcînd ca . loviturile 
lui Păduraru să nu mai nimerească 
ținta. In plus, boxerul bucureștean a 
contrat cu regularitate, restabilind 
echilibrul. Abia a sunat gongul care a 
marcat începutul rundului doi și pugi- 
listu! de la I.GF. a pornit hotărît la 
atac. El a executat cu precizie directe 
de stingă, totdeauna dublate, precum 
și croșeuri Ia figură. In plus, a eschi
vat excelent, servind, cum se spune, 
o adevărată lecție de „scrimă pugilis- 
iică". Dar iată că pe la jumătatea 
reprizei, Păduraru iese la atac și tri
mite cu adresă cîteva „rafale", pe care 
Silberman, — de data aceasta — nu 
Ie mai poate evita. Bitcureșteanul pare 
obosit. Va putea el oare să reziste în 
ultimă repriză ? Și, iată că ceea ce 
puțini credeau, s-a întîmplat. începutul 
ultimei reprize aparține lui Silberman. 
Asistăm la o luptă dramatică. In fi- 
naM partidei, Păduraru atacă deslăn- 
țiiit, profitînd și de oboseala boxeru
lui de la I.C.F. El obține o mult 
muncită victorie la puncte.

lîie Pițigoi—Lucian Gavrilă. Aceas
tă partidă a satisfăcut pe deplin, da
torită în special lui Pițigoi care ca 
și colegul său (0. Găurea) ce evolua
se în primul meci, a dovedit o exce
lentă pregătire fizică și tehnică. Piți
goi a obținut o mult aplaudată vic
torie prin K-O.

Disputa dintre cei doi boxeri de 
categorie „mijlocie mică" a oferit chiar 
de la început momente pasionante 
Pițigoi și-a trimis adversarul la colț 
și l-a „pistonat" cu serii prelungite 
la figură și plex, făcîndu-1 aproape 
„groggy". Boxerul de la I.C.I. a fost 
numărat, pierzînd astfel repriza la 
două puncte diferență. Cea de a doua 
repriză începe mai lent dar, pe măsură 
ce ne apropiem de mijlocul-ei, lupta 
se „încinge" din nou. Asistăm la o 
fază identică cu cea din prima repri
ză. l ucian Gavrilă este masat la colț 
si „pistonat". El este numărat din nou 
în picioare, dar nu mai poate relua 
lupta, pierzînd astfel prin K. O.

Vasile Bogoi—Nicu Constantin. 
Amatorii de box din Capitală au aș
teptat cu mu't interes evoluția pugi'is- 
tnlni gălățean. In bună parte, intere
sul lor a foșț justificat. V. Bogoi a 
practicat tin box valoros, a folosit o 
gamă variată de lovituri. Cu toate a- 
eestea, el a părăsit ringul învins... 
prin descalificare 1 Intr-adevăr boxerul 
din Galați a atacat uneori eu capul 
înainte (poate pentru că era mai 
scund decU Nicu Constantin), fapt

pronosport
*

Iată cum arată un buletin cu 12 rezul
tate exacte la concursul Pronosport 
iar. 4 (etapa din 24 ianuarie) :

I. Boma-Napoli 1
II. Sampdoria—Juventus 2

III. Palermo—Genoa x
IV. Spăl—Milan 2
V. Internazionale—Alessandria 1

VI. Atalanta—Bolonga 1
Vil. Udinese—Eanerossi X
VIÎI. Padova—Lazio 1
IX. Soehaux—Lyon 2
X. Lille—Valenciennes 1

XI. Ales—Marseille 2
XII. Troyes—Sedan 2

La acest concurs au fost depuse apro
ximativ S43.000 variante.

★
La ultimul concurs Pronoexpres 3 

participantă au obținut cîte 2S.223 lei. La 
concursul Pronoexpres care se închide 
miine puteți și dumneavoastră obține 
un premiu important. Participarea la 
Pronoexpres pe scheme reduse vă poa
te aduce, cu o taxă de participare mai

Rubrică redactată de L S. Loto-Pro- 
nospoi-t. 

pentru care a primit — în repriza a 
doua — un justificat avertisment din 
partea arbitrului Gh. Dumitrescu. Pînă 
atunci, gălățeanul își dominase adver
sarul. In continuare, Bogoi a expediat 
precise croșeuri de dreapta. El nu a 
putut însă să-și impună lupta de aproa
pe pentru simplul motiv că arbitrul Gh. 
Dumitrescu (căruia i se părea că gă
lățeanul atacă cu capul) nu l-a lăsat 1 
Arbitrul Dumitrescu a dictat un al 
doilea avertisment, complet gratuit, 
pentru ca în ultima repriză să proce
deze la descalificarea boxerului din 
Galați 1

Nicolae Stoenescu —Dumitru Bălăci. 
Lupta dintre acești boxeri a luat sfîr- 
șit înainte de consumarea celor 9 mi
nute și a prile juit două constatări : 1. 
Comportarea din ce în ce mai bună a 
tînărului boxer de la Dinamo Orașul 
Stalin (antrenor: Aurel Corăscu) ; 2. 
Vulnerabilitatea boxerului de la „Se
mănătoarea", care în repriza a doua 
„s-a odihnit"- la podea nu mai puțin 
de... 3 ori în urma unor ireproșabile 
croșeuri de stînga ale lui Stoenescu. 
Acesta a cîștigat astfel întîlnirea prin 
abandon.

R. CALARAȘANU
: ' ■"———

REZULTATE TEHNICE : V. Ba
dea (M.I.G.) b. ab. 2 A. Moise 
(I.C.I.) ; I. Pițigoi (C-liwig Muscel) 
b. K.O. 2 L. Gavrilă (I.C.I.) ; V. 
Lăzăreanu (I.C.I.) b. dese. Gh. 
Constantin (Cet. Bucur) ; C. Stă- 
nescu (I.C.I.) b. p. I. Astaloș (Vo
ința Reghin) ; Șt Rusu (Constr. 
Cluj) b. p. A. Gănescu (Get. 

Bucur) ; N. Constantin (Constr. 
Buc) b. dese. V. Bogoi (G.S.M. 
Galați) ; Gh. Buzata (Din. Craio
va) b. p. L. Kakocsi (Oradea) ; 
N. Stoenescu (Din. Orașul Sta
lin) b. ab. 2 D. Bal aci (Semănă
toarea București} ; I. Pădurarii- 
(Energia Cîmpina) b. p. O Silber
man (1CF).

In deschidere s-au disputat două 
meciuri amicale. In prima partidă, 
Constantin Ciurea (C-lung Mus
cel) l-a întrecut la puncte pe Cor 
nel Rusu (Știința Buc). Apoi, 
Marin Constantin (Cetatea Bucur) 
a obținut victoria în fața lui Nico
lae Ghibu (Pasteur).

A început activitatea 
competițională pe 1960 

Ana Coman a aruncat 14,31. m Ia greutate
Pregătindu-se eu toată sîrguința 

pentru întrecerile apropiatului sezon 
competițional, atleții și atletele din în
treaga țară au și început să participe 
la concursuri pe teren acoperit sau 
chiar în aer liber. In Capitală și în 
alte orașe au avut loc recent diferite 
competiții cu caracter de control și 
verificare.

ORAȘUL STALIN. — In organiza
rea Clubului sportiv școlar Luceafărul 
și a Școlii sportive de elevi, sîmbă- 
tă și duminică s-a desfășurat un con
curs atl.riic în sală și în aer liber. 
An participat peste 120 de tineri și 
tinere. Iată cîteva din rezultatele în
registrate cu acest prilej: ZIUA I (au 
luat parte numai începători, pe terenul 
amenajat la Șc. medie nr. 7). — 
60 m b : L. Vereș 8,1; 60 m f: A. 
Egorov 9,2; greutate b: (4 kg) Gh. 
Potcoavă 10,18; greutate f (3 kg) : 
M. Florescu 8,88; ZIUA A II-A, 
juniori cat. I : 80 m b : M. Cibu 9,5; 
80 m f: M. Budan 11,0; greutate b: 
I. Boriceanu 11,51; greutate f: G. 
Bucholtzer 9,32; juniori cat. a H-a : 
80 m b: J. Simu 9,9; 80 m f: M. 
Levcenko 12,4; greutate b: I. Samoș- 
ca 11,17; greutate f: V. Nistor 8,93. 
In sala Șc. medii nr. 7 s-au desfă
șurat probele de săritură în înălțime — 
jun. cat. 1: I. Boricenco 1,55; junioa
re cat. a IJ-a: D. Rizescu (13 ani) 
1,35.

Participîud în afară de concurs, 
maestra sportului ANA COMAN a 
obținut 14,31 m la aruncarea greu
tății, fiind constantă în aruncările de 
peste 14 metri. Recordmana țării a 
arătat o formă destul de bună pentru

(Urmare din pag. 1) 

în schimb cinci. Golurile învingătoare
lor au fost marcate de Aurora Nicu- 
lescu 4, Elena Drăghici 3 și Florica 
Coșug 2, în timp ce pentru pragheze 
au înscris Jana Malerova, Nada Mar
kova si Marie Mateju.

H. G COPENHAGA—SARAJEVO 
(m) 28—21 (15—12) Datorită contra
atacurilor extrem de rapide și eficace 
realizate de Marott, Holm Petersen 
și Bernth echipa daneză a luat încă 
din primele minute de joc un avantaj 
de 3—4 goluri. In continuare specia 
torii au putut asista (în ciuda aceleiași 
diferențe de scor care se menținea) la 
o partidă aprig disputată, cu acțiuni 
spectaculoase la ambele porți. Spre 
sfîrșitul partidei, cînd handbaliștii 
iugoslavi au slăbit alura, experimen
tata echipă daneză a reușit să-și mă
rească avantajul cîștigînd în cele din 
urmă cu scorul de 28—21. Au marcat: 
Marott 10, H. Petersen 7, Bernth 5, 
M. Petersen 2, O. Nielsen 2 și Hals- 
kow 2 pentru H. G. Copenhaga și Ga
lici 4, Pilici 6, Nevzala 2, Brojici 2, 
Rebici 2, Cakeljici 2, Ivanisevici, Pral- 
jak si Sarenkapa pentru Sarajevo.

BUCUREȘTI I—VOJVOD1NA (f) 
11—8 (8—5). Deși nu au evoluat (cu 
excepția Anei Starck) la adevărata lor 
valoare, jucătoarele primei echipe a 
Bucureștiului au obținut cea de-a treia 
victorie consecutivă în acest turneu, 
eontinuînd să rămînă singura formație 
neînvinsă. Conduse în primele minute 
cu 1—0 și 3—1 handbalistele noastre 
și-au revenit treptat, punînd stăpînire 
pe joc. Șuturile necruțătoare ale Anei 
Starck au permis echipei noastre nu 
numai să egaleze dar și să se distan
țeze evident, iar în cele din urmă să 
obțină o victorie fără emoții. Diferen
ța de scor, exprimînd deosebirea va
lorică dintre cele două formații, putea 
fi și mai mare dacă handbalistele noa
stre s-ar fi concentrat mai mult în a- 
părare și ar fi jucat mai organizat în 
atac (în special în repriza a II-a). 
Ana Starck 6, Victorița Dumitrescu 2, 
Aurelia Szoke, Elena Jianu și Elena 
Cătineanu au înscris pentru Bucu
rești, iar pentru selecționata Vojvodi- 
nei au marcat: Katalina Ticici 5, Ma
ria Sabljak 2, șl Jovanka Jurcak.

Ultima etapă
i

PRAGA-SARAJEVO (m) 31-16
(18--8). Echipa pragheză a încheiat 
turneul cu o categorică victorie, care 
i-a adus — datorită golaverajului su- 

perioada actuală, ceea ce ne face să-i 
așteptăm cu toată încrederea evoluția 
viitoarelor rezultate.

C. GRUIA, corespondent

BUCUREȘTI. - Sala Floreasca II 
a găzduit duminică dimineața un 
concurs organizat de clubul Progre
sul. La întreceri au participat nume
roși atleți din Capitală, care au arătat 
un stadiu de pregătire destul de avan
sat. In cadrul concursului au fost 
realizate două noi recorduri republi 
cane de juniori pe teren acoperit: 
EUGEN DUCU 1,90 m la săritura în 
înălțime și DAN SERAFIM 13,60 m 
la aruncarea greutății (6 kg). Maestra 
sportului SANDA GROSU, obținînd 
5,46 m, a egalat recordul de senioare 
la săritura în lungime.

Iată cîteva din rezultatele înregis
trate cu acest prilej: BARBAȚIi
înălțime: E. Ducu 1,90; Ad. Ionescu 
1,80; M. Marinescu 1,75; lungime: 
M. Băloiu 6,80; M. Axenfe 6,52; M. 
Calincov 6,45; R. Constantinescu 
6,32; greutate (7,250 kg): C. Creții 
15,23; I. Sabău 13,55; I. Cristea 
13,50 ; greutate (6 kg) : D, Serafim 
13,60; L. Cotler 12,95; I. Gonstanti- 
neșcu 12,79; 50 m : I. Eliedi, St. 
Nițu și E. Simion 6,3; 55 mg: M. 
Axente 7,8 ; M. Calincov 8,0 ; R. Con
stantinescu 8,1 ; FEMEI 50 m : G. 
l.uță 6,7; Sm. Poenăreanu 7,0; M. 
Pândele 7,1 ; 40 mg: M. Pândele 6,6; 
A. Sîrbu 6,7; M. Mihai 6,8; lungime : 
S. Grosu 5,46; M. Popescu 4,99; 
El. Vîrlan 4,96; J. Javorschi 4,91 ; 
greutate: A.. Gurău 12,40; M. Witt
genstein 10,83 ; Cr. Gurău. 10,66; A. 
Nihs 10 60.
NICOLAE D. NICOLAE, corespondent 

perior — un binemeritat loc doi în 
clasament. Handbaliștii cehoslovaci 
au făcut din nou o partidă excelentă, 
realizînd adesea faze spectaculoase, 
aplaudate la „scenă deschisă". Golu
rile învingătorilor au fost înscrise de: 
Havlik 6, Mares 5, Herman 5, Tro
jan 4, Rada 4, Svitak 3, Petr 2, Jilek 
1 și Ar nost 1. Pentru Sarajevo au 
marcat: Ahmetovici 6, Galici 3, Ca
keljici 2, Rebici 1, Ivanisevici 1, Pral- 
jak 1, Sarenkapa 1 și Celikovici 1.

H. G. COPENHAGA-BUCURESTI 
H (f) (6-5). Jocul a fost echili
brat în prima repriză și chiar la în
ceputul celei secunde cînd Aurora Ni- 
culescu a reușit să egaleze (6-6). Din 
acest moment însă, jucătoarele bucu
reștene au avut o cădese inexplica
bilă manifestată prin cîteva greșeli 
în apărare și nenumărate ocazii de 
gol ratate în atac. Astfel, handbalis
tele daneze au reușit să cîștige aceas
tă partidă, ocupînd locul doi în clasa
ment. Cele 17 goluri au fost înscrise 
de: Kirsten Nielson 3, Else Birkemose 
3, Anne Marie Nielsen 3, Vibeke Jen
sen 2 de la H. G. Copenhaga și de 
Aurora Niculescu 4, Elena Drăghici 
1 și Lucia Dobre 1 de la București II.

BUCUREȘTI I — PRAG A (f) 11-5 
(7-3). Firește că, prin prisma rezul
tatelor obținute anterior, favorite în 
această întîlnire erau handbalistele 
bucureștene, care manifestaseră în 
celelalte jocuri o formă deosebită.

Victoria realizată de echipa Bucu
rești s-a conturat chiar din primele 
minute de joc, cînd atacurile handba
listelor bucureștene depășeau ou re
gularitate apărarea adversă. Deși îm 
min. 7 tabela de marcaj arăta scorul 
de 3-2 pentru București, totuși echi
pa noastră fusese mai bună pînă a- 
tunci decît arăta diferența de un 
gol. De altfel, acest lucru s-a văzut 
imediat, deoarece în continuare, par
tida s-a desfășurat sub semnul evi
dentei superiorități a handbalistelor 
noastre care au realizat în cele din 
urmă o nouă și frumoasă victorie in
ternațională.

Punctele au fost înscrise de: 
Starck (4), V- Dumitrescu (2), Jia
nu (2), Constantinescu, Vasile și C. 
Dumitrescu pentru București și de 
Mateju (2), Svermova, Beranova si 
Mâlerova pentru Praga.

Oaspeții învingători în partidele cu Știința Cluj
și Selecționata București

(Urmare din pag. I) 

ajunge Ia Cozan IX aflat pe partea 
dreaptă și acesta trage puternic: 3—2! 
Ultimele 12 minute sînt deosebit de 
spectaculoase: studenții încearcă ega- 
larea; Spartak Brno cu un avantaj 
atît de mic, nu se simte sigură pe 
victorie. Joc rapid, echilibrat, multe 
ratări. Finalmente, tabela de marcaj 
consfințește o victorie meritată — dar 
mult mai „muncită” decît era de cre
zut -— a lui Spartak Brno, care a avut 
cei mai buni oameni în Sedlak, 
Klimma, Novak, Pavlik și Swaeh. E- 
chipa noastră s-a comportat inegal: 
timid în prima repriză, demn de toată 
lauda în ultima (cînd, de altfel și scorul 
i-a fost favorabil). Mențiuni pentru: 
Biro, Stafie, Ionescu, Andrei. Jocul a 
fost bine condus de arbitrii Mirko 
Vivial (R. Cehoslovacă) și Nicu Virgil 
(R. P. Romînă).
Aseară, Spartak Brno învingătoare 

la scor
Spre deosebire de Știința Cluj, se

lecționata bucureșteană care a fost 
opusă aseară formației cehoslovace a 
dat o replică slabă oaspeților, cedînd 
la scor: 1—7 (1—2, 0—4, 0—1). Jocul 
a fost echilibrat doar în prima repri
ză, cînd — după ce oaspeții au deschis 
scorul prin Strubl — Selecționata 
Bucureștiului a egalat prin Kalamar. 
Golul care a adus* apoi conducerea 
oaspeților a fost marcat în ultimul 
minut al reprizei, de Swaeh. In a- 
ceastă repriză s-au înregistrai multe 
eliminări, la un moment dat ambele 
echipe rămînînd în cîte 3 jucători de 
cînip. In a doua repriză, Selecționata 
Capitalei, lipsită de omogenitate în 
liniile de atac, nu mai reprezintă un 
pericol pentru poarta lui Pavlik. In 
plus, în apărare jucătorii noștri gre
șesc adesea în marcaj și într-nn 
interval de cîteva minute scorul ia 
proporții: 6—1 (Tumma, Andreisek,
Swaeh, Novak)- Calitățile de necon
testat ale echipei cehoslovace, dar — 
în același timp — și comportarea sub

BUCUREȘTI — H. G. COPEN
HAGA 21-12 (12-6). Așteptată cu 
multă nerăbdare, întîlnirea dintre cele 
două formații trebuia să decidă echi
pa învingătoare în turneul masculin. 
Handbaliștii danezi doreau să păs
treze trofeul cucerit anul trecut, iar 
reprezentanții noștri voiau să confir
me ultimele victorii internaționale. 
Victoria a revenit pe merit (diferența 
de scor este grăitoare în acest sens) 
echipei București, care a lost clar 
superioară formației H. G. Copen
haga, de-a lungul întregului meci

De data aceasta, datorită formei 
excelente a handbaliștilor noștri, nu 
am mai avut uin final dramatic. Dim
potrivă, • chiar. Finalul meciului a 
fost liniștit ca o... poveste la gura 
sobei 1 Șuturile lui Hnat, Bulgaru, 
Ivănescu au fost necruțătoare și re
numitul portar Bengt Mortenssen, in 
care handbaliștii danezi își puseseră 
mari speranțe, a scos de 21 de ori 
mingea din plasă.

In ceea ce privește desfășurarea to
cului nu este de scos în evidență de
cît faptul că după 3 minute, scorul 
era de 2-0 pentru H. G. Copenhaga, 
Atît au condus handbaliștii danezi. 
Apoi, echipa noastră s-a distanțat 
impetuos și a cîștigat fără emoții.

Au marcat : Bulgaru (7), Ivănescu 
(6), Hnat (5), Popescu, Bădulescu si 
Covaci pentru București, Halskow (7), 
Marrot (2), Nielssen, H. Peterssen și 
Thrane pentru H. G. Copenhaga. Ex
celent arbitrajul lui G. Glagow 
(R.D.G.).

CLASAMBNTEI.B FINALE 2
FEMININ

1. București I 4 4 0 0 39:24 8
2. H. G. Copenhaga 4 3 0 1 56:28 6
3. București II 4 2 0 2 27:27 4
4. Vojvodina 4 1 0 3 26:49 <
5. Praga 4 0 0 4 21 :41

MASCULIN

1. București 4 4 0 0 80: 50 8
2. Praga 4 2 1 1 87: 56 5 '
3. H. G. Copenhaga 4 2 1 1 68: 66 5:
4. Sarajevo 4 0 1 3 69:103 i
5. București tineret 4 0 1 3 48: 77 i

așteptări a echipei noastre, fac ca me
ciul să se transforme într-o adevărată 
demonstrație de solist a lui Spartak 
Brno. Demonstrație care continuă și 
în ultima repriză, cînd oaspeții nu mai 
insistă prea mult la gol, înscriind doar 
odată, în min. 59, prin Klimma. In 
această parte a jocului, publicul a 
apreciat jocul combinativ al oaspeților, 
claritatea acțiunilor lor ofensive, pati
najul lor lejer.

Au jucat formațiile :
Spartak ZJS Brno: Pavlik—Babek, 

Zamastyl, Jurek, Chocholaty—Stru
bl, Swaeh, Novak, Nesersta, Sedlak,- 
Tumma, Andreisek, Klimma, Salai.

București : Pușcaș (Stafie) — Iot 
nescu, Raduch, Hollo I, Varga—Zo-' 
grafi, Kalamar, Ganga, Lorincz, Co
zan I, Peter, Tiriac, Andrei, Szabo 
I, Cozan II.

Cei mai buni de la oaspeți: Swaeh, 
Tumma, Klimma. Din echipa noastră, 
cel mai activ a fost Ionescu. Au mai 
jucat bine Varga, Andrei și Stafie, 
care l-a înlocuit pe Pușcaș la jumăta
tea reprizei a dona.

Au condus arbitrii M. Vivial și I, 
Florescu.

*
Ultima partidă — și cea mai înte * 

resantă — din cadrul turneului echi
pei Spartak ZJS Brno se dispută 
marți, de la ora 19, cînd oaspeții vor 
fi opuși selecționatei categoriei A.
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in întrecerile de haltere

POIANA STALIN, 24 (prin telefon 
de la trimisul nostru). Soarele a 
risipit ieri dimineață plafonul de 
nori care acoperea sîmbătă Postă
varul, inundînd întreaga Poiana 
Stalin cu razele sale. Atît el, cît. — 
mai ales — zăpada căzută din belșug 
în ultirha șăptămîriă au îmbiat la 
drum pe oamenii muncii din împre
jurimile acestei splendide stațiuni 
de iarnă, pentru a urmări în număr 
foarte măre întrecerile desfășurate 
în Poiana Stalin ,șț în Postăvar.

In aceste două zile s-au disputat 
două mari concursuri: de fond, șl 
de , probe alpine. Concursul de fond 
a fost organizat de asociația spor
tivă. Voința Orașul Stalin și ,a fost 
dotat cu „Cupa Voința", iar cel 
pentru probele alpine de ' către 
U.A.S.R.,, fiind dotat cu „Cupa 
U.A.S.R.". „Cupa Voința" poate fi 
considerată concursul de deschidere

re^ti) 2:52,6; 10. R. Scîrneci (Olim-” 
pia Or. Stalin) 2:55,1; senioare
1. Utta Spek, (Știința București)"
1:34,8; 2. Mihaela Ghioarcă (Voința.. 
Or. Stalin) 1:39,1; 3. Elișaveta"
Obrașcu (Știința București) 1:59,3;.. 
4. Ilona Miklos (Dinamo Or. Stalin):: 
2:02,4; 5. Gertrude Lekșen (Știința" 
București) 2:04.2; juniori: 1. N. Șu-Ț 
t_„ 7
Văcaru (Dinamo Or. S'alin) 1:51,8; i 
3. Otto Liphardt •( ’
Stalin) 1:53,2- ■

SLALOM SPECIAL, seniori:
,C. Tăbăraș 67.7 (34,4+33,3)2.
Pandrea 67,9 (34,7+33,2); ; 3.
Bucur 70,5; 4. I. Zangor (C.C.A) + 
72,5- 5. K. Gohn 73;7; 6. P. Clinei.. 
74,1; 7. V. Cîrstocea 74,3. 8. I- Co-f 
liban (Olimpia Or. + 
senioare: 1. Mihaela Ghioarcă 78,5;
2. Magdalena Bîră
Stalin'! 80.8; Gertrude Leksen

J. O
primul loclupta pentru 

se va da intre sportivii

teu (Voința Or. Stalin) l.:46,5; 2. Gh.--
sovietici și americani

(Olimpia Or." Antrenorul echipei de haltere a 
"U.R.S.S., Iakov Kuțenko, a declarat

1-"corespondentului TASS că după pă- 
^•'-rerea sa lupta pentru primul loc la 
1 "’’Jocurile Olimpice se va da între re

prezentanții U.R.S.S. și S.U.A.
Antrenorul sovietic a spus că halte-

Și 
în

Stalin)^ 76jl_; rofiiij sovietici sînt în momentul de
____^’±72^2... . _j' ►

(Olimpia Or." față mult mai puternici decît în 1956 
cînd au avut loc Jocurile de la Mel
bourne. Echipa U.R.S.S. posedă cam- 

-■ pioni de mare valoare ca Vladimir
S'togov, Victor Bușuev, Rudolf Plukfel- 
der și Iuri Vlasov, care au realizat 
performanțe excepționale în anul 1959 
Totodată, Iakov Kuțenko a remarcat 

fcă și americanii au șanse de a obține 
4- rezultate bune cu Charles Vinci, Isac

Berger și Tommy Kono. Acesta din 
urmă va avea de luptat cu tînărul 
halterofil sovietic Alexandr Kurinov 

f care a egalat recordul mondial al lui 
• ■Kono la cele trei stiluri, ridicînd 430

kg. Antrenorul, sovietic consideră de a- 
semenea că halterofilii din R. P. Po-

R. P. Bulgaria, Japonia, Anglia, 
Italia vor avea un cuvînt de 
disputa pentru primele locuri.

< ►
"lonă,•< ►
♦ Iran
■ - spus

Gh. Bălan (C.C.A.), cîștigătorul probei de slalom uriaș din cadrul „Cupei 
U.A.SR."

Foto D. Stănculescu
81,2. juniori: 1. V. Șuteu 70,1; 2. 
Sp. Bălan (Voința Sinaia) 78,0; 3. 
C. Bălan (Voința Sinaia) 79,0.

CUPA VOINȚA"

pista de la Cortina d’Ampezzo

„Sportul și pacea sînt de nedespărțit
...a spus Ivor Montagu la un miting de protest 
împotriva militarizării și fascizării statului 

Bonnde la
BERLIN 23 (Agerpres). — In în

treaga Germanie au loc mitinguri de 
protest împotriva militarizării și fasci
zării statului de la Bonn. In sala 
Friedrichstadt Palast din Berlin a avut 
loc un mare miting al oamenilor muncii 
din cele două părți ale orașului, la 
care au participat remarcabili fruntași 
ai vieții publice din diferite țări.

La miting a rostit o amplă cuvîntare 
Ivor Montagu, cunoscut luptător pentru 
pace, laureat al premiului JLenin” 
pentru pace, membru al Biroului Con
siliului Mondial al Păcii, președinte al 
federației internaționale de tenis de 
masă. Peste 3000 de berlinezi, printre 
oare se aflau numeroși sportivi, au în-
—

Campionatele de natație ale Noii 
Galii de Sud, desfășurate la Sydney, 
s-au încheiat cu o serie de noi per
formanțe remarcabile ale înotătorilor 
australieni. Proba de 110 y liber a 
fost cîștigată de John Devitt cu re
zultatul de 55,9, în timp ce lui John 
Konrads i-a revenit proba de 440 y 
în 4:20,5. Iată alte rezultate înregis
trate: 110 y spate — Monckton 1:04,2; 
110 y bras — Gathercole 1:14,8; 220 
y fluture — Hayes 2:21,5; 880 y 
liber — K 
y (4 stiluri) „ ,
dall, Shipton 4:27,0 („noii 
Noii Galii de Sud).

* — Hayes 2:21,5; 880
Konrads 9:13,8; Ștafeta 4x440

- ‘ - Țip
ai

Hayeș, Christie,
record

Lt

tîmpinat cu căldură declarația făcută 
de oaspetele din Marea Britanie.

„Lupta pentru pace, a spus Ivor 
Montagu, nu contravine în nici un cag 
constituției R. F. Germane, de aceea 
procesele intentate împotriva partizani
lor păcii din această țară pot fi califi- 
cute ca ilegale și samavolnice. Dreptu
rile elementare ale omului sînt călcate 
în picioare cu brutalitate într-o țară 
care se consideră un „stat civilizat". 
Acțiunile antisemite din ultimul timp 
dovedesc de asemenea fascizarea sta
tului de la Bonn.

„Oamenii de pe planeta noastră tre
buie să trăiască într-o familie unită, a 
deelarat apoi Ivor Montagu într-un 
interviu acordat unui corespondent al 
ziarului „Deutsche Sport Echo”. Spor
tul și pacea, a spus Ivor Montagu, 
sînt de nedespărțit. Sportul oferă mari 
posibilități pentru întărirea și stabilirea 
de contacte prietenești care constituie 
un factor important în lupta pentru 
consolidarea păcii între popoare. In 
mișcarea de importanță istorică împo
triva militarismului și fascismului, A 
declarat Ivor Montagu, sportivii pot și 
trebuie să joace un rol important. Ei 
trebuie să se ridice în apărarea parti
zanilor păcii care sînt judecați de tri
bunale nedrepte. In cele din urmă cred, 
că rațiunea va învinge lipsa de rațiune.

oficială a sezonului de schi din 
Poiana Stalin. Probele individuale 
desfășurate sîmbătă au prilejuit în
treceri pasionante, iar cei mai bine 
pregătiți au învins pe merit. Cursa 
de 15 km seniori s-a desfășurat pe 
traseul obișnuit (plecarea și sosirea 
făcîndu-se pe „Stadionul de vară"): 
Zăpada mare și afinată nu a permis 
o alunecare prea bună, astfel că 
dacă ținem seama de acest lucru, 
timpii înregistrați sînt mulțumitori. 
Privind rezultatele, facem constata
rea îmbucurătoare că primele locuri 
sînt ocupate de schiori reprezentînd 
tînăra generație. Dinu Petre, Gh. 
Bădescu, A Zaharia și Gh- Bărbă- 
.șescu au luptat cu multă însuflețire 
și au reușit să se claseze în frunte. 
La fete, favorita cursei, Maria Si- 
mion a fost condusă de Marcela 
Bratu pînă la ultimul kilometru, pe 
parcursul căruia a refăcut însă 
handicapul și și-a asigurat avanta
jul necesar cîștigării probei.

In „Cupa U.A.S.R.", o dispută 
deosebit de dîrză s-a dat și la sla
lom uriaș și la slalom special. La 
slalom uriaș (probă desfășurată pe 
Sulinar) cel mai bun senior s-a 
dovedit Gh. Bălan, care a învins 
după o cursă de toată frumusețea. 
La fete, victoria a revenit în mod 
surprinzător Uttei Spek, care a mers 
prudent. Spre deosebire de ea, Ilona 
Micloș nu a ținut seamă de gradul 
de dificultate prezentat de porțile 
amenajate la „zidul mare“ și a 
căzut. La slalom special Cornel Tă
băraș și Niculae Pandrea au fost 
despărțiți doar de două zecimi de 
secundă, după două manșe care au 
entuziasmat numeroșii spectatori. 
Gh. Bălan a realizat în prima manșă 
35 de secunde, dar în a doua a 
căzut și a abandonat. La fete, vic
toria a fost cucerită de Mihaela 
Ghioarcă.

întrecerile pentru „Cupa U.A.S-R.* 
continuă azi prin desfășurarea pro-. 
bei de coborîre (pe Valea Lupului),4 
după care va putea fi cunoscut ' 
samentul general pe echipe și 
cîștigătoarea trofeului.

Iată rezultatele, tehnice :
„CUPA U.A.S.R.'

SLALOM URIAȘ, seniori: 1.

astfel că

•Pe .
au început sîmbătă campionatele mon
diale de bob la care iau parte echi
paje din Elveția, Austria, R. F. Ger
mană, R. P. Polonă, S.U-A., Italia și 

„usjrr» vwnijr» i alte țări. In proba de bob 2 persoane
SENIORI, 15 KM: 1. Dinu PetreȚvictoria a revenit (după desfășurarea 

(Dinamo Or. Stalin) lh04:47; 2. Gh.îpe,j01. patru manse) echipajului Italia 
Bădescu (Dinamo Or- Stalin) lh04:58;țn (Mt>nti_AlveraK care , totalizat
3-, A. Zahana (C.C.A. lh04:59; 4.1 J „ __
Gh. Bărbășescu (Olimpia Or. Stalin)!® min. 18 sec. 64/100. Pe locul II s-a 
lh05:22; 5. N. Barabaș (Știinta Bucu--- 
rești) lh06:10; 6. I. Cimpoia (C.C.A.)” 
lh06;19; 7. D. Chițu (Olimpia Ora--- 
șui Stalin) lh06:40; 8. Gh. Oprea" 
(Voința Or. Stalin) lh06:44; 9. I.I 
Șupeală (Dinamo Or. Stalin) lh07:34;"
10. M. Aldescu (Dinamo Or. Stalin) X In campionatul italian, fruntașele 
lh07:43; FETE, 5 KM: 1. Maria. Si-" 
mion (Voința Or. Stalin) 23:53; 2.^ 
Marcela Bratu (Dinamo Or. Stalin)--

urmat de

sîmbătă și 
de

clasat echipajul R.F.G. 
Italia I și S.U.A.

• La Oslo au avut loc 
duminică campionatele europene 
patinaj viteză. Titlul de campion ab
solut a revenit norvegianului Knut 
Johanessen. care a cîștrgat probele de 
1500 și 5000 m. Cursa de viteză pe 500 
m a revenit reprezentantului U.R.S.S. 
Zaițev urmat de compatriotul său Boris 
Stenin.

SOFIA 23 (Agerpres). Itilîlnirea 
dintre echipele reprezentative de tenis 
de masă ale R. P. Bulgaria și Franței, 
disputată la Sofia, s-a încheiat cu o 
dublă victorie a sportivilor bulgari. 
La bărbați echipa Bulgară a cîștigat 
cu scorul de 5—1, iar la femei cu 
scorul de 3—1.

Sîmbătă seara, la Sofia ă începiit țyri 
turneu internațional de tenis de inașă 
la care participă cei mai buni jucători 
din U.R.S.S., Franța, R, P. ; Ungară, 
Belgia si R. P. Bulgaria.

și-au consolidat pozițiile

Cu excepția lui Spăl, care a cedat

s-au caracterizat prin meciuri deose
bit de disputate, unele încheindu-se 
cu rezultate neașteptate. Disputată la 
Paris, întîlnirea dintre Sochaux ș» 
Lyon a furnizat o mare surpriză, fot
baliștii din Lyon cîștigînd cu un scor 
categoric (4-0). O altă surpriză de 
mari proporții este înfrîngerea ia 
Lens a echipei Vallenciennes din ca
tegoria A de către formația din ,.B“ 
Lille. Alte rezultate: Marseille-Ales 
(la Nimes) 2-0, Sedan-Troyes (la 
Reims 3—1).

englez s-âu încheiat cu victoria echi
pelor în deplasare. Succesul cel mai 
prețios a fost realizat de Wolverhamp
ton, care a întrecut la limită jale Black
burn (t—0).

Fruntașa clasamentului, Tottenham, 
a cîștigat cu 2-1 partida cu Manches
ter United, mărindu-și astfel la 4 
puncte avansul în fruntea clasamen
tului. Aceasta și datorită faptului că 
urmăritoarea sa principală, Burnley,

24:00; 3. Iuliana Simon (Dinamo Or.,,pe teren propriu (0-3 cu Milan), frun- 
Stalin) 24:04 ; 4. Rodica Șindilaru-- {așe]e clasamentului au cîștigat în
(Știința București) 26:05; 5. GerlindeXelapa de ieri, consolidindu și pozițiile. 
Bosch (Voința Sinaia) 26:18; 6. Ma---Deși a jucat în deplasare cu Samp- 
ria Găvenea (Dinamo Or. Stalin) "dona, liderul, Juvantus, a cîștigat cu 
27:10; JUNIORI, 10 KM: 1. Gh-..2-0, menținîndu-si avansul de 4 pimc- 
Vilmoș (Voința Gheorghieni) 4O:41;"te față de următoarea clasată, Milan. __________ __ r___ r. ._, .
2. B. Olteanu (Olimpia Or. Stalin) ..Internazionale a întrecut cu 3-1 pe n-a putut obține decît un rezultat de 
41:48; 3. N. Sumedrea (Dinamo Or.--Alessandria.

lașele clasamentului au cîștigat în

doria, liderul, Juvantus, a cîștigat cu

41:53; 4—5: V.
și M.

— —„-imoMiauid, iar Fiorentina pe Ba.ri 
GrapăK (4-2). Derbiul codașelor (Palermo- 

CrisHna--Genoa) n-a dat cîștig de cauză nici 
" ' " ‘ ‘ ie, meciul luîrtd sfîr-

Stalin)
(Voința Sinaia) , _____r
(Voința Sinaia) 43:37; 6. R. Zăr-"uneia dintre echipe, __  ..
nescu (Olimpia Or. Stalin) 44:05;--șit cu scorul de 1-1. Iată si celelalte
7. N. Zangor (Voința Or. Stalin) .......................................
44:20 ........ ........................ȘTAFETA 4x10 KM,

rezultate înregistrate în etapa de ieri 
„ XVI a — a campionatului ita-SE-,— a XVI-a

NIORI: 1. Dinamo I Orașul Stalin”lian: Atalanta-Bologna 3-0, Padova- 
(Dinu Petre, Gheorghe Bădescu, "Lazio 2-0, Roma-Napoli 3-0, Udinese- 
loan Rășină, Ioan Bogdan) 2h40:02;--j anprn<.; 9.0
2. Dinamo Orașul Stalin II 2h42:06;+ “ ’
3. Progresul Sinaia 2h51:00; FETE, 
3x5 KM: 1- Dinamo Orașul Stalin 
lh!4:38; 2. Voința Sinaia lh23:22.
JUNIORI, 4x5 KM: 1. Dinamo Ora
șul Stalin lh21:23; 2. Voința Sinaia 
11122:55; ----- - ■ -
lh23:38;
lh30:38.

egalitate (0-0) în întîlnirea cu West 
Bromwich Albion. Iată' celelalte rezul
tate : Birmingham-Preston 2-1, Black
pool-Sheffield 0-2, Chelsea-Leeds Uni
ted 1-3, Everton-Nottingham Forest 6-1, 
Luton-Fulham 4-1, Manchester City- 
Arsenal 1-2, Newcastle-Leicester 0-2. 
West Ham United-Bolton 1-2.

3.
4.

Olimpia
Voința

Orașul Stalin
Orașul Stalin 4

Mai mult

*1. Juventus 16 12 2 2 42:11 26
► 2. Milan 16 9 4 3 26:12 22
k3. Internazionak 16 8 6 2 29:17 22
„4. Fiorentina 16 9 3 4 37:19 21
k5. Spal 16 7 6 3 18:14 20

’O etapă a victoriilor ?n deplasare
Rezultate surpriză în 32-imile „Cupe; 

Franței"

î. Tottenham 27 15 8 4 59:81 38
2. Burnley 27 15 4 8 62:43 34
3- Wolverhampton 27 15 5 9 68:52 83
4. Preston 27 12 7 8 51:47 31
5. Fulham !27 15 4 10 50:53 30

GH. NICOLAESClf^etapsi de sîmbătă
kv-v-'rv“?-t“r-r-t-v-v-v-v-T-T-v-T-v-v-t-v-r-ș-v-t.

cla-Ț * PRIMA ZI a turneului inter- 
decilnal‘ona^ de baschet masculin de la 

+ Varșovia selecționata orașului Praga 
fi învins selecționata orașului Belgrad 
Teu 76—73 (37—37). 
ț • PE STADIONUL „V. I. Lenin” din

___ _____ Qh.-Ș- Moscova a început campionatul unional 
Bălan (C C.A.) 2:39,3; 2. C. Tăbă-T*le motociclisiu pe gheață. In categoria

„ . . _ _ .. BucurXd75 cine titlul de campion a fost cîști-
k de Vladimir Lavrentiev, care a

Cristo-i P”rei,r9 1600 m (4 ture) In timpul de
1 i’O.O.

• CONCURSUL PREOLIMPIC al 
schiorilor sovietici a continuat la Ba- 
kuriani (Munții Caucaz) cu desfășura
rea probei de biatlon, care cuprinde o 
cursă pe schi de 20 km și o probă de

raș (C.C.A) 2:41,5; 3. M. L„.„. T , ,
(Carpați Sinaia) 2:46,1 4 N Pan-"’-Sat de Vladimir Lavrentiev, care
drea (C.C.A.) 2:48,4; 5. Gh. 
loveanu (Olimpia Or. Stalin) 
6—7. K. Gohn (Dinamo Or. 
și V. Ionescu (Olimpia Or. 
2:49,3; 8. P. Clinei (Carpați 
2:51,9; 9- V. Cîrstocea (Știința Buctl-

2:48,5; 
Stalin) 
Stalin) 
Sinaia)

1 z’O.O.

în Anglia
de iuniatate din meciurile 

i a campionatului
32-imile „Cupei Franței", care s-atT 

desfășurat ieri în mai multe orașe,

PE SCURT
tir. Pe primul loc s-a clasat Aleksandr 
Privalov, urmat de Melanin si Sokolov.
• SELECȚIONATA DE HOCHEI a 

orașului Moscova, care întreprinde 
un turneu în Canada, a întîlnit o e- 
chipă alcătuită din cei mai puternici 
jucători ai orașelor Fort Williams și 
Port Arthur. Sportivii sovietici au re
purtat victoria cu scorul de 8—3.

• ECHIPA DE HOCHEI a R. Ceho
slovace a întîlnit Ia Ziirich formația 
Elveției, în cadrul pregătirilor pe care 
le susține pentru J. O. de iarnă. IIo-

cheiștii cehoslovaci au cîștigat cu 6—2 
(1—0, 3—2, 2—0).
• TRADIȚIONALUL RALIEU de au- 

tomobilism (clasa autoturisme) „Mon
te Carlo” a revenit, la cea de a 29-a 
ediție a sa, echipajului din R.F.G. 
Walther Schock-ț-Ralf Moli pe o ma
șină „Mercedes”.

• CUPA DE SCHI „Kurikala” des
fășurată în localitatea Uradi, din R. F. 
Germană, a produs mari deziluzii or
ganizatorilor. Schiorii din R.F.G. nu au 
cîștigat nici o probă... Ștafeta de 4x10 
km a revenit echipei R. P. Polone ur
mată de echipa R. Cehoslovace .și Ita
liei.

Stanislav Jungwirth 
se pregătește

Sportivii fruntași din toate țările îțfi 
intensifică pregătirile în vederea mă
rețului eveniment sportiv care va avea 
loc în acest an: Olimpiada. Iată-ce a 
declarat coiespoiidenților presei des
pre pregătirea’ sa ^itngșcutiil atlet 
cehoslovac Stanislav Jungwtfth, re
cordman al Europei: „In ultimul ăîlSîh 
fost mult timp bolnav și abia spre 
sfîrșitul sezonului am reușit să obțin 
o formă bună. De la I decembrie am 
început pregătirea pentru Roma. Mă 
voi g^rădui să ănf o formă bună în 
timpul întrecerilor olimpice că “Să pot 
concura cel puțin la nivelul din anul 
1957, cînd am stabilit recordul euro
pean și mondial. Mi-am schimbat pla
nul de antrenament deoarece eu alerg 
nu numai la 800 m, ci și la 1500 și 
3000 m. Un loc important în planul 
meu de antrenament Ctnpă cursa de 
3000 m. Sarcina principală pe care 
tni-am propus-o este obținerea unei 
rezistențe corespunzătoare. Firește, îmi 
dau seama că drumul spre laurii'de 
campion olimpic nu este ușor. Anul 
trecut a arătat că voi avea numeroși 
adversari talentați. Nu este vorba nu
mai despre australianul Elliot, care 
va concura alături de mine la 1500 tn, 
dar și despre alți sportivi ca, de pildă, 
Siegfried Valentin (R.D.G.) și suede
zul Dan Waem".
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