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Unde v«r avea loc întrecerile

zecea jucătoare din Europa. Mariana 
Barasch, campioană europeană de ju
nioare, Tiberiu Covaci, Adalbert Rethi 
și Mariana Jandrescu, campioană de 
junioare a R.P.R.

nteresanle manifestații sportive cu prilejul Intîlnirii 
tineretului și studenților din țările regiunii

Balcanilor și a Mării Adriatice
Buoureștiul se află în preajma unui 
itisment important: la 30 ianuarie 

avea loc în sala Casei de Cultură 
. studenților deschiderea festivă a 
tîlnirii tineretului și studenților din 
iile regiunii Balcanilor și a Mării 

Sriatice. Reuniunea tineretului din 
e șapte țări este menită să aducă 
nouă contribuție la întărirea legă- 
ilor de prietenie, la cunoașterea re- 

>rocă a tinerilor din această parte 
Europei, la întărirea păcii. In pro- 
amul vast șî interesant al Intîlnirii 
ortul ocupă un loc de seamă, con- 

. luind unul din punctele de atracție 
.1 acestei frumoase manifestații prie- 
tești Spre București călătoresc acum 
it cunoscuțl în lumea întreagă 

zilele întâlnirii ei vor evolua îm- 
ttuiă ou tinerii reprezentanți romîni 
întreceri de șah, tenis de masă și 

.schet. în cinstea acestui eveniment 
eretul patriei noastre a organizat o 
fetă care poartă spre București me
iul de pace și prietenie adresat în- 
lirii.

Bulgaria. Grecia, Iugoslavia și Ro.tii- 
nia figurează printre participant ma
rele maestru internațional Bora Ivkov, 
fost campion mondial de juniori, ac
tualmente unul dintre cei mai buni ju
cători ai Iugoslaviei. In fruntea echipei 
Greciei se află campionul țării, Agos. 
Formația noastră va fi alcătuită din- 
tr-un lot în care figurează tinerii 
maeștri Gh. Mititeiu, T. Ghițescu, D. 
Drirner și M. Pavlov, precum și jucă
toarele Elisabeta Polilironiade și Ale
xandra ’Nicolau. Tînăra echipă a Bul
gariei se anunță o pretendentă seri
oasă la primele locuri. Amintim că 
anul trecut echipa studențească a Bul
gariei a devenit campioană mondială 
universitară.

Interesante 
și întrecerile 
De reținut 
Iugoslaviei 
kovici, care 
rarhia celor 
ropa și pe
cucerit titlul de campion internațional 
al Scandinavici în 1958 și de campion 
internațional al R.P. Romine în 1959 
(Constanța). Echipa țării noastre este 
și ea alcătuită din jucătoare și jucă
tori valoroși ca Maria Alexandru, a

Program interesant, participare 
valoroasă

Competițiile sportive organizate în 
stea Intîlnirii tineretului și studen- 

>r din țările regiunii Balcanilor și 
Mării Adriatice se anunță deosebit 
interesante. Cu acest prilej se vor

• Ini echipe de tineret puternice, de 
înaltă valoare tehnică. Atât la 
schet unde îi vom putea urmări prin- 
: alții pe sportivii bulgari, ounoscuți 
upii dintre cei mai buni din lume, 

s tenis de masă și șah, dis- 
tn care figurează maeștri cu- 

plan internațional, vom a- 
să asistăm la întreceri dis- 
frumoase spectacole sporti-

line
■cuți pe 
t ocazia 
late, la

în turneul de șah, în cadrul că- 
a se întrec echipele dm Albania,

ianuarie a început la Lenin- 
de-al 27-lea campionat de

k început campionatul 
de șah al U.R.S.S.

La 26
id cel
i al U.R.S.S. la care iau parte 20 
mari maeștri și maeștri. In prima 

idă s-au înregistrat următoarele re- 
Mate: Taimanov — Lieberson 1-0; 
, liarov—Gtifeld 1-0; Bagirov—Aver-

Mtru
rtida
pată.

il==

Krogius—Gurghenidze 
Spasski—-Polugaevski >/g—’/s, 
partide s-au întrerupt, iar 
Gheller—Petrosian a fost a-

CC.A. pleacă azi la Tbilisi

jn cursuî dimineții de astăzi echipa 
baschet C.C.A. va părăsi Capitala 

ireptîndu-se, pe calea aerului; spre 
ilisi. După cum se știe, militarii vor 
șține duminică 31 ianuarie, în capitala 
j.S. Gruzine, cea de a doua întîlnire 
campioana Uniunii Sovietice — Dina- 

- Tbilisi — din cadrul ..Cupei Campio- 
or Europeni".

Helmuth Kuhnert învingător 
îa Davos

juînd parte la un concurs internațio-
l pe patinoarul de altitudine de ia 

• •vos (Elveția), tînărul patinator din
3.G., H. Kuhnert, a obținut o perfor- 
nță excelentă, cîștigînd toate cele 

’ șru probe și stabilind un nou record 
întreaga Germanie la tetratlon. Re- 

. tatul său (190,871 p.) este de valoare 
adiată.

prilejui 
masă, 

echipa

dispute vor 
de tenis de

faptul că diu 
face parte Vojislav Mar-
se află pe locul 4 în ie
rnați buni jucători din Eu- 
locul 10 în lume. EI a

Organizatorii pun fa dispoziția con- 
curenților și publicului spectator cele 
mai spațioase și mai frumoase săli de 
sport din capitala patriei noastre. Ast
fel, întîlnirile de baschet ce se vor 
desfășura între 31 ianuarie și 2 fe
bruarie, vor fi găzduite de sala Flo- 
reasca. La ele vor kta parte echipele 
Bulgariei, Albaniei și cele două echipe 
(tineret și studersți) ale țării noastre, 
întrecerilor de tenis de masă, ce vor 
avea loc între 30 ianuarie și 1 februa
rie, le-a fost rezervată sala Dinamo. 
Partidele de șah se vor ține în sala 
Institutului 
logie între

T ineretul 
gul popor
prilej dorința fierbinte de pace, nă
zuința ea această parte a lumii în 
care trăim să devină o zonă a păcii 
și prieteniei între popoare.

de Petrol, Gaze și Geo- 
30 ianuarie și 4 februarie, 
patriei noastre, ca și între- 
își manifestă și cu acest

Mitinguri entuziaste 
la primirea Ștafetei

Ieri, la Craiova, Orașul Stalin și 
Focșani au avut loc însuflețite mitin
guri de primire a Ștafetei organizată 
de C.C. al U.T.M. și Consiliul general 
U.C.F.S. în cinstea Intîlnirii tineretu
lui și studenților din țările
Balcanilor și a Mării Adriatice. Mesa
jele cărora li s-a dat citire vorbeau 
despre realizările in muncă și entuzias
mul cu care tineretul patriei noastre 
îtdîmpina Intîlnirea de la București. In 
cursul zilei de azi solii tineretului din

diferite regiuni ale patriei iși vor con
tinua drumul spre Capitală, urmînd si 
sosească, după traseele stabilite, în o- 
rasele Pitești și Ploeșfi.

regiunii

Zăpada bogată, frumusețea munților și atracția sporturilor de iarnă îndeamnă 
pe tot mai mulți oameni ai muncii să plece în excursii. Față de alte stațiuni 
Poiana Stalin are în plus un important punct' de atracție: telefericul, care 

te urcă sau te coboară pe o diferență de nivel de 700 de metri.

S-a încheiat turneul preolimpic 
al schiorilor sovietici

• Dmitrii Koeikin învins Ia combinată • A fost stabilită echipa 
săritorilor pentru J. O. de iarnă

puncte. învingător la proba de 15 km 
cu 1 h 01:08,0, Koeikin nu a obținui 
rezultate satisfăcătoare la trambulină» 
Locul trei a fost ocupat de Nicolai 
Gusakov (Leningrad) cu 444 puncte.

Proba de sărituri de pe trambulina 
mare a prilejuit o luptă foarte strânsă. 
Victoria a revenit Iui Nicolai Ka- 
menski cu 222 puncte. Cele mai bune 
sărituri ale sale au fost de 72,5 m și
74.5 m. Pe locul doi, cu 216 puncte, s-a 
clasat Koba Takadze. Acesta a realizat 
cea mai lungă săritură a concursului —
85.5 m. După cum transmite corespon
dentul agenției TASS, arbitrii au acor
dat locul întîi lui Kamenski pentru teh
nica sa deosebită și stilul perfect de
monstrat în timpul săriturilor. împreu
nă eu Evghenii Grozin, primii doi cla
sați vor reprezenta U.R.S.S. la Jocurile 
Olimpice de la Squaw Valley.

In „cursa maraton” de 50 km pe pri
mul loc s-a clasat Alexei Kuznețov, cro
nometrat în oh 12:28,0. El a fost urmat 
de Feodor Terentiev — 3h 12:55,0 și 
Pavel Morșinin —- 3h 14:16,0.

Proba feminină pe distanța de 5 km 
a fost cîștigată de Maria Gusakova în 
20:15,0. Ea a întrecut pe Liubov Ko- 
zîreva —- 20:22,0 și Lila Polikarpova 
— 20:43,0.

In stațiunea de sporturi de iarnă 
Bakuriani s-au desfășurat ultimele în
treceri din cadrul concursului preolim- 
pic al schiorilor fondiști din U.H.S.S. 
Proba de 15 km bărbați a fost câștiga
tă de Nicolai Anikin cu timpul de 
55:15,0, urmat de Kuznețov — 55:27,0, 
Kuzin — 55:40.0, Terentiev 55:52,0. 
La combinată nordică s-a înregistrat o 
surpriză : favoritul probei Dmitrii Ko- 
cikin a fost întrecut de tînărul Leonid 
Feodorov. Acesta din urmă a totalizat 
451,03 puncte. El a parcurs distanța de 
15 km în 11102,2 și a sărit la trambu
lină 76,05 m. Koeikin a totalizat 444,01

Un succes de prestigiu 
al hocheiștilor noștri

Selecționata categoriei A —Spartak Brno 6-3

(Agerpres)

• Constantin Stănezcu a câștigat 
cu... directa de stânga • O. Bă
lăci din nou la podea • I. Aszta- 
los — un boxer care „vine".

Fază din jocul de marți seara. Jucătorul cehoslovac Novak s-a dezechilibrat și n-a reușit să șuteze, astfel că pucul va fi 
respins de Stafie. lonescu e gata să intervină Foto: I. Mihăică
(Citiți cronica meciului în pagina a 3-a)

REZULTATE TEHNICE: Al. Moi
se (ICI) b.ab. 2 D. Bălăci (Semănă
toarea) ; Gh. Constantin (Cel. Bucur) 
b.p. I. Astak>ș (Voința Reghin) ; A. 
Gariescu (Get. Bucur) b.p. V. Lăză- 
remiti (IC!) ; N. Constantin (Constr. 
Buc.) b.p. St Rusu (Constr. Cluj); 
V. Bogoi (CSM Galați) b.p. V. Badea 
(MiG) ; O. Siilberman (ICF) b.ab. î 
L. Kakotsi (Din. Oradea) ; I. Pădu
rarii (Energia Oîmpina) b.p. I. P> 
țigoi (Șc. sp. UCFS C-Liing Muscel); 
N. Stoenescu (Din. Orașul Stalin) b.p. 
Gh. Buzatu (Din. Craiova) ; G. Stă- 
nescu (ICI) b.p. Șt. Bejan (CGA)ș

! (Continuare în pag. a 4-a)



Scrisori 
de la 

eo^fespondenți
O Inițiativă lăudabilă

Consiliul raional U.G.F.S. Caracal a 
luat inițiativa deschiderii unui centrus 
de antrenament la box pentru tinerii' 
în vîrStă de 15-18 ani. Lecțiile de pre
gătire care au loc de două ori pe săp
tăniînă sînt predate de instructorul vo-, 
Juntar Gheorghe Nițu.

Th. Dana și Ion Ioana

Cursuri pentru arbitri

Peste 50 de amatori de sport din 
Roșiorii de Vede frecventează în aceste 
zile cursurile de pregătire pentru ar
bitri de fotbal, volei, baschet, tenis 
de masă și oină. Ședințele de pregăti
re sînt conduse de instructorii volun
tari M. Grigoriu, V. Velea, R. Ionescu, 
I. Pîrvti și Gh. Petrieă,

De asemenea, în orașul nostru s-a 
deschis recent un centru de antrena
ment pentru copii între 9-14 ani, dor
nici să practice tenisul de masă. Pînă 
în prezent centrul funcționează cu un 
număr de peste 35 elevi care-și îmbo
gățesc cunoștințele sub atenta îndru
mare a Antrenorului Gh. Petrieă de la 
asociația-C, F. R.

Al. G. Popescu

O competiție cu caracter de mase
In scopul atragerii unui mare nu

măr de oameni ai muncii pe terenurile 
de sport precum și a continuității acti
vității în zilele friguroase, consiliul 
orășenesc U.G.F.S. Focșani a organi
zat in colaborare cu comitetul orășe
nesc U.Ț.M., întrecerile „Spartachia- 
dei de iarnă a tineretului" din Foc
șani. Competiția se desfășoară în două 
etape, între 20 ianuarie și 15. martie 
3a următoarele discipline : schi, șah, 
tenis de masă, haltere, gimnastică, vo
lei. baschet și atletism.

Florică Conac

Campionatul raional de volei

Nu de mult s-a disputat meciul 
Termocentrala Comănești—Voința Co- 
manești. ultima partidă din cadrul 
campionatului de volei al raionului 
Moinești, Victoria a revenit cu 3-0 pri
mei formații. In clasamentul final, lo
cul I a fost ocupat de echipa Lumina 
Comănești.

I. Bîrzan

„Cupa de iarnă"

RĂDĂUȚI: Consiliul raional U.C.F.S. 
Rădăuți, în colaborare cit celelalte or
ganizații de masă din localitate, a or
ganizat o competiție sportivă dotată 
cu „Cupa de iarnă". In cadrul acestei 
competiții vor avea loc întreceri la 
șah, schi, tenis de masă, săniuțe și 
patinaj. In prezent se desfășoară con
cursuri cu caracter local. Printre aso
ciațiile care au angrenat cel mai 
mare număr de sportivi la această 
competiție se numără cea din comu
na Arbore, unde peste 400 de tineri 
țărani muncitori participă la întreceri. 
Faza finală a „Cupei de iarnă" va 
«ivea loc între 14 și 21 martie la Ră- 
«lăuți, pentru concursurile de șah, te
nis de masă și patinaj, iar la Făleau, 
pentru cele de schi și săniuțe.

Aurel Simotă

„Sintem in inventar!”
Nu se poate spune că schiorii din 

Toplița nu și-au început din timp pre
gătirile pentru sezonul de iarnă, Încă 
din octombrie, cînd unii se mai plim
bau încă în talie pe străzile orașului, 
sportivii de la asociația „Mureșul’9 erau 
cu gîndul la iarnă și făceau antrena
mente pe „uscat99, coborî nd cîte un de- 
lușor pe patine cu rotile. Toți știau ca 
treaba asta, ca să spunem așa, e... pro
vizorie și că, nu peste mult timp, vor 
zbura cu schiurile peste văi și dealuri, 
peste întinderile nesfîrșite acoperite dc 
omăt.

Zăpada a întârziat ea cît a întârziat, 
dar pînă la urmă tot a venit. Se părea 
că de-aci înainte, prin împrejurimile 
orașului n-o să ai loc de... schiori, că 
în fiecare zi o să se pună pe picioare 
un alt concurs. Ce e drept, asemenea 
intenții au existat și există. Le are și 
consiliul U.C.F.S., le are și asociația 
„Mureșul", ca să nu mai vorbim de 
schiori, care, dacă ar fi după ei, s-ar 
și culca cu schiurile în picioare, ca 
să fie oricînd gata de concurs. S-ar 
culca ei, zicem noi, dar de unde să 
ia... schiuri ?
t Cum, de unde? veți răspunde dt.Dt

Pe marginea conferinței asociației sportive S.P.C. București

Sicceșe... numai pe jumătate în munca de sporire 
a numărului de membri U. C. F. S.

Zilele trecute a avut loc în Capitală tului. Astfel, la crosurile festive de 
conferința asociației sportive Sfatu- 1 Mai și 7 Noiembrie au participat 
rile Populare ale Capitalei la care cîte <800 dc sportivi. O albi competiție

Președintele asociației expune darea de seamă. Despre realizările, asociației 
vorbesc insă și frumoasele trofee din fotografie.

Foto: B. Ciobanii

au participat membrii consiliului a- 
socîațfei;' sportivi și numeroși organi
zatori sportivi. Din darea de seamă 
prezentată de tov. Mihail Neacșu, pre
ședintele asociației, cît și din discu
țiile purtate pe marginea materialului 
prezentat, a reieșit că anul trecut s-au 
obținut o serie de rezultate bune. Suc
cese deosebite au fost realizate în ceea 
ce privește creșterea numărului de 
membri ai U.C.F.S. Astfel, dacă la în
ceputul anului trecut, asociația avea 
1600 membri U.C.F.S., în prezent nu
mărul lor depășește cifra de 3300.

Care sînt factorii care au contribuit 
la această creștere ? Desigur, în pri
mul rînd faptul că s-a cerut și s-a 
folosit din plin sprijinul organizațiilor 
de bază P.M.R., al comitetelor sindi
cale și al organizațiilor U.T.M. In al 
doilea rînd, trebuie să amintim de 
munca depusă de consiliul asociației 
S.P.O., care a reușit să angreneze în 
muncă majoritatea organizatorilor spor
tivi. In ultima perioadă a anului 1959 
au fost angrenați în competițiile de 
mase tineri și tinere din 15 unități de 
producție, unde înainte nu se practica 
sportul și unde nu exista nici un mem
bru U.C.F.S. Iată cîteva din acestea: 
întreprinderea de aprovizionare și con
strucții, întreprinderea 7 Noiembrie, 
întreprinderea de Construcții și Mon
taj nr. 3 ș.a. Cel de-al treilea factor 
care a contribuit la obținerea acestor 
succese, au fost numeroasele compe
tiții de mase, in care s-a urmărit an
grenarea unui număr cît mai mare de 
oameni ai muncii în practicarea spor-

la magazie! Ușor de spus, dar... greu 
de realizat. Dacă am răspunde noi sau 
dv. de schiuri sau de bocanci, treaba 
ar merge repede. Nici n-ar deschide 
omul bine ușa și i-am pune tot echi
pamentul în brațe, ca să nu piardă 
nici un moment din plăcerea unei 
plimbări cu schiurile, în aerul curat 
de iarnă...

Dar de materialul sportiv răspunde 
tov. A. Valter. Și, pentru el activitatea 
sportivă se încheie o dată cu ultimele 
meciuri de fotbal. Ăsta, da, e sport! 
Se mai organizează cîte o masă tovă
rășească, cîte o reuniune în care se 
fac diverse planuri pentru campiona
tele în curs sau cele viitoare, într-un 
cavînt cu fotbalul nu te plictisești 
niciodată. Dar schiul? Nici să n-audă 
de el tov. Valter! De data aceasta a 
găsit și un pretext ca să le pună schio
rilor bețe în... roate: cică magazia e în 
inventar și nu se poate elibera nici un 
fel de echipament. Cel puțin pînă la 
4 ianuarie!

Le-a venit greu, schiorilor să aștepte 
pînă le 4 ianuarie — că era o vreme 
minunată pentru schi — dar n-au avui 

de mase la care s-au obținut succese 
deosebite în ceea ce .privește mobili
zarea și antrenarea tineretului, a fost 
Spartachiada de vară. Au luat startul 
peste 2500 de sportivi din asociație.

Din discuțiile purtate de participanții 
la conferință pe marginea dării de sea
mă a reieșit că, deși s-au obținut suc
cese în direcția creșterii numărului de 
membri U.C.F.S., nu au fost folosite 
toate posibilitățile. Una din cauzele 
care a frînat desfășurarea în bune 
condiții a muncii consiliului a fost și 
faptul că în anumite perioade de timp 
munca acestuia s-a bazat pe un nu
măr mic dc membri, sarcinile trasate 
neputînd fi astfel duse la bun. sfîrșit. 
O altă cauză este și aceea că nu întot
deauna a existat o coordonare, in 
niunca consiliului și a organizatorilor 
sportivi.

Procentul de femei atras în compe
tițiile de mase, cît și în sportul de 
performanță este foarte redus față de 
posibilitățile existente. Cel mai conclu
dent exemplu ni-1 oferă însuși faptul 
că deși în întreprinderile și instituțiile 
de care aparține asociația sportivă 
S.P.C. numărul femeilor este foarte 
mare, asociația nu are decît o singură 
echipă feminină de volei, care parti
cipă în campionatul raional.

In mod cu totul greșit, în unele 
locuri a fost complet neglijată munca de 
strîngere a cotizațiilor, fapt care a 
făcut ca pe întreaga asociație spor
tivă S.P.C. să nu se realizeze anul 
trecut decît 61 la sută din angaja-' 
mentelc luate.

încotro; tov, Valter era ocupat cu in
ventarul! Și nu știm dacă l-a terminat 
măcar acum. Cel puțin la 16 ianuarie, 
cînd a început faza pe asociație a Spar- 
tachiadei de iarnă, inventarierea nu se 
terminase încă, de parcă ar fi fost 
vorba de un depozit uriaș, de unde 
se aprovizionează nu numai sportivii 
de la întreprinderea forestieră din To
plița, ci și toți ceilalți schiori din 
țară!...

Schiorii, firește, sînt supurați pe tov. 
Valter. Dar și tov. Valter e supărat. E 
supărat pe cei de la consiliul U.C.F.S. 
Toplița, care n-au avut de... lucru și 
au dat asociației „Mureșul", în mod 
gratuit, încă 32 de perechi de schiuri. 
De altfel, tov. Valter nici n-a vrut să 
le... primească: „Nu-mi trebuie! Am 
destulă bătaie de cap cu astea pe care 
le am!”.

Le a primit el pînă la urmă, dar 
le-a închis în magazie și... închise au 
rămas!

Cei 32 de schiori legitimați la 
F.R.S.B.A., plus ceilalți muncitori care 
au început să practice schiul așteaptă 
acum cu nerăbdare să treacă iarna, să 
se topească omătul și barem- să reia 
antrenamentele pe rotile. Că de schiuri 
nu e rost, după cum se vede!

Ne gîndim la rubricile inventarului: 
stare nouă, uzat... atât la sută, uzat 
sută la sută. Pe tov. Valter la ce ru
brică l-ar trece asociația sportivă, 
dac-ar fi să zicem așa..,?

JACK BERARIU
VAȘILE GODESCU

(După «..scrisoare trimisă 
de I. Moldova»ti)

Ținînd seama de succesele obținute, 
de lipsurile, semnalate, cît și de capa
citatea- organizatorică dovedită de ca
drele din asociație, .sportivii și orga
nizatorii sportivi părticipanți la confe
rință au cerut ca în anul acesta numă
rul . inebrilor U.C.F.S. să. crească în 
mod simțitor.' Propunerea are baze 
reale, gîndindu-ne la- numărul mare de 
muncitori, tehnicieni și funcționari a- 
flați în întreprinderile și instituțiile de 
care aparține asociația. Ea se poate 
realiza- printr-o bună muncă organi
zatorică,. prin întrebuințarea tuturor 
posibilităților existente' în cadrul aso
ciației sportive respective. Această 
muncă organizatorică trebuie la rîndul 
ei să fie împletită cu o bogată acti
vitate sportivă de mase, atractivă și 
totodată recreativă.DINAMOVIȘTIl AU SĂRBĂTORITCENTENARUL NAȘTERII LUI A. P. CEHOV

Serile literare și simpozioanele pe oară... fii bineveniiă, viață nouă... 
diferite teme au devenit ceva obișnuit ,
la clubul sportiv Dinamo. Aproape n conttnuare, artistul emerit Ni- 
în fiecare săptăniînă găsești lingă pa- colac Brancomir ne-a încîntat citind 
nou! care anunță întîlnirile sportive schița „Cameleonul".
și afișul care te invită la reuniunea , , ■ ■ , „
literară. Ultimul, spre exemplu, cel ™ urmat „conferința mult aștep- 
din săptăniînă trecută, informa spor- tată de sportivi „despre efectul dău- 
tivii asupra bogatului program alea- nător al tutunului". „Conferențiar": 
tuit cu prilejul sărbătoririi centenara- artistul poporului Grigore Vasif" 
lui nașterii marelui scriitor rus Anton Birlic. Hohotele de rîs și ropotele u.. 
Pavlovici. Cehov.. aplauze n-au mai contenit.

Am petrecut împreună cu sportivii In continuare, actorii Valeria Ga-

Sportivii dinamoviști, urmăresc cu atenție expunerea despre viața și opera 
lui A. P. Cehov.

Foto: V. Bageae
dinamoviști o minunată seară literară 
cehoviană. La început, secretarul lite
rar al teatrului național — loan Atassof 
— ne-a vorbit despre dramaturgia lui 
A. P. Cehov, citindu-ne fragmente 
din „Pescărușul", „Trei surori", „Un
chiul Vania", opere în care marele 
scriitor A. P. Cehov a căutat din adîn- 
cttl sufletului să înțeleagă năzuin
țele și idealurile poporului rus. El 
a intuit marea dezvoltare a țării 
sale. „Toată Rusia este o livadă.. 
(spunea eroul lui Cehov in „Livada 
cu vișini") vom sădi o livadă nouă, 
mai frumoasă... adio, viață de odini-

De la U.C.F.S.
București

Se aduce la cunoștința tuturor arbi
trilor (din toate ramurile sportive) 
din orașul București ca piuă la 31 
ianuarie I960 să se prezinte la sediul 
U.CJF.S. (Stadionul Tineretului), pentru 
viza carnetelor de arbitri pe I960. Pre
zentarea se poate face în ori ce zi, 
între orele 8—14 și 17—21.

Rec ti fi care
In articolul intitulat „Ștafeta închi

nată Intîlnirii tineretului și studenților 
din țările -balcano-adriatice se indreap 
tâ spre Capitala" din ziarul nostru 
nr. 3-553 rîndurile .3—4 din coloana a 
lV-a se vor. citi : tov. Gheorghe flie, 
prim secretar al comitetului orășenesc 
U.T.M. Timișoara.

ÎNTRECERILE 
FAZEI REGIONALE

CLUJ (prin telefon). Luni și marți 
seara s-au desfășurat pe patinoarul 
din parcul orașului, întrecerile fazei 
regionale a campionatului republican 
de patinaj, viteză. Și-au disputat în- 
tîietatea aproape 40 concurenți, repre- 
zentînd clubul sportiv „Știința", Clu-: 
bul sportiv școlar șl asociația Pro
gresul. Iată cîștîgătorii: seniori: Ti-: 
tus Sarea (Știința) 230,028 p. Titus 
Sarea a realizat în proba de 500 m. 
un timp foarte bun : 46,8 sec.; seni- 
oare: Iozefina Șarca (Știința) 262,966 
p; juniori 17—18 ani: C. Komiantszegi 
(Știința) 227,846 p; junioare 17—18 
ani: Rodica Zoicaș "(Știința) 287,983 
p; juniori 16—17 ani: Ștefan Gali 
(Clubul sportiv școlar) 268,982 p.

(Radu Fisch — coresp. regional)

gialov, Dem. Rădulescu și N. Ena- 
che au interpretat cu multă măigștrie 
piesa într-un act „Ursul". A fost o 
seară minunată. Sportivii dinam’eviști 
au avut prilejul să-și îmbogățească 
mintea și sufletul așistînd la acest 
simpozion închinat centenarului naște
rii marelui. scriitor rus — A. P. Cehov.

BULETINUL METEOROLOGIC
PRIVIND STRATUL DE ZĂPADĂ

DIN MUNȚI
La 27 ianuarie pătura de ’ zăpadă din 

zona muntoasă avea următoarele gro
simi : C. Lung Moldovenesc 4 cm., Ora
șul Stalin 8 cm.. Tg. Ocna 9 cm., întor- 
sura Buzăului 13 cm., Gheorghieni 18 
cm., p. Neamț 19 cm., Boita 20 cm., M. 
Ciuc 21 cm., Păltiniș 22 cm., Făgăraș 23 
cm., Fundata 29 cni., Lăcăuți 32 cm.; 
Ceahlău 33 cm., Rarău 35 cm., Băi- 
șoara 38 cm., Paring 42 cm., Semenic 60 
cm., Vf. Omul 96 cm.

Zăpada are crustă în zona cu altitu
dine pînă la 1700 m. și e fără crustă 
în regiunea alpină.

In următoarele 3 zile vremea va fi 
deosebit de caldă și frumoasă în munți 
unde zăpada se va înmuia ziua și va 
prinde crustă noaptea.

Timp favorabil pentru practicarea 
sporturilor de iarnă.

N. TOPOR
Director adjunct științific 

al Institutului Meteorologic 
Central
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Pentru acțiuni mai variate în atac Un succes de prestigiu al hocheiștilor noștri:

Angajat o fracțiune de secundă prea tirziu, Lucian Popescu nu poate realiza 
golul din poziția de pivot.

Foto: B. Ciobanu

Seiecfionata categoriei \•—Spartak Brno 6-3

Lucrurile sînt clare : handbalul 
nostril a realizat un mare progres, 
reflectat cum nu se poate mai bine de 
comportarea echipelor bucureștene în 
„Cupa orașului București". Ar fi însă 
total greșit să se creadă că nu mai 
avem nimic de învățat și că de acrim 
înainte nu avem altceva de făcut decît 
să... „colecționăm" victorii.

Ceea ce se poate spune, este că 
sînte.m pe drumul cel bun și c.ă pro- 
r-șsul înregistrat poate fi consolidat 

lezvoltat pe viitor. Pentru aceasta, 
trebuie încă muncit serios.

Să luăm ca un exemplu tendința, 
mai evidentă la băieți, de a acționa 
unilateral în atac, bazîndu-se mai mult 
pe forța de șut și precizia unor jucă
tori sau jucătoare. Este foarte adevărat 
că nu există echipă masculină său 
feminină de handbal în 7; care să 
aspirejla o poziție fruntașă'și care să 
nu nișă în componența ei unul sau 
doi trăgători de valoare. De pildă, 
echipai masculină a orașului Praga 
avea în Herman și- în Havlik doi. buni 
realizatori de la distanță, în timp ce 
H. G.efcopeiihaga se baza — în această 
privii» — pe- Halșkow și pe- Nielssen.

Ce se întîmplă însă la echipele noas
tre ? La băieți (în special.) ca și la 
fete, majoritatea acțiunilor de atac au 
început să aibă ca scop principal pu
nerea în poziție favorabilă de tras Ia 
poartă a acestor principali realizatori. 
In felul acesta, acțiunile ofensive ale 
echipelor noastre tind să devină unila
terale și, cu tiin-pul, ușor de contraca
rat La cele mai bune formații care 
O’ voluat în cadrul „Cupei orașului 
lix ..;ire_ști“ am observat tendința de a 
îmbogăți acțiunile ofensive prin alter
narea ■ lor. Așa se realizează maximum 
de eficacitate, prin derularea apărării 
care „simte" că are de făcut față 
unei echipe care acționează variat în 
ofensivă.

Astăzi încep Ia Oradea și Constanța 
întrecerile fazei interregionale a campionatului 

republicani feminin
Incepînd de astăzi și pînă dumi

nică 31 ianuarie, orașele Oradea și 
Constanța vor găzdui întrecerile fa
zei interregionale a campionatului re
publican feminin de handbal în 7. La 
aceste. turnee se vor întrece echipele 
calificate în urma fazei regionale, pri
mele clasate iirinînd să participe ta 
turneul final al campionatului repu
blican (7—11 februarie la București) 
alături de Rapid București, Știința 
București, Știința Timișoara și C.S.M.

APROAPE 4000
19,20 variante cu 12 rezultate a 4.770 lei 

fiecare.

407,10 variante cu 11 rezultate a 270 lei 
fiecare.

3447,40 variante cu 10 rezultate a 47 
lei fiecaie.

Acestea sînt rezultatele omologării 
concursului Pronosoort nr. 4 din 24 
ianuarie.

Iată, deci, că lista premiilor la Pro
nosport a crescut, în urma acestui con
curs, cu aproape 4.000. Aceasta a însem
nat, desigur, un prilej de satisfacție 
pentru un număr mare dintre pârtiei- 
panții la concursul respectiv. De altfel, 
cu tot numărul mare de premii, se 
poate constata că sumele cîștigate, la 
cele trei categorii, sînt atrăgătoare : 
4.770 lei cu lz, 270 lei cu 11 si 47 lei 
cu 10.

Ne întărim, deci, convingerea că, și 
în Sezonul de iarnă, premiile sînt fru
moase. Se pare că in general/’acsst Iu-.

Cauza principală care determină a- 
ceasta stare de lucruri este întîrzie- 
rea cu care se angajează pivoții, atît 
la fete cît și la băieți. Pivotul trebuie 
angajat’ în două feluri pentru ca el 
să devină periculos pentru apărare : 
sau ca urmare a unei fente care dis
trage' atenția apărării de la pivotul, 
respectiv și acesta este pentru o clipă 
mai puțin sever marcat; sau cînd 
pivotul este în mișcare și cînd apă
rătorul care îl marchează nu-I mai 
poate opri decît prin fault, de cele mai 
multe ori în fază de gol, ceea ce 
înseamnă acordarea unei lovituri de la 
7 m. Sarcina principală de a angaja 
pivoții revine conducătorului de joc, 
care trebuie să fie un jucător calm, 
foarte tehnic, cu o judecată rapidă, 
cir un. „ochi" format pentru a putea 
pasa rapid și precis. Cep doi cendu- 
căto.ri . de ioc ai echipelor .noastre 
(Victorița Dumitrescu la fete și 
Gbeorghe Covaci la băieți) au toate 
calitățile. Ei au progresat mult în itl- 
tima vreme, în special Victorița Du
mitrescu. Acum așteptăm de la ei per
fecționarea continuă a jocului de orien
tare a acțiunilor ofensive. Ei trebuie 
să fie primii care să "înceapă folosirea 
jocului pivoților. ca armă eficace de 
atac. In prezent, ambii angajează pi
voții cu întîriziere. Le lipsește doar o 
fracțiune de ,secundă, și... ceva mai 
mult curaj. Dar pentru această frac 
țiune de secundă se ratează multe 
ocazii care ar putea fi transformate 
în goluri.’

Iată de ce — deși la prima vedere 
pare un lucru mai puțin important — 
noi . insistăm totuși asupra lui. Orele 
de antrenament care vor. fi afectate 
pentru eliminarea acestei fracțiuni de 
secundă nu vor însemna ’ timp pier
dut. Dimpotrivă, ele pot sta în viitor 
la baza unor alte succese!

CĂLIN ANTONESCU

Sibiu. In întrecerea de la Oradea 
participă I.T. Oradea, S.S.E. Petro
șani, C.S. Tg. Mureș, C.S. Banatul 
Timișoara precum și campioanele re
giunilor Cluj, Craiova și Suceava, 
în timp ce la Constanța, își vor dis
puta calificarea, Spartac Constanța, 
Textila Buhuși, Fulgerul Călărași, Aq- 
vila Curtea de Argeș, Tractorul Or. 
Stalin, Cetatea Bucur și reprezentan
tele regiunilor Iași și Ploești.

PREMII LA CONCURSUL Nr.
cru a fost sezisat de marea masă a 
participanților, lucru confirmat clin plin 
prin creșterea participării, de la un 
concurs la altul.

Iată de ce ne așteptăm la o nouă 
creștere a participării la concursul nr. 
5 de duminică 31 ianuarie. Motivele sînt

U^onosport
cele arătate mai sus în plus, concursul 
acesta este ultimul din luna în curs. 
Or, este știut că pentru concursurile 2, 
3. 4 si . 5 din luna ianuarie se. acordă 
PREMII SUPLIMENTARE de 200.000 lei 
(1 automobil și 150.000 lei premii în 
bani).

Nu poate constitui aceasta un motiv 
serios pentru a ne determina să de
punem neapărat buletinele pentru con
curau! . nr. . ă 3 Desigur că ,da l

Hocheiștiî noștri ne-ati adus, marți 
seara, o mare satisfacție: aceea de a 
obține prima victorie a unei echipe 
de la noi împotriva unei formații 
de categoria A din Cehoslovacia. 
Intîlnind pe Spartak ZJS Brno, 
selecționata categoriei A a repurtat o 
victorie •— pe cît de categorică, pe 
atît de meritată — cu scorul de 6-3 
(1-1, 2-0, 3-2), entuziasmînd pe cei a- 
proape 7000 de spectatori veniți să 
urmărească, pe patinoarul ,,23 Au
gust", jocul de încheiere a turneului 
puternicii formații cehoslovace.

Este un rezultat valoros, care subli
niază faptul ca hocheiul nostru — care 
are acum la dispoziție un patinoar 
artificial pe care se pot face pre
gătiri temeinice — pășește pe dru
mul afirmării sale internaționale. 
In această privință, jocul selec
ționatei noastre cu Spartak ZJS con
stituia un examen. Un examen ce s-e 
anunța foarte greu, dar pe care ho- 
cheiștii l-au trecut cu un succes pe 
câre-1 lăsau să se-întrevadă chiar din 
primele minute de joc. Intrînd hotărîtă 
pe gheață să obțină rezultatul favora
bil mult dorit, selecționata domină 
de la început și deschide scorul în 
min. 7, cînd — la un șut al lui Naghi 
— Takacs I deviază pucul- în plasă. 
Repriza, care — față de aspectul jo
cului — trebuia să se termine în avan
tajul nostru, se. încheie însă cu 1-1 : 
în ultimele secunde. Stafie (care a 
fost im curajos și bine inspirat apără
tor al porții noastre) se dezechilibrea-

Pregătirile pentru noul sezon continuă
Note bune la Știința Cluj

CLUJ. — Fotbaliștii Științei Cluj se 
găsesc la al 9-lea antrenament în aer 
liber. Săptamîiia aceasta însă, ei fac 
numai 3 antrenamente deoarece sînt în 
perioadă, de examene. Antrenorul stu
denților, Andrei Șepci, ne-a declarat 
că este mulțumit de jucători atît în ce 
privește seriozitatea cu care se pregă
tesc pentru retur, cît și în legătură 
cu notele obținute la examene. De pildă, 
.Iustin Munteanu (științe juridice), Gh. 
Kromely (politehnică) și Pavel Marcu 
(chimie) au primit cele mai bune. note.

După examene, mai precis de la 30 
ianuarie, jucătorii Științei vor pleca în 
vacanță la Sinaia, unde însă își vor 
continua pregătirile (pînă Ia 13 fe
bruarie). In această zi ei vor reveni 
la Cluj pentru a participa la „Cupa 
16 Februarie" pe care o va organiza 
C.F.R. Oluj, la 14, 16 și 18 februarie. 
La această competiție vor mai parti
cipa : Rapid Cluj, C.F.R. Cluj și Ind. 
Sîrmei Cîmpia Turzii.

Din lotul de jucători al Științei Cluj 
lipsește stoperul Miireșan, care a su
ferit o operație de menise. El va 
relua pregătirile abia la începutul lunii 
martie.

R. F1SCH, corespondent reg.
Pregătirile echipei C.S.M.S. lași
Suporterii echipei ieșene C.S.M.S., 

liderul seriei I a categoriei B, urrnă-

COMUNICAT
Se pune în vedere tuturor echipelor de 

fotbal că pînă la reînceperea campionatului 
jucătorii sînt obligați să-și facă vizita medi
cală. In București echipele de categoria A 
și B se vor prezenta la dispensarul central 
sportiv, iar celelalte echipe la serviciile me
dico-sportive din cadrul policlinicilor raionale.

Echipele de categoria A și B din . Cluj, 
Tg. Mureș, Timișoara, Orașul Stalin și Iași 
vor efectua vizitele medicale la dispensarele 
regionale pentru sportivi. Celelalte echipe 
din țară, indiferent de categoria în care ac
tivează, se vor prezenta la serviciile de spe
cialitate din cadrul policlinicilor, saU la me
dicii din întreprindere (acolo unde nu există 
policlinică).

4
Trebuie reținut însă că SÎMBATA este 

ultima zi în ’ care vă mai puteți depune 
buletinele Pronosport.

Și acum, fiindcă a venit vorba despre 
acordarea premiilor suplimentare pen
tru concursurile Pronosport din luna 
ianuarie, vrem să reamintim că trage
rea din urnă va avea loc in ziua de 
marți 2 februarie ora 9.30 la sediul A- 
gențiel Centrale Loto-Pronosport din 
București, Calea Victoriei nr. 9.

Numerele concursului Pronocxpres 
Nr. 4.

I.a tragerea din urnă a numerelor con
cursului Pronoexpres nr. 4 care a avut 
loc ieri la Sibiu au fost extrase din 
urnă următoarele numere :

41 12 19 15 34 38
Numere de rezervă : 24 14.
Fond de premii : 583.860 lei.
Rubrică redactata de I.S. Loto-Prono- 

spoit. 

ză și nu poate reține un puc șutat de 
Novak. Prima repriză a arătat forma 
bună a selecționatei, omogenitatea sa, 
siguranța apărării noastre (Stafie, Var
ga, Ionescu și mai ales' Czaka au fost 
piloni de bază ai echipei), sănătoasa 
orientare către jocul simplu, insistent 
în treimea adversă, al atacanților.

Repriza secundă începe cu a- 
tacuri puternice ale selecționatei. In 
min. 24, la o acțiune inițiată de Var
ga, Andrei urmărește faza și înscrie 
din apropiere: 2-1. Riposta oaspeților 
dă mult de lucru echipei noastre. Su
perioritatea lor în tehnica patinajului 
și în mînuirea crosei sînt elemente că
rora jucătorii noștri le fac față printr-o 
putere de luptă, un calm și o bună or
ganizare a jocului mult aplaudate. în
cepem să-i întrecerii pe oaspeți și la 
viteză și iată că din nou echilibrăm jo
cul. O acțiune personală a lui Czaka 
(min. 17) aduce un nou gol în poar
ta lui Pavlik.

Ultima repriză debutează cu o suită 
de trei goluri, în- trei minute : mai 
întîi, Naghi urcă scorul (4-1!), apoi 
Kos reduce handicapul cu un șut pe 
jos; pe care Stafie nu l-a putut re
ține, fiind „mascat".. Scurtelor mo
mente de derută din echipa noastră le 
pune capăt un frumos gol înscris de 
Otvds,', care ne distanțează 'din nou 
cu trei goluri. După schimbarea por
ților, două eliminări consecutive ale 
lui Biro ne fac să jucăm patru minute 
cu un om în minus. Rămîn pe gheață 
jucători experimentați (Czaka, Takacs, 

resc cu mult interes pregătirile acestei 
formații. Dorind să confirme rezulta
tele bune din tur, echipa se antre
nează cu conștiinciozitate sub îndru
marea antrenorului Ion Unguroiii. In 
prima parte a lunii februarie, C.S.M.S. 
va juca o serie de meciuri amicale 
cu formații de categorie regională, iar 
mai tîrziu, pînă la începerea returului, 
va întîlni echipe de categorie B și A.

Iată lotul echipei C.S.M.S. :
Lang, Ursache — Scariat, Păun, 

Buimistruc, Ciolan, Dascălii, Dănu 
lescti — Don, Alexandrescu, Sișcă, 
Pologea — Cruțiu, Unguroiu, Voica, 
Demien, Avasilichioăie și Dram. In 
afară de jucătorii amintiți vor fi pro
movați în echipă și doi juniori : Teo- 
dosiu si Carp.

P. CODREA și 
A. SCAUN AȘ coresp.

Din programul de pregătire 
al unui arbitru

Săptămîna viitoare . își vor începe 
pregătirile și arbitrii din lotul repu
blican. La București, de pildă, data 
începerii pregătirilor a fost fixată pen
tru 2 februarie. Linii arbitrii n-au mai 
așteptat această dată, ci și-au și înce
put antrenamentele, cum este cazul lui 
P. R a pa port.

„Plecînd de la principiul că și arbi
trul este tot un sportiv și -că, deci, 
are nevoie și el de o pregătire co-

Surprize în campionatul Capitalei
— La Ploești, Metrom Orașul Stalin a realizat 

cel mai valoros rezultat pe echipe—*
In etapa de duminică echipele Ra

pid și Voința, fruntașe ale celor două 
clasamente, au suferit primele înfrîn- 
geri în returul campionatului Capita
lei. Jucătoarele tinerei formații „La
minorul", care au întrecut pe sporti
vele rapidiste cu scorul de 2235—2177 
p.d. au avut — cu o singură excepție 
(Maria Szabo) — o comportare ne- 
așteptat de bună, realizînd procentaje 
apropiate și valoroase. In schimb, 
feroviarele pe lîngă faptul că s au 
acomodat foarte greu cu arena „La- 
minorul" au avut și două puncte sla
be în echipă (Ținea Garagață și Cleo
patra Coman au jucat după o îndelun
gată întrerupere a activității). Cele 
două echipe au utilizat următoarele 
formații in ordinea intrării pe pis.tă : 
Laminorul : Elena Niculescu 362, Ma
ria Dumitru 402, Elena Trandafir 391, 
Maria Iordan 391, Maria Szabo 311, 
Candida Niculae 372; Rapid: Tinea. 
Garagață 343, Valeria Amzulatu 336,. 
Cleopatra Coman 364, Aurelia Bal- 
eangiii 377, Elena Dumitrescu 386, 
Florica Lăpușan 371. In clasament 
continuă să conducă Rapid cu 40 de 
puncte, secondată dc Recolta la ega

Naghi, Ionescu) care reușesc să facă 
față tuturor, atacurilor. Cu 3 minute 
înainte de sfirșit, Klimma marchează 
(5-3), pentru ca, peste un minut (după 
o acțiune în care Czaka a condus pu
cul de la poarta noastră pînă la cea 
a oaspeților), Biro revenit pe teren să 
restabilească avantajul de trei goluri, 
care reflectă diferența dintre comporta
rea celor două echipe în jocul de marț.’.

Selecționata .categoriei A a folosit 
următorii jucători : Stafie-Ionescu, 
Czaka-Biro, Naghi, Țakacs I-Varga 
Hollo I-Ferenczi, Andrei, Szabo I-Co- 
zan II, Kalâmar, Otvos. Dintre aceștia 
s-au remarcat: Czaka (a cărui rein
trare a coincis cu un joc excelent), 
Stafie, Varga, Takacs I, Biro, Ionescu. 
Spartak ZJS a aliniat aceeași forma
ție din jocurile precedente, remarcîn- 
du-se din nou Swach, Sedlak, Pavlik, 
Novak.

Intîlnirea a fost bine arbitrată de M. 
Viyjal (R. Cehoslovacă) și Florian 
Marinescu (R. P. Rornînă).

C RADU

REZULTATE
> am

® Luni seara, la Gheorghieni, echi
pa locală Progresul a întrecut din 
nou pe Avîntul Miercurea Ciuc. Scor: 
6—4 (0—2, 2—1, 4—1).

• Marți seara, la București, în- 
tr-un meci de juniori, Constructorul 
a întrecut C6A cu 7—0.

respunzâtoare pentru a presta un ar
bitraj bun — ne spunea Rapaport —, 
îmi întocmesc un program minuțios 
de pregătire". Din ce consta, un ase
menea program ? La început un rigu
ros control medical general, apoi: 
trei antrenamente in sala, cu o durată 
de 30—40—50 minute și cu accent pe 
exerciții de gimnastică la sol și apa
rate (în prima săptămînă); cite trei 
antrenamente săptămînale in aer liber 
(durata, în mod gradat, de la 40 la 
120 minute), cu alergări pe teren va
riat, sprinturi și variate mișcări de 
gimnastică, avînd ca obiectiv obține
rea unei bune rezistențe (în următoa
rele trei săptămîni); în fine, în ultimele 
două săptămîni acomodarea cu terenul, 
cu jucătorii și, în general, cu condiții 
cît mai apropiate de jocurile de cam
pionat prin arbitrarea unor meciuri de 
pregătire sau verificare ale echipelor 
de categorie A sau B (în fiecare țoi și 

■duminică). In plus, revederea întregu
lui regulament de joc si a precizărilor 
F.I.F.A.

•. Echipa de categoria A Progresul 
Bncufești a făcut un antrenament 
miercuri după-amiază. Azi, pe stadio
nul Progresul, de la ora 15, Progresul 
susține un meci de verificare, cu e- 
chipa Electrobobinaj, din câmp, oră
șenesc.

litate de puncte, însă cu un punct-’ 
averaj mai mic.

Derbiul etapei la băieți s-a des-: 
fășurat pe arena Gloria între actua-t 
lut lider. Voința, și echipa I.O.R. 1, 
finaliste a ultimei ediții a campio
natului republican. Cu toate că an fost 
conduși, popicarii de la I.O.R. au 
reușit să reducă treptat din handi
cap și să-și adjudece pînă la urmă 
victoria la o diferență de 96 p (2392— 
2296). Voința nu . a avut în ultimele 
schimburi juaători de aceeași valoa
re. Cele mai .mari procentaje au fost 
realizate de 1. Lunceanu 406, A. 

Gomoiu 409, N. Saenco 416 de la 
învingători și Alex. Andrei 414. de la 
Voința. După etapa de duminică pri
mele trei locuri în clasament sînt 
ocupate în ord'ne de Voința cu 36 p. 
Rapicl 34 și I.O.R. 1 31.

• In orașul Ploești s-a desfășurat 
recent mtilnirea amicală dintre Pe
trolul și Metrom Orașul Stalin. Oas
peții au reușit să doboare 2502 pol 
pice ceea ce reprezintă cel mai va
loros rezultat realizat în țara noa
stră pînă în prezent. Petroliștii au 
totalizat 2437 popice.



A LUAT SFIRȘ1T TURNEUL BOXERILOR 
BE CATEGORIE MIJLOCIE MICA

Schimb d<

La sfîrșitui sâpl-ămînii,

Concursuri de popularizare 
cu participarea schiorilor fruntași

In zilele de 30 și 31 ianuarie, din 
inițiativa F.R.S.B.A,, cei mai buni 

schiori ai țării vor participa la o se
rie de întreceri organizate în diferite 
localități alături de schiorii din împre
jurimi. Acțiunea federației, primită cit 
toată însuflețirea de către schiorii 
fruntași, constituie un minunat prilej 
de popularizare a acestei frumoase 
discipline sportive, o foarte bună o- 
cazie de împărtășire a experienței 
maeștrilor sportului, campionilor țării 
și a celorlalți schiori de frunte sporti
vilor din centrele respective.

Pentru deplina reușită a acestei ini
țiative se cuvine să adresăm comisii
lor regionale, raionale și orășenești de 
schi apelul de a asigura o cît mai 
largă participare a schiorilor din re
giune, — legitimați și nelegitimați, 
— care vor avea posibilitatea să ur
mărească evoluția celor mai de seamă 
schiori ai țării. Gît despre aceștia, 
sîntem convinși că în afara demon
strației lor în concursuri, nu vor pre

cupeți, nici o clipă pentru a da tine
rilor schiori sfaturi prețioase.

Și acum, citeva rînduri despre ^re
partizarea* lor. LA MOGOȘA (regiunea

Baia Mare), unde se va disputa tradi
ționalul concurs dotat cu „Cupa Mo- 
goșa“, vor lua parte, campionii țării 
nona Micloș, N. lovicl (Dinamo Orașul 
Stalin), N. Pandrea, C. Tăbăraș (C.C.A.), 
Edith Horvath (Stăruința Baia Mare); 
Mihaela Ghioarcă (Voința Orașul Sta
lin), precum și schiorii fruntași K. 
Gohn (Dinamo Orașul Stalin), Gh. Cris- 
toloveanu, I. Birsan șl I. Coliban (O- 
limpla Orașul Stalin). LA VATRA DOR- 
NEI (regiunea Suceava) vor participa 
Gh. Bălan, I. Zangor (C.C.A.), I. Letcă* 
Dan Focșeneanu (Dinamo Orașul Sta
lin), Radu Sclrneci, V7al. Ionescu (O- 
limpia Orașul Stalin) ; LA SEMENIC 
(regiunea Timișoara) : M. Bucur, Petre 
și Mircea Clinei, Gh. S or ied. (Carpați 
Sinaia), M. Enache și Radu Bane 
(C.C.A.j, St, Matei, C. Șandru (Dinamo 
Orașul Stalin) ; LA PARING (regiunea 
Hunedoara) : N. Iovan, M. Dragotnires- 
cu, Utta Speck, Zorița Suclu, Gertrude 
Lexen (toți de la știința București) ; LA 
RlȘNOV (regiunea Stalin) : I. Cimpoîa, 
St. Drăguș, C. Enache, Z. Aiienii 
(C.C.A.). Măria Simion (Voința Sinaia); 
Gh. Vilmoș (Voința Gheorghieni), Gh. 
Brenci și V. Prișcu (Voința Orașul Sta
lin); N. Bărbășes'cu și Val. cliițu (Olim
pia Orașul Stalin) ; LA FUNDATA (re
giunea Stalin) : Gh. Olteanu, I. Rășină,
I. Șupeală, Iuliana Simon, Marcela 
Bratu (Dinamo Orașul Stalin) ; LA RĂ
ȘINARI (regiunea Stalin) : Dinu Petre, 
M. Aldescu, Dan Bădescu (Dinamo O- 
rașul Stalin).

(Urmare din pag. 1)

Marți seara, iubitorii boxului din 
Capitală au luat drumul sălii Floras- 
sca pentru a asista la ultima reuniune 
din cadrul turneului boxerilor de cate
gorie mijlocie mică. Primul meci, a- 
mical, între Gh. Oiurea și M. Pîrvu, 
a constituit o... „uvertură" de toată 
frumusețea, entuziasmînd spectatorii. 
Era de așteptat ca, în continuare și 
meciurile „oficiale" să se ridice la un 
nivel superior. Aceasta însă nu s-a în- 
tîmplat decît cu unele mici excepții. 
Se pare că miza pusă în joc i-a făcut 
pe unii boxeri să uite principala lor 
îndatorire, aceea de a practica un box 
spectaculos.

Dintre partidele notate cu califica
tivul „insuficient" vom aminti pe a- 
celea în care au evoluat boxerii A. 
Gănescu,-V. Lăzăreanu, O. Silberman,- 
L. Kakocsi, I. Păduraru-I. Pițigoi, N. 
Stoenescu-Gli. Buzatu. Iată acum cî- 
teva amănunte din întîlnirile care au 
ieșit în evidență:

Constantin Stânescu-Ștefan Bejan. 
După ce evoluase sub posibilități în 
primul meci, Stănescu a cucerit marți

directe între Gh. Buzatu (stingă) și N.

Vasile Bogoi - Virgil Badea. Pugi- 
listul gălățean s-a străduit și a reușit 
să dovedească că descalificarea sa" în 
primul meci a fost cu totul acciden
tală. Marți seara el a realizat, în com
pania metalurgistului V. Badea o par
tidă plăcută, cu multe momente pa
sionante. Și de data aceasta, Bogoi a 
preferat lupta corp la corp. Avînd o 
tnai mare rapiditate în executarea lo
viturilor, el a reușit să se impună cu 
tărie în fața boxerului de la Metalul 
M.I.G. Badea, un tînăr curajos, pose
sor al unor lovituri puternice, a gre
șit așteptînd prea mult momentul 
unei lovituri decisive, lucru care 
pînă la urmă nu s-a întâmplat dato
rită mobilității adversarului său. în 
plus, spre finalul partidei, „hărțuit", 
pugiilistul de la .Metalul nu a mai a- 
vut resurse fizice și a recurs la ob
strucții. In aceste condiții, firește, vic
toria a fost atribuită lui Vasile Bogoi.

Gheorghe Constantin-Iuliu Astaloș. 
Din nou tînărul din Reghin a impre
sionat plăcut spectatorii bucureșteni 
datorită curajului, pregătirii sale fi
zice excelente. Astaloș „s-a bătut" de
seori de Ia egal Ia egal cu boxerul

Stoenescu
Foto: Gh. Dumitru

de la Cetatea Bucur și numai expe
riența mai mare a acestuia din urmă 
a decis ca victoria să fie de par
tea sa.

Ștefan Rusu-Nicu Constantin. Dis
puta dintre acești pugiliști a oferit 
momente de luptă încordată, pe care toți 
cei prezenți în sala Floreasca se aș
teptau să o vadă terminîndu-se 
înainte de limită. Ambii boxeri au ter
minat însă partida „în picioare", dar, 
după ce și-au împărțit fără menaja
mente numeroase lovituri. Rusii a în
ceput foarte bine meciul trimițînd cu 
succes directe de stingă însă, de la 
sfîrșitul reprizei a doua, inițiativa 
a trecut de partea lui Nicu Constantin 
care, avînd un finiș mai bun, a cuce
rit o meritată victorie la puncte.

R. CÂLAR.ĂȘANU
★

Astă-seară, începînd de la ora 19, 
se va desfășura în sala de festivități 
a Institutului Pasteur o nouă reuniune 
în cadrul campionatului republican de 
calificare juniori și seniori. Se vor 
disputa 15 întilniri.

Troianescii învingător în întâlnirea cu Ghițescu
-Marți după-amiază au continuat 

întîlnirile din runda a 2-a a turneului 
șahiștilor fruntași din Gapitală. Fără 
a se mai prezenta la reluarea parti
dei întrerupte ou Troianescu, Ghițescu 
a anuntat că cedează. Intr-adevăr, .po
ziția era pierdută pentru negru, după 
ce' în cursul partidei avantajul alter
nase, dînd o notă de ridicată specta
culozitate acestei întilniri. Și în cea
laltă întreruptă — Menas-Ichim — 
victoria a fost de partea albului. Me
nas a valorificat cu precizie avanta
jul avut la întreruperea partidei, ob- 
ținînd un punot prețios.

Tot marți s-au disputat și partidele 
care fuseseră amînate. Urseartu a în- 
tîmpinat o rezistență dîrză din partea 
lui Rotaru, șansele pe tablă rămî- 
nînd echilibrate și după întrerupere.

Aceasta a făcut ea adversarii să cadă 
de acord asupra remizei, fără a mai 
continua jocul. S-a întrerupt și partida 
Crețulescu-ReiCher. Nachț nu s-a pre
zentat la partida pe care o avea de 
susținut cu Pavlov.

In urma tuturor acestor rezultate, 
clasamentul a luat următoarea confi
gurație : Ciocîitea, Samarian 2 p„ Ga
vrila, Menas, Troianescu l‘/2 P> B°2- 
doghină, Drimer, Joița, Pușcașii, Ro
taru, Stănculescu, Ursea-mi 1 p., Pa
vlov (1), Nacht (I), Georgescu, Gbi- 
țescu, Ich'tn ’/2 p., Crețulescu (I), 
Reicher (1), Botez Op.

Dat fiind că trei dintre participants 
la turneu vor fi angajați în zilele ur
mătoare la întrecerile internaționale 
de șah care se vor disputa în Capi
tală, turneul se amînă pînă după ter
minarea acestora.

seara o victorie mult aplaudată în 
fața lui Bejan. Ceferistul s-a arăta! 
a fi un veritabil puncher, directele 
sale de stînga atingîndu-și mereu
ținta. Stănescu a dominat centrul rin
gului și, prin deplasări rapide, și-a 
surprins deseori adversarul descope
rit. Stîngile lui Stănescu au temperat 
pe boxerul militar, care începuse par
tida cu mult curaj. Spre sfîrșitul me
ciului Bejan a primit un avertisment 
pentru atacuri cu capul.

*7 bsn
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O’Brien: 19,22 
la greutate

In cadrul unui concurs desfășurat 
în sala „Memorial" din Los Angeles 
atleții americani au reușit o serie de 
rezultate valoroase, O’Brien a aruncat 
greutatea la 19,22 m, cea mai bună 
performanță mondială pe teren aco
perit. D. Bragg a-sărit 4,71 m cupră- 
,’ina și a ratat la înălțimea record de 
4,87 m. La .săritura în înălțime a în
vins Dumas cu 2,09 m. Al doilea s-a 
clasat P. Stuber 2,04.. m. Proba de 1 
milă a revenit studentului D. Barleson 
în 4:06,0. Pe locul IV s-a clasat re
cordmanul mondial Vaern, cronome
trat cu 4:13,9.

întilniri internaționale
Știința Cluj a plecat

Luna februarie va fi o luna bogată' 
pentru hocheiștii noștri. Ei vor sus
ține, în acest interval, numeroase me
ciuri internaționale. Seria acestor în
tâlniri va fi deschisă de echipa Știința 
Cluj care — întărită cu o serie de 
jucători de la alte echipe de catego
ria A — a plecat ieri dimineață în 
Cehoslovacia. Hocheiștii noștri vor 
susține șase întilniri în intervalul 29 
ianuarie — 6 februarie.

Iată programul partidelor :
Vineri 29 ianuarie: cu Dukla Li- 

tomerice (cat. B), duminică 3i ianu
arie: cu Havlick Brod (cat. B), luni 
1 februarie: cu Dukla Jihlava (cat. A), 
miercuri 3 februarie : cu Spartak
ZJS Brno, joi 4 februarie: cu Slovan 
Hodonin (cat. B) și sîmbătă 6 febru
arie cu Banska Bistrița (cat. B).

A făcut deplasarea următorul lot 
de jucători: portari: Stafie și Pușcaș;

ale hocheiștilor noștri
ieri în R. Cehoslovacă

„Capa campionilor europeni" la baschet
Au fost stabilite întîlnirile din cadrul sferturilor 

de finală
Comisia de organizare a „Cupei 

campionilor europeni" la . baschet (băr
bați și femei), întrunită la Madrid, a 
stabilit întîlnirile din cadrul sferturi
lor de finală.

La bărbați, învingătoare» tnecițtltu 
C.C.A. București—Dinamo Tbilisi: va 
întîlni pe câștigătoarea jocului dintre 
echipele campioane ale R.P. Bulgaria 
și Turciei. In celelalte partide din sfer
turile de finală se vor. întîlni ur
mătoarele echipe: Polonia (Varșo
via) — C. F. Barcelona; S.R.V.O.

fundași: Czaka, Ionescu, Varga 
Hollo I.; atacanți: Biro, Naghi, 
kacs I, Ferenczi, Andrei, Szabo I, 
zan II. Kalamar, Otvos, Țiriac, 
kacs II. Echipa este însoțită de 
trenorul M, Flamaropol.

★
In ziua de 9 februarie va sosi 

țara noastră o echipă de hochei 
gheață suedeză: Văsteras. Această for
mație (care activează în prima serie 
a ligii de sud a campionatului suedez) 
va susține mai multe jocuri la noi, 
între 10 și 15 februarie. Este probabil 
'ca una sau două întilniri să aibă loc 
în provincie.

★
Tradiționala competiție „Cupa orașu

lui București'” programează între 16—20 
februarie, cea de a treia ediție a sa. In 
afara celor două echipe romînești 
(București și București-tineret) și-au 
confirmat pînă acum participarea două 
puternice echipe de peste hotare : Tor
pedo Gorchi (UJR.S.S.) și V.Z.K.C. 
Ostrava (R. Cehoslovacă). Se mai aș
teaptă confirmarea participării 
echipe din R. P, Ungară.

in 
pe

unei

Riga cu învingătorul dintre echipele 
campioane ale Austriei și Iugoslaviei; 
Slovan Orbis Praga cit învingătorul 
dintre echipele campioane ale Fran
ței și Belgiei. Meciurile din tur se vor 
disputa pînă la 29 februarie, iar retu
rurile pînă la 15 martie.

In competiția feminină ordinea în- 
tîlniriior este următoarea: A.S. Mont- 
fer Nand'aise (Franța)—Steaua Roșie 
Belgrad: V.S.K. Krakovia—Daugava
Riga; Lokomotiv Sofia—S.O. Praga. 
Deținătoarea cupei, Slavia Sofia, se 
califică direct în semifinale.

Pregătirile scrimeriier 
frawezi

Scrimerii francezi își continuă pre
gătirile în vederea Jocurilor Olimpice 
de Ia Roma. După concursurile de flo
retă și spadă cîșligate de d’Oriola, re
cent federația franceză de specialitate 
a alcătuit lotul trăgătorilor de sabie. 
Din echipă fac parte Lefevre, Mouton, 
Parent, Roch, Sagot și alții.

Alergătorii din R.D. 
primele două etape

Pe o căldură caniculară, Ia 26 ia
nuarie, s-a dat startul din Lttxor în 
cel de al VlI-lea Tur ciclist al Egip
tului. La întrecere iau parte echipe de 
cîte 5 alergători din R.P. Bulgaria, 
R.D. Germană, R. Cehoslovacă, Gre
cia, Libia și_. Republica Arabă Unită.

Prima etapă disputată de-a lungul 
între orașele Luxor 
km) 

R.D. 
nisip 
care

și 
a fost dominată de 

Germană. O furtună 
a făcut cursa foarte 
cauză primul pluton 
sosire cu o oră întîr-

văii Nilului 
Sohag (220 
cicliștii din 
violentă de 
dificilă din
a trecut linia de 
ziere față de timpul prevăzut. Sprin
tul final s-a dat între alergătorii 
din R.D.G., Miiller și Ampler și ceho
slovacul Revay. A învins Muller. 
Timpul său 7 li 29:32,2. După 9 mi
nute a sosit Oldemburg (R.D.G.) și

Germană au dominat 
ale Turului Egiptului
Riguțos (Grecia), iar după alte 10 
minute întreaga echipă a R.P. Bul
garia.

In etapa a doua (Sohag—Asitit 115 
km) condițiile de concurs au fost nor
male. S-a mers în pluton compact 
pînă la sosire. Sprintul final a fost 
cîștigat de Horst Oldemburg, crono
metrat în 2 li 59:30,0.

După două etape conduce în clasa-' 
ment Kurth Miilier 10 li 27:32,0. La 
1 minut se află coechipierul său 
Ampler. Urmează Revay la 3:22,0; Ol
demburg la 8:52,0; Riguțos la 9:53,0- 
Primul din echipa Bulgariei este Di- 
miităr Kolev care ocupă locul VIII la 
19:35,0 de lider. Pe echipe conduce for
mația R.D. Germane urmată de cea 
a R.P. Bulgaria și R. Cehoslovace. 

(Agerpres).

SCURTE ȘTIRI
• MECIUL DE FOTBAL R.P. Un

gară — Austria, contînd pentru pre
liminariile turneului olimpic, va avea 
loc la 26 martie în orașul Graz. O 
zi mai tîrziu, la Viena, reprezentativa 
Austriei va întîlni echipa Franței în 
cadrul sferturilor de finală ale „Gupei 
Europei" interțări.

© CLUBUL francez P.U.G. a anun
țat că va juca meciul eu G.A.F. Aar
hus din cadrul semifinalelor „Cupei 
campionilor europeni" la handbal în 
7 la 3 februarie, și nu la data fixată 
anterior. Data celei de a doua semi
finale (Dinamo București—Goppingen) 
nu a fost încă stabilită.

© SELECȚIONATA DE HOCHEI pe 
gheață a cluburilor din Moscova a 
jucat în orașul Kelowna (Canada) cu

formația Vernon, finalista „Gu>pej Al
lan". Sportivii sovietici au desfășurat 
un joc de înaltă clasă, repurtlnd vic
toria cu scorul de 10—2 (3—1. 5—0, 
2-1).

9 IN CONTINUAREA TURNEULUI 
pe care îl întreprinde în Africa,,echipa 
cehoslovacă de fotbal Spartak Ten,ava 

. a jucat la Addis Abeba cu repre
zentativa Etiopiei, pe. care a întrecut-o 
cu scorul de 2—1.

© TURNEUL INTERNAȚIONAL' 
masculin de baschet desfășurat în 
capitala R.P. Polone a fost cîștigât 
de echipa orașului Praga. Ea este 
urmată în clasament de Varșovia II, 
Varșovia I și Belgrad.

Redacția și administrația ; București str Vasile Conta nr. 16 telefon 11.10.05, Interurban 72. Nr. I—2 STAS 3452 întreprinderea Poligrafică Nr. 2 str. Brezoianu Nr. 23—25 Abonamentele
XX se tac la oficiile poștale prin factorii poștali și difuzorii .voluntari din întreprinderi.


