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Turnenl final al campionatului republican feminin de handbal în 7

In prima zi: Știința Timișoara a invins pe Cetatea Bucur
Pronosticurile cu privire la echilibrul de valoare al echipelor participante 

Ja turneul final al campionatului republican de handbal feminin s-au do
vedit pe deplin întemeiate. Spectatorii prezenți ieri în tribunele sălii Fio 
reasca au urmărit partide interesante, în care victoriile au fost obținute de-abia 
în ultimele minute de joc, ceea ce demonstrează lupta strînsă care a carac 
terizat meciurile primei zile a turneului final. Și acum, cîteva consideration! 
despre jocuri.

RAPID A CISTIGAT, DAR...
NU UȘOR

Pentru miilți, partida dintre forma
ția bucureșteană Rapid — în continuu 
progres în ultima vreme — și cea 
a C.S.M. Sibiu se anunța drept un 
joc în care Rapid urma să obțină o 
victorie comodă. Lucrurile s-au întîm- 
plat însă altfel. Rapid desfășoară un 
joc destul de confuz, ineficace — cu 
totul diferit de cel cu care ne cbiș- 
ruiise în ultima vreme. Sibiencele pro
fită și reușesc să mențină scorul deș
tul de strîns pînă la sfîrșitul repri
zei cînd Rapid conduce doar cu 3—2. 
Prima repriză se caracterizează și 
prin4r-un joc dur practicat de ambele 
echipe. După pauză jucătoarele de la 
Rapid par mai hotărîte să practice 
un foc de valoare tehnică ridicată, 
reușesc chiar o serie de acțiuni în 
atac și cu 10 minute înainte de sfîr
șitul partidei conduc cu... 7—3. Vic
toria pare sigură și (de ce mereu

Fază din jocul Rapid București-CS.M. Sibiu cu care a fost inaugurat turneul 
final al campionatului republican femi nin de handbal în 7. Apărarea echipei 
sibiene nu poate opri dectî prin fault un atac inițiat de Elena Coșug 

Foto : Boris Ciobanu

Rapid București a debutat victorios 
in „Cupa Campionilor Europeni" la volei

— Jucătorii romîni au învins cu 3-0 echipa 
E.O.S. Lausanne, campioana Elveției —

LAUSANNE (prin telefon). — Volei
baliștii de la Rapid București au de
butat victorios în primul lor joc din 
cadrul „Cupei Campionilor Europeni”, 
întâlnind sâmbătă seara la Palatul Spor
turilor din Lausanne echipa E.O.S., 
campioana Elveției, rapidiștii au câș
tigat ușor și pe deplin meritat, cu 
3—0 (15—7, 15—6, 15—10).

Un public numeros a ținut să vadă 
Ia lucru pe reprezentanții voleiului 
masculin românesc, care ocupă un loc 
de frunte în ierarhia mondială. Spec
tatorii au rămas impresionați de va
loarea ridicată a voleiului practicat de 
jucătorii echipei noastre campioane.

Sportivii noștri au început meciul în 
următoarea formație (care, de altfel, 
nu a fost schimbată de loc de-a lungul 
celor trei seturi) : Nicolau, Drăgan, 
Munte anu, Grigorovici, Răducanu, Pavel.

Pentru că nu se cunoștea aproape 
nimic despre echipa elvețiană, jucă
torii romîni sînt foarte prudenți la în
ceput. Ei joacă cu mare atenție și reu
șesc să ia un avans de cîteva puncte, 

aceeași greșeală ?) bucureștence'e nu 
tnai insistă. Rezultatull ? Echipa din 
Sibiu își revine, preia inițiativa și 
înscrie punct după punct. Scornii 
este aoum 7—6 pentru Rapid. Qtt acest 
rezultat se termină o partidă în care 
ambele echipe au furnizat în general 
un joc de factură tehnică modestă. 
Au marcat: C. Dumitrescu (3), Maria 
Constantinesou, Elena Drăghici, Mi
oara Boian și Florica Coșug pentru 
Rapid, Lucia Dobre (3), Mariane Kapp 
(2), Helga Dandler pentru C.S.M. 
Sibiu

UN JOC PASIONANT 
Șl O SURPRIZĂ

Cu toate că Cetatea Bucur începe 
jocul puternic, după cîteva minute 
conduce... Știința Timișoara cu 2—0. 
Urmează un moment important, în 
care Știința pierde ocazia de a mări 
scorul, ratînd o lovitură de la 7 m. 
Cete două echipe desfășoară un joc 
interesant, cu multe faze spectaculoase

Sîmbâtă. la Lausanne

care este mărit din ce în ce mai mult. 
Aplauzele miilor de spectatori au mar
cat sfârșitul primului set. La reluare, 
rapidiștii au inițiativa, prestează un 
joc de înaltă valoare tehnică și depă
șesc în toate compartimentele pe elve
țieni. „Simțind” că victoria nu le va 
scăpa, feroviarii au unele momente de 
scădere a ritmului în setul al treilea, 
care le revine tot lor în cele din urmă.

După meci publicul nu a părăsit sala 
ci a cerut jucătorilor noștri să mai dis
pute, de data asta amical, încă două 
seturi în compania sportivilor de la 
E.0J5.

Toți jucătorii de la Rapid s-au com
portat bine. Merite speciale au însă 
internaționalii Nicolau și Dragan, iar 
tinărul Grigorovici, care a jucat pen
tru prima dată într-un meci mai difi
cil, s-a comportat la înălțimea aștep
tărilor.

Sportivii vor pleca spre țară luni 
seara. Duminică, la București, va avea 
loc returul partidei E.O.S.-Rapid. 

și deși nu „plouă" cu goluri, partida 
satisface prin valoarea arătată de 
ambele echipe. Firește, este o consta
tare generată pentru că stnt și sufi
ciente aspecte critice ce pot fi subli
niate (pase grpșite, la adversar, nea
tenții în contraatacuri, momente pre
lungite de joc static). După ce la 
pauză conduce cu 3—1, Știința con 
iinuă să domine reușind să mărească 
scorul la 4—2 și apoi la 6—4. Din 
acest moment. Cetatea Bucur mar
chează o puternică revenire și în ul
timele 10 minute practică un joc la 
valoarea sa obișnuită. Este însă prea 
tîrziu. Știința Timișoara — avînd în 
Gerlinde Rcipp o jucătoare în formă 
excepțională — rezistă ou succes con 
traatacurilor inițiate de jucătoarele de 
la Cetatea Bucur și continuând să 
practice jocul lor ofensiv, ridică sco
rul la 7—4. Mai erau doar trei mi
nute de joc. Suporterii echipei Ceta
tea Bucur prevedeau o înfrîngere la 
scor. Experiența handbalistelor bucu- 
reștene își spune însă cuvîntul și Ce 
tatea Bucur — profjtînd de faptul că 
nici Știința Timișoara nu mai insistă 
— reduce scorul la 7—6. Dar imediat 
Reipp „scapă" și, singură, înscrie itn- 
parabil stabilind rezultatul final de 
8—6. Este o primă surpriză a tur 
neului final.

Au înscris: Gerlinde Reipp (6), 
Brighitte Bucur și Clotilda Kontz pen
tru Știința Timișoara, Elena Roșu 
(4), Aurora Popescu și Maria Ghită 
pentru Cetatea Bucur.
ȘTIINTA BUCUREȘTI — 0. S. TG. 

MUREȘ 8—6 (4—41
Un început asemănător celui din 

partida anterioară. După primele mi
nute, Clubul sportiv Tg. Mureș con
ducea cu 2—0. Vom asista la o nouă 
surpriză ? In orice caz, handbalistele 
din Tg. Mureș manifestă multă vo
ință de a practica un joc bun în fata 
rutinatei formații bucureștene. Trebuie 
să subliniem faptul că pînă la urmă 
a reușit acest lucru cu toate că sco
rul final nu le-a fost favorabil După 
o repriză egală (4—4), cete două e 
chipe desfășoară un joc foarte echi
librat. Notăm : 5—4 pentru Știința, 
apoi 5—5........ 6—61 Jucătoarele din
Tg. Mureș fac evidente eforturi pentru 
a obține victoria, dar le împiedică 
rezistența și jocul bun al adversare 
lor, precum și forma slabă a porta
rului lor, Viorica Bontea. Scor fina)’ 
8—6.

Au marcat: E'ena Jianu (3), Aurora 
Niottlescu (2), C. Constiantinescu, Au
relia Szoke și Josefina Ștefănescu 
pentru Știința București și Elena Ci- 
tineanu (3), Valeria Govrig, Magda
lena Szasz și Maria Incze pentru 
G. S. Tg. Mureș.

întrecerile continuă astăzi în sala 
Floreasca, de la orele 18, cu urmă
toarele jocuri: C.S.M. Sibiu — G.S. 
Tg. Mureș; Știința București — Ști
ința Timișoara; Cetatea Bucur — 
Rapid București.

DAN GIRLEȘTEANU

Echipa de fotbal Lokomotiv Leipzig 
. a sosit ieri în Capitală
— Wisla este așteptată miercuri —

După cum am anunțat, în cursul 
acestei luni ne vor vizita mai multe 
echipe străine de fotbal: Lokomotiv 
Leipzig, Wisla Cracovia și Dona- 
witz (Austria).

Prima dintre ele a și sosit. Fotba
liștii de la Lokomotiv Leipzig sînt 
oaspeții Capitalei de ieri după amia
ză. Sub conducerea președintelui clu
bului din Leipzig, K. Fleischmann, 
au făcut deplasarea 16 jucători și 
anume :

Portari : IFeîgang și Sommer.
Fundași: Hermann, Fraundorf,

Scherbarth și Krause I.
Mijlocași : Fischer, Sbllner și Rei

nert.
înaintași : Gase, Baumann, Drobler, 

Behne, Gawohn, Konzack, Krause II.
Stînd de vorbă cu președintele clu

In „Cupa regiunii Stalin** la sclțt

Dispute spectaculoase 
și un nou record al pîrtiei Lupului 

Trofeul a revenit echipei regiunii Stalin
ORAȘUL STALIN, 7 (prin telefon). 

— Concursul de schi dotat cu „Cupa 
regiunii Stalin", început vineri pe Su- 
linar, a continuat sîmbătă și ieri prin 
«robele de fond disputate în Poiana 
Stalin și prin cele alpine desfășurate 
în Kantzer (slalomul special) și pe 
Valea Lupului (coborîrea). In general, 
întrecerile au oferit spectacole atrac
tive, urmărite cu mult interes de un 
numeros public, care a fost entuzias
mat de lupta pasionantă dată în spe
cial între schiorii echipelor regiunii 
Stalin și ai orașului București. Tim
pul favorabil și zapada bună au per
mis înregistrarea unor timpi de va

Gh. Bălan, ciștigătorul probei de cob orire din cadrul „Cupei regiunii Stalin”

Foto : D. Stănculescu

loare ridicată, fapt care demonstrează 
temeinica pregătire a participanților. 
Cursa cea mai spectaculoasă la care 
au asistat sute de localnici și excursi
oniști — a fost cea de coborîre, în 
care ciștigătorul — Glieorgbe Bălan — 
a realizat un nou record aii pîrtiei Lu
pului : 2:25,5.

întrecerile din cadrul „Cupei regiu
nii Stalin" au reușit să întrunească 
toate condițiile unui veritabil concurs 
republican. Organizatorii (comisia de 
schi a regiunii Stalin) s-au străduit să 
contribuie la buna desfășurare a ace
stei competiții. Trofeul oferit a fost 
cucerit de prima echipă a regiunii Sta
lin, care a acumulat cel mai bun 
punctaj. De remarcat că este pentru 
a doua oară cînd echipa regiunii Sta
lin ocupă primul loc în această com
petiție.

Iată rezultatele tehnice:
Sîmbătă, fond 5 km fete: 1. Marcela 

Bratu (regiunea Stalin) 23:23,0; 2. 
Iuliana Simon (reg. Stalin) 23:47,0; 3. 
Maria Simion (reg. Ploești) 24:25,0; 4. 
Maria Găvenea (reg- Stalin) 25:46,0; 
5. Gerlinde Boscti (reg. Ploești) 
25:55,0.

Fond 15 km băieți : 1. Gheorglie Bă- 
descu (reg. Stal in j 54:06; 2. Stelian 
Drăguș (oraș București) 54:07; 3. P. 
Dinu (reg. Stalin) 54:26; 4. I. Cimpoia 
(or. București) 54:37; 5. I. Supeală 
(reg. Stalin) 54:51; 6. I. Rășină (reg. 
Stalin) 54:54; 7. C. Enache (or. Bucu-1 
rești) 55;33; 8. M. Aldescu (reg. Sta
lin) 55:35; 9. Gh. Cincu (or. Bucu
rești) 55:43; 10. I. Bogdan (reg- Sta
lin) 55:51.

bului oaspe, K. Fleischmann, acesta 
ne-a spus că găsește util acest schimb 
de experiență cu echipele romînești, 
în compania cărora Lokomotiv se va 
antrena și va juca.

In ceea ce privește programul echi
pei oaspe, acesta va fi definitivat în 
cursul zilei de astăzi, cînd va avea 
loc o ședință tehnică la Dinamo, ai 
cărui oaspeți sînt fotbaliștii din 
Leipzig. Primul joc urmează să aibă 
Ioc duminică la Ploești. De notat că 
echipa Lokomotiv Leipzig a mai ju
cat în țara noastră, în 1957, cînd a 
obținut o victorie asupra eahipei 
U.T.A.

In ceea ce privește echipa Wisla 
Cracovia (R. P. Polonă), aceasta a 
anunțat clubul Dinamo că va sosi în 
București în cursul zilei de miercuri.

Slalom special fete: 1. Ilona Micfoț 
(reg. Stalin)83,00; 2. Cristina Konerth 
(reg. Stalin) 100,08; 3. Elisabeța Ha- 
musz (reg. Cluj) 170,06; 4. Elisalbeta 
Fabich (reg. Cluj) 183,06.

' Slalom special seniori: 1. O. Tăbăl 
raș (or. București) 83,04; 2. N. Pani 
drea (or. București) 83,09; 3. L Zani 
gor (or. București) 84,07; 4. I. Secul 
(reg. Stalin) 84,08; 5. M. Bucur (reg. 
Ploești) 85,06; N. Iovicî (reg. Stal 
fin) 87,01; 7. K. Gohn (reg. Stalin) 
87,04; 8. M Enache (or. București) 
90,02; 9. Oh. Bălan (or. București) 
90,03; 10. A. Bătusaru (reg. Ploești) 
90,06.

Slalom special juniori: 1. Gh. Vaca
nt (reg. Stalin) 80,05; 2. V. Șuteu 
(reg. Stalin) 82,04; 3. N. Șuteu (reg. 
Statin) 82,06; 4. O. Liphardt (reg. Sta
lin) 84,09.

Duminică, ștafeta 3x5 km fete: (. 
Regiunea Stalin (Maria Găvenea, Ro- 
dica Munteanu, Marcela Bratu)
1 h 14:32; 2. Regiunea Ploești 1 h 17:07; 
3. Regiunea Cluj 1 h 33:19.

Ștafeta 4x10 km băieți: 1. Orașul 
București (Gh. Cincu, C. Enache, Șt. 
Drăguș, I. Cimpoia) 2 11 40:58; 2. Re
giunea Stalin (echipa a Il-a) 2 h46;58; 
3. Regiunea Stalin (echipa I) a
2 h 47:03; 4. Regiunea Ploești 2 h 56:48; 
5. Regiunea Cluj 3 h 10:52; 6. Regiu
nea Hunedoara 3 h 11:46.

Coborîre seniori : L Gli Bălan 
2:25,5; 2. C. Tăbăraș 2:27,8; 3. Val. 
Ionescti (reg. Stalin) 2:30,3; 4. Gh. 
Cristoloveanu (reg. Stalin) 2:31,6; 
5—6 K. Gohn și I. Zangor 2:34,8; 7. 
P. Clinei (reg. Ploești) 2:36,4; 8. M.

CAROL GRUIA-corespoadent

(Urmare in pag. a 2-a)

Azi începe

Competiția de tenis 
din Capitală

întrecerile concursului de tenis otj 
ganizat de Casa Centrală a .Armatei 
încep azi după amiază de la ora 16 
în sala de sport din calea Plevnei 
Nr. 114.

Așa cum s-a mai anunțat, vor lua 
„startul" jucători și jucătoare 
fruntașe din București, printre care 
enumerăm pe maestrul emerit al 
spartului Gheorghe Viziru, tripla 
campioană republicană Julteta Na- 
mi a-n, Gunther Bosch, Ștefan Geor
gescu, T. Bădin, Eva Stăncescu, Irina 
Ponova, Garalulis, Zacopceanu, Cons
tantin Năstase etc.

De asemenea vor mai evolua și o 
serie de elemente tinere masculine șî 
feminine remarcate în ultimul timp.

Competiția se va desfășura numai 
la probele de simplu bărbați și sim
plu femei.

Sperăm că primele întîîniri de te
nis ale anului ne vor da prilejul să 
urmărim meciuri interesante și de 
un nivel tehnic satisfăcător, mai ales 
că tenismenii bucureșteni și-au în
ceput pregătirile de multă vreme.

Concursul durează toată săptămîna, 
reuniunile disputîndu-se zilnic între 
«rele 16 și 21.



Însemnări BOX

IN TIMPUL LIBER ■ ■ ■

L-am cunoscut într-o dimineață de 
sfîrșit de ianuarie. Un bărbat voinic, 
cu privirile agere, cu inîini aspre... 
Costache Aniculesei lucrează la uzi
nele textile din Cisnădie. E ajutor de 
meșter la preparația filaturii. Muncă 
de răspundere. Sarcini multe. Acolo lu
crează însă un colectiv harnic, așa i 
că...

— Și, în timpul liber ce faci, tova
rășe Aniculesei ?

întrebarea nu l-a surprins. De alt
fel, inginerul Constantin Crețu îl pusese 
in... temă pe interlocutorul nostru: 
„E de la „Sportul". Vrea să discute 
despre popice'...

Răspunsul a fost, totuși, altul.
— Multe, foarte multe ceasuri, mă ■ 

gfndesc, caut mereu soluții pentru în- ' 
locuirea materiei prime cu alta, mai 

de meșter. Ne vorbește cu insuilețire 
despre proiectele sale, despre tovarășii 
lui de muncă Vasile Notar și H. Flei
scher, care lucrează de zor la prelun
girea timpului de funcționare a tam
burului de destrămat deșeuri...

Ne-a vorbit apoi și despre rațio
nalizarea pe care a făcut-o de curînd 
și despre care auzisem chiar de la in
trarea în uzină. Discuția a mers mai 
greu. Așa este întotdeauna cînd vor
bești despre succesele proprii. Am no
tat în carnetul de însemnări: Candi
datul de partid Costache Aniculesei a 
reușit să facă o însemnată raționali
zare, recondiționind ambalajul de tex
tile, care pînă atunci era predat la 
D.Ă.C., ceea ce aduce o economie în
semnată. Intr-un tîrziu, Costache Ani
culesei ne-a spus mult mai multe des
pre această raționalizare. Și ne-a asi
gurat că se va strădui să muncească 
și mai bine în viitor pentru a răspunde 
astfel — ca și ceilalți muncitori din 
uzină — programului mobilizator de 
muncă cuprins în expunerea tovară-

Gli. Gheorghiu-Dej, la plenaral (iSlSL (Jp C. F. R. GHvita ROȘICal P.M.R. din 3-5 decembrie/ W*1U UV iu v. y y
sului
C.C. 
1959.

...Reluăm firul discuției. Ce alte, 
preocupări are în timpul liber Costache 
Aniculesei ? Acum, firește, ne va vorbi: 
despre sport — gîndirn noi. Aflăm însă 
cît de minunate sînt ceasurile în care 
mîna puternică și protectoare a ajuto
rului de meșter se apleacă pe căpșorul 
Adrianei, cînd aceeași mină răsfoiește 
caietele Marianei sau întinde o cioco-l 
lată Margaretei. Și, cîte alte lucruri.. 
Despre carte, despre teatru... I

— Văd că v-am lăsat cam mult sd| 
așteptați cu sportul. Să nu credeți însă 
că este pe ultimul plan al preocupă-, 
rilor mele. Dimpotrivă. Sportul îmi' 
este prieten bun, tovarăș de mtuică...\

Costache Aniculesei ne vorbește cu 
același entuziasm despre pasiunea sal 

rîzînd că la arena de popice și-a dez-| 
voltat mușchii), despre echipa textiliș-. 
tilor. începutul a fost ca oricare al-l 
tul. Mai întîi, campionatele pe asocia-, 
ție, o echipă a uzinei, apoi întrecerile, 
din campionatul raional (și, cine știe?...).. 
Deocamdată, rezultatele nu sînt cele' 
mai bune. Costache Aniculesei are eal 
„record" personal 395 p. Nu uită însă’ 
să ne spună: ,Ja noi sint însă jucă-i 
tori mai buni, ca Schiller: 430, Lain:' 
419..." Undeva, în colțul paginii notăm) 
și faptul că a practicat de tînăr Iot-, 
balul, natația și că a rămas un în-’ 
drăgostit de sportul cu 
picele însă...

Costache Aniculesei nu 
mares” care să uimească, 
nic muncitor, căruia îi place sportul și 
pe care-1 practică pentru că dorește să 
se simtă mai sănătos, mai puternic, 
pentru că așa poate să muncească mai 
bine. Și, aceasta înseamnă mult.

mănuși. Pe-

<1- g —
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Cu tot blocajul lui M. Bolgan (Semăna toarea), lovitura boxerului ceferist D. 
Mihai (dreapta) a mers in plin

Clubul muncitoresc G.F.R. Grivița 
Roșie a găzduit ieri dimineață o gală 
pugilisticâ organizată în cinstea zilei 
de 16 Februarie. Sala de spectacole, 
unde au avut loc meciurile, a fost ne- 
încăpățoare pentru spectatorii veniți 
să asiste la întîlniri. Gala a luat sfîr
șit neașteptat de repede (a început la 
ora 10,15 și s-a terminat la ora 11,15) 
deoarece din cele 12 perechi progra
mate, au urcat pe ring numai 6. A- 
cest lucru s-a datorat absențelor ne
justificate ale unora dintre boxeri, față 
de care trebuie luate măsurile cuveni
te.

Scrisori de la corespondenți
PE PATINOARUL DIN LUPENI...

Din 1950 și pînă azi, s-a încercat 
în nenumărate rînduri sa se amenaiete 
un patinoar la terenul de tenis al a- 
sociației sportive „Minerul". Nu s-a 
reușit însă niciodată. Lmeorî nu a 
permis timpul, alte ori pînă cînd să 
înceapă treaba, trecea frigul. Azi însă 
sportivii din Lupeni se pot nu'ndri cu 
patinoarul lor, împînzit zilnic de sute 
de tineri. Ba, uneori, vezi chiar și 
vîrstnici care au venit să-și aminteas
că de tinerețe...

In curînd, pe patinoarul din Lupeni, 
iubitorii hocheiului pe gheață vor avea 
prilejul să vadă primul meci. Deocam
dată sportivii se pregătesc cu asidui
tate. Se remarcă I. Covaci, I. Laszlo, 

Ardeleanu, N. Smaranda, A. Laszlo, 
Voiculescu, Șt. Szoke, B. Imre ș.a.

Ion Ciortea

V.
V.

ORADEA: 
cut, în fața 
liului regional U.C.F.S. Oradea, a fost 
lansată o chemare ia întrecere către 
toate comisiile regionale pe ramură 
de sport. Punctele stabilite in această 
întrecere au fost strîns legate de 
munca practică a acestor comisii: ți
nerea unei evidențe clare, pe subco
misii, a secțiilor sportive respective 
din regiune, a sportivilor legitimați, 
clasificările acestora, munca subcomi
siilor etc. ‘

Cu ocazia plenarei lărgite a consi
liului regional U.C.F.S. Oradea, des
fășurată la sfîrșitul anului trecut, a 
fost anunțat clasamentul adiționat al 
întrecerii pe întregul an. Pe primul 
loc s-a clasat comisia de box cu 2647 
puncte, urmată de comisia regională 
de popice cu 
regională de

O REUȘITA DEMONSTRAȚIE DE 
BOX LA CARACAL

Sala de festivității a școlii medii 
„Ioniță Asan" din localitate s-a dove
dit neîncăpătoare pentru mulțimea de 
spectatori care a ținut să ia parte la 
prima reuniune de box a anului 1960. 
Peste 1500 amatori de box an fost 
martorii unor dispute spectaculoase, 
oferite de pugiliștii de la Dinamo Cra
iova și Progresul Caracal. Cu această 
ocazie au putut fi văzuți la lucru mem
brii secției de box Progresul care a 
luat ființă la începutul acestui an. A- 
ceștia s-au prezentat peste așteptări, 
arătînd frumoase perspective. Gala a 
constituit o bună propagandă 
sportul cu mănuși din orașul 
Iată rezultatele tehnice: N. 
(P) b.p. Matei Erail (P), P. 
(P) b.p. D. Stoichiță (P), C.
(P) b. ab. III Gfi. Lambru (P), Ion- 
Triculescu (D) b.p. I. Udrică (D), D. 
Negriiț (D) b.p. Marin Uructt (D), 
Gh. Goman (D) termină la egalitate cu 
D. Dumitru (D), V. Vintilă (D) ter
mină le egalitate cu N. Filigeanu (D), 
N. Bondărică (P) b.p. B. Florescu 
(D), M. Godeamt (D) b.p. I. Nicoiae 
(D), O. Mărăcineanu (D) b.p. C. Bîlă 
(D). Tr. Sttiparu (D) termină la ega
litate cu Ion l'erentz.

Gh. Donciu și Th. Dana
litate cu

La începutul anului tre- 
întregului activ al consi-

2023 puncte și comisia 
baschet cu 1814 puncte.

Ilie Ghișa

Iată forma definitivă a 
turului campionatului

SUCEAVA: 
clasamentului 
de fotbal al regiunii Suceava:

1. Dinamo Botoșani 13 12 1 0 68: 7 25
2. Filatura Fălticeni 13 12 0 1 54:15 24
3. Minierul V. Dornei 12 8 2 2 61:12 18
4. Textila Botoșani 13 7 2 4 46:24 16
5. Gloria Dorohoi 12 6 2 4 27:26 14
fi. Minierul Cîmpulung 13 5 2 6 52:24 12
7. Energia Moldovița 13 4 4 5 26:32 12
8. Unirea 1Gura Hum. 13 6 0 7 21:40 12
9. Fulgerul Suceava 13 5 1 7 19:26 11

10. St. roșu C.F.R.
Suceava 13 5 1 7 26:38 11

11. Metalul Rădăuți 13 4 1 8 18:42 9
12. Avîntul Frasin 13 3 2 8 18:63 8
13. I.R.A. 10 Șiret 13 1 3 9 17:41 5
14. Constr. v. Dornei 13 1 1 11 13:58 3

pentru 
nostru.
Marin 
Va si le 
Vrabie

Jocul Gloria Dorohoi—Minierul Va
tra Dornei se va rejuca la începerea 
returului.

C. Alexa
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IUL CAMPIONATULUI DE FOT- 
BAL AL ORAȘULUI BUZĂU

Activitatea fotbalistică orășenească 
a cunoscut frumoase progrese : echipe
le care a» hiat parte la campionatul 
orășenesc s-au arătat destul de bine 
pregătite. Iată clasamentul la sfîrșitul 
turului :

C.F.R. II
Antena
Voința 
Steaua Roșie

Unirea

1.
2.
3.
4.
5.

84 4 0 0 12:4
4 3 0 1 15: 6 6
4 2 0 2 10: 8 4
4 1 0 3 11:10 2
4 0 0 4 3:23 6

Ilie Stănescu

PRINTRE ASOCIAȚIILE SPORTI
VE fruntașe din raionul Ploești se 
numără și „Geamul" Scăeni. Datorită 
eforturilor colective făcute de mem
brii consiliului asociației și dragostei 
CU care muncitorii privesc activitatea 
sportivă, s-au obținut în anul 1959 o 
serie de importante succese : numărul 
membrilor U.C.F.S. a crescut la 800. 
s-au construit pri-n muncă voluntară 
terenuri de sport, toți membrii 
U.C.F.S. sînt cu cotizația la zi. sec
țiile pe ramură de sport (fotbal, vo
lei, tenis de masă, șah, handbal și 
de curînd și secția de popice) acti
vează intens angrenînd în desfășura
rea competițiilor marea majoritatea a 
membrilor U.C.F.S. Pentru anul 1960 
sportivii din această asociație și-au 
propus să dezvolte și mai departe ac
tivitatea sportivă de mase prin orga-

SIBIU: In localitate se dispută în
trecerile de handbal în 7 din cadrul 
fazei orășenești a „Cupei Sportul 
popular". La această competiție par
ticipă 25 de echipe masculine și fe
minine de juniori din localitate pre
cum și 4 formații din raion. Pînă în 
prezent, cele mai frumoase compor
tări le-au avut echipele masculine 
C.S. Voința I, Progresul Școlar, A- 
vîntul tineresc I, înainte, Textila Cis- 
nădie și cele feminine C.S.M.S. I, 
Școala Sportivă de Elevi I și Păltiniș 
Rășinari.

Cornel Pitaru

BACĂU: La sfîrșitul meciurilor din 
cadrul celor două serii ale turului 
campionatului regional de fotbal, pe 
primele locuri în clasamente se află 
echipele Hidrocentrala Bicaz 
roșie Bacău. Iată cum arată 
clasamente:

Foto : Gh. Dumitru

In primul meci au evoluat juniorii 
M. Gheorghe (I.S.B.) și Gh. Amza 
(Șc, Sp. U.C.F.S.). Boxerul de la 
I.S.B. atacînd majoritatea timpului, a 
reușit să puncteze mai mult, îndeosebi 
cu directe de stingă, cîștigînd întîlnirea 
la puncte.

Foarte disputată a fost întîlnirea o- 
ferită de „se mi ușorii" Gh. Simionescii 
(C.P.B.) și V. Dobre (C.C.A.). Ințre 
acești doi boxeri lupta a fost echili
brată pînă la jumătatea reprizei a 
treia, cînd Simionescii a inițiat un atac 
cu lovituri variate, plasate la față .și 
la corp. Boxerul militar, care pînă a- 
tunei stăvilise cil succes — prin con 
tre puternice ,— atacurile adversarului 
său, a fost surprins de violența lovi 
țurilor acestuia și nu a mai contrasta 
cat, pierzînd întîlnirea la puncte.

In cea mai interesantă partidă a 
galei, Gh. Tănase (C.F.R. Gr. Roșie) 
a cucerit o victorie mult aplaudata în 
fața lui A. Tănase (Recolta). Ceferis
tul s-a dovedit a fi un boxer coinba 
tiv, cunoscător al unor game variate 
de lovituri. Cu toate că în repriza a 
doua, în urma unei contre la bărbie, 
a fost numărat, boxerul de la Grivița 
Roșie și-a dominat categoric adversa
rul în ultima parte a meciului, obți 
nînd o meritată victorie la puncte.

ALTE REZULTATE: A. Tenea (Ti
tanii) b.p. C. Tiplie (C.N.B.) 
hai (C.F.R. Gr. Roșie) b.p. 
gan (Semănătoarea) ț I. 
(C.F.R. Gr. Roșie) b.p. D. 
(C.N.B.).

Gheorghe Varabiescu 
si Eleonora Gogîlea conduc 
in finalele campionatului 

universitar
SINAIA 7 (Prin telefon). — Cu două 

runde înainte de sfîrșit, disputa pentru 
titlul de campion universitar continuă 
să rămînă deschisă. Și cu toate că de la 
început și pînă acum clasamentul finalei 
masculine n-a avut decît un singur li
der — Gh. Varabiescu (I.S.E.-Buc.) — a- 
cesta n-a reușit încă să acumuleze acel 
avans care să-l ferească de emoțiile fi
nișului.

După runda a 7-a, disputată sîmbătă; 
în frunte se aflau cinci jucători înșiruiți 
pe distanța unui singur punct : Vara
biescu 6 p (neînvins), Rotaru și Schăr- 
fer 5Vj p, Tăcu și Leuștean 5 p. Vara
biescu cîștigase la Lupu, Rotaru la Al- 
dea, Tăcu la Botezatu, iar Leuștean și 
Schărfer făcuseră remiză, după o parti
dă dramatică în care negrul s-a salvat 
prin repetare de mutări, deși avea o 
figură în minus !

Runda a 8-a avut drept „cap de 
afiș* două partide care pot fi conside
rate și „derbiuri“ pe centre universi
tare.

Se întîlneau bucureștenii Varabiescu și 
Tăcu, iar Rotaru și Schărfer trebuiau să 
tranșeze între ei rivalitatea timișoreană. 
Ambele partide s-au disputat într-o notă 
de dîrzenie deosebită. După manevre 
spectaculoase Varabiescu a obținut două 
piese ușoare pentru turn, avantaj care 
s-a dovedit decisiv în finalul partidei. 
Liderul are, deci, acum 7 p. din 8 po
sibile. Frumos a cîștigat Rotaru, între- 
cîndu-1 pe Schărfer în mijlocul parti
dei, victorie prin care a totalizat 6Vi 
p și locul II în clasament. Pe locul III 
— Leuștean, care l-a învins pe Cazanacli,- 
acumulînd 6 p.

în turneul feminin, Eleonora Gogîlea 
a lăsat prima jumătate de punct la Ger
trude Baumstarck. Ea are 71/» puncte din 
8 posibile. La 1 Vi p. distanță se află — 
la egalitate — Karin Kotlar și Maria 
Rancov. Urmează Nicoleta Ionescu și 
Gertrude Baumstarck cu cîte 5Va p.

Concursul se încheie marți după- 
amiază. ,

RADU VOIA

Dispute spectaculoase 
și un nou record al piftiei Lupului

(Urmare din pag. 1)

P.

și Steaua 
cele două

; D. Mi- 
M. Boz-

Bogdan 
Angliei

HENȚ

Enaclie 2:36,9; 9. N. Pandrea 2:37,5; 
10. R. Scîrneci (reg. Stalin) 2:37,8.

Coborîre juniori: 1. N. Șuieu 2:48,5; 
2. C. Bălan (reg. Ploești) 2:49,0; 3." 
Gh. Văcarii 
3:05,8; 5. S. 
3:11,2.

Clasament general pe echipe: 1. Re
giunea StaJin (echipa I-a) 158 puncte: 
2. Orașul București 186 p; 3. Regiunea 
Ploești 315 p; 4. Regiunea Stalin (e- 
chipa a Il-a) 369 p; 5. Regiunea Qluj 
460 p; G. Regiunea Hunedoara 499 p.

2:58,0; 4. O. Liphardt 
Bălan (reg. Ploeșfi)

SERIA 1

1. Hidrocentrala Bicaz 9
2. Șantierul Roman 9
3. Hîrtia Piatra Neamț 9
4. Victoria Piatra Neamț 9
5. Victoria Bacău 9
6. Lumina Roman 9
7. Cimentul Bicaz 9
8. Bradul Roznov 9
9. Celuloza Piatra Neamț 9

10. Bradul Tg. Neamț 9
SERI/l A n-a

1. Steaua roșie Bacău 9
2. Petrolul Moinești 9
3. Textila Euhuși 9
4. Partizaul Bacău 9
5. Gloria Zemeș 9
6. Oituz Tg. Ocna 9
7. Petrolul Onești 9
8. Minerul Comănești 9
9. Petrolistul Dărmănești £

10. Locomotiva Adj ud S

1
0
1
1
2
3
2
2
1
1

13
12
ii 
ii 
io

9
8
6
5
5

7 1 1 18: 3
7 0 2 20: 5
603 36:11
513 13: 9
4 14 16:33
315 8:15
306 12:19
3 0 6 9:17
3 0 6 10:18
207 8:20

Ilie lancu

15
14
12
11

9
7
6
6
6
4

Din sportul de mase

ȘTIRII

Halterofilii din Cîmpina 
pe drumul afirmării

Anul 1959 a fost anul în care hal
terofilii cîmpineni au înregistrat cele 
mai frumoase succese de la înființa
rea — pe lingă asociația . sportivă 
„Prahova" Cîmpina — a primei sec
ții de acest fel din raion. Aceste suc
cese sînt rodul muncii perseverente 
și entuziaste a tinerilor muncitori și 
elevi care fac parte din secție. De alt
fel, acest sport este tot mai îndrăgit 
de tinerii din orașul Cîmpina. Do
vadă : numărul mare de spectatori 
care asistă la concursuri și faptul că 
108 tineri au luat parte la un concurs 
de popularizare 1

La faza raională a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului pe 1958—1959, 4 
sportivi ai asociației „Prahova" au

ȘTIRII

nizarea unor interesante și atractive 
competiții populare. Ei vor totodată 
să mărească numărul tinerilor angre
nați în practicarea sportului, să con
struiască' — tot prin muncă volun
tară — o pistă simplă de atletism 
ș.a. (Gh. Alexandrescu — corespon
dent).

LA GALAȚI SE ORGANIZEAZĂ în 
cursul acestei luni școli de arbitri și 
instructori sportivi. Pină acum s-au 
înscris peste 60 tineri și tinere la 
cursurile de arbitri și instructori de 
fotbal, box, tir, volei, tenis de masă, 
natație, motociclism și baschet. Acfiu- 
nea inițiată de consiliul orășenesc 
IJC.F.S. Galați va contribui la mări
rea numărului de activiști sportivi 
din acest oraș. (Gh. Ștefănescu — 
corespondent)

CONSILIUL ORĂȘENESC U.C.F.S. 
IAȘI a inițiat o interesantă competi
ție sportivă populară dotată cu „Cupa 
de iarnă a tineretului-'. Această com
petiție se va desfășura la următoarele 
discipline sportive : schi, șah, tenis de 
masă, gimnastică (fete și băieți). în
trecerile se vor disputa în cadrul a 
două etape : etapa I (pe asociații 
sportive) între 28 ianuarie și 27 fe
bruarie și etapa a Il-a (pe oraș) în
tre 28 februarie și 6 martie. Competi
ția organizată de consiliul orășenesc 
U.C.F.S. Iași a stîrnit un deosebit in
teres în rindul sportivilor, astfel că 
se poate anticipa o bogată participare 
la startul întrecerilor. Cîștigătorii vor 
fi premiați cu cupe, insigne, diplome 
și materiale sportive. (Gh. Vasili u — 
corespondent} «

cucerit titlurile raionale, iar la faza 
regională au obținut un titlu de cam-’ • 
pion (Adrian Barbu), două locuri 
doi și un Ioc trei. La faza regională 
a campionatelor republicane, haltero
filii din Cîmpina au cucerit trei tit
luri de campioni regionali prin Adrian 
Barbu, Leu Gheorghiu și Lorin Stă- 
nescu.

La campionatele republicane cei 
mai în formă halterofili de la „Pra
hova" Cîmpina s-au dovedit a fi Lo
rin Stănescu care a ocupat pentru a 
doua oară consecutiv locul III, și 
Adrian Barbu (locul III la campio
natul de juniori).

Un frumos succes a mai fost ob
ținut și la „Cupa Dunării" competi
ție care a avut loc la Galați, unde 
cîmpinenii au ocupat locul II pe echi
pe, cucerind două locuri I. Totodată 
trebuie să amintim și despre demons
trațiile făcute de sportivii cîmpineni 
pentru popularizarea sportului cu hal
tere în regiunea Ploești.

Conducerea secției a dat o mare 
importanță juniorilor, organizînd două 
concursuri pentru ei: „Cupa juniori
lor" și „Cupa 30 Decembrie". Au mai 
fost organizate — fie asemenea 
întreceri pe asociație și întreceri pentru 
cucerirea insignei „Campion al asocia
ției sportive". La concursurile ce au 
avut loc pînă acum s-au remarcat 
numeroși tineri,, printre care Gheor
ghe Olteanu, Constantin Lazăr, Ion 
Bunea, Ștefan Sichim, Gheorghe Stănes- 
ch, Nicoiae Trandafir și alții. In anul ce 
s-a scurs, sportivii din Cîmpina au 
îmbunătățit de 39 ori recordurile ra
ionale și de 3 or; pe cele regionale. 
Dintre aceste performanțe sînt de re
marcat cele ale lui Lorin Stănescu 
(347,500 kg) 
Adrian Barbu 
ușoară.

la categoria grea și
(240 kg) la categoria

EUGEN STROE 
corespondent ,



< —15 grade la București, —14 la Bicaz, —15 la Cluj.

...Șl TOTUȘI M^IURILE DE ANTRENAMENT AU AVUT LOC!
Telefoanele au zbîrnîit duminică mai 

mult ca orieînd. Și 
mai viscolul care a 
mul ți au recurs la 
contramanda — cu 
-— vizitele aranjate

Dar au fost și telefoane de... altă na
tură. De data aceasta ele au vizat 
terenurile noastre de fotbal : ,,23 Au- 
gust”, Dinamo”, „Giulești”, adică cele 
unde, ieri dimineață, erau programate 
meciuri de verificare.

Se vor mai disputa ? Sau se vor a- 
urina ? Vor veni oare echipele ?...

Am pornit, sceptici, spre cele trei 
stadioane, convinși că meciurile ami
cale se vor amina. Această convingere 
ne-a fost întărită cînd pătrunzînd în 
incinta lor ne-a luat în... primire rafale 
de vînt care erau cît p-aci să ne răstoar
ne. Zăpada viscolită te orbea, iar ae
rul ..polar” te îndemna să faci calea 
întoarsă. Am rezistat și ne-am continuat 
drumul. Tot ieșisem din casă...

lată-ne ajunși, în fine, la vestiarele 
stadionului „23 August”. Pe culoar l-am 
înlîlmt pe antrenorul Științei Bucu
rești, N. Roșculeț, oare bombănea :

— Am venit degeaba ! Băieții noș
tri au preferat să stea acasă...

Și pînă la urmă Știința a 
M-si amîne antrenamentul.

Dar cei de la C.C.A. ? Ei 
mult în cabine și Be echipau 
meciul cu echipa A. S. Academia Mili
tară. L'ltimelc indicații date de antre
norul Gică Popescu : „...rom mai ur
mări felul cum vă veți ajuta coechipie
rii care, la o fază de atac a adversa
rului, au intrat în posesia mingii'9.

Dar, despre joc nu sînt multe 
spus. Zăpada viscolită a îngreunat 
zibililatea și controlul balonului. 
Mj|3 August”, la „Dinaino” și Ia „G 

jucătorii au făcut cu adevărat un 
Wort de voință pentru a se antrena. 
Și au reușit, datorită unei pregătiri fi
zice excelente și a unei conștiinciozi
tăți exemplare, a unei preocupări pen
tru buna lor pregătire. „înainte de meci 
— nc spunea Gică Popescu — un lu
cru nu le-am spus : că acest joc va fi 
un examen al voinței. Și jucătorii au 
trecut cu brio acest examen. Toți me
rită nota 10 !”. Intr-adevăr, fotbaliștii 

Dinamo și Rapid ca «i 
dreptul la

a fost nu
mai 

pentru a

de vină 
bîntuit. Cei 
telefon 
scuzele de rigoare 
în ajun.

trebuit

erau de 
pentru

de la C.C.A., 
partenerii lor de joc — au 
această apreciere.

Dar spectatorii ? Pentru 
credeți că la aceste simple 
antrenament și în condițiile de ieri, au 
lipsit cei de pe tușă... Au fost vreo 
50—60 la „23 August*’, alți 50—60 la 
Dinamo si cîteva zeci în Giulești. Păcat 
că nu-i putem cita pe nume. Ar merita 
să fie evidențiați. Sînt pasionații ade- 
vărați ai fotbalului, cei care-1 iubesc 
atît de mult îneît fac orice 
cînd e vorba de echipa lor preferată. 
Alături de jucători, au trecut 
hpenul de ieri cu nota zece !

★

Iată acum cîteva detalii în legătură 
cu antrenamentele de ieri ale echipelor 
bucurestene și din țară, desfășurate 
minus multe grade...

ea sa nu 
jocuri, de

Finala campionatului republican de patinaj viteză

Echipa I a eîștigat cu 1—0 (3—0) — 
prin golurile marcate de Cădariu, Efti- 
mie, Ene și V. Anghel. A fost un an
trenament reușit, în ciuda viscolului. 
Jucătorii au dovedit în primul rînd 
buna lor pregătire fizică. DINAMO I : 
Uțu (Cozma)-Popa, Călinoiu, Panait-V. 
Alexandru, Nunweiller III-V. Anghel, 
Cădariu (Varga), Ene, Eftimie, Seme- 
nescu. DINAMO II : Cozma (l'țu)- 
Ivan, Motroc, Szakacs II-NunweilIer 
IV, Koszegi-Matei, Varga (Cădariu), 
Biikossr, Szakacs I, G. Marin.

că Niculae. El a întrebuințat următorul 
lot de jucători ; Faur (Bucur)-Giosanu, 
I. Lazăr, Cineu (Anghel Florian)-Văta- 
fu (Stan Stelian), Ujvari-Drăgoi, Țîr- 
covnieu, Asan, Gram (Sorin Avram), 
Public.

Au înscris: Țîrcovnieu (4), Asan (4), 
Sorin Avram și Public.

MIERCUREA GIUG (prin telefon 
de la trimisul nostru). — Finaliștii 
campionatului republican de patinaj vi
teză și-au început întrecerea pentru 
cucerirea titlurilor de campioni ai țării.

HORI A TOMA
redactor la ziarul Constructorul 

Hidrocentralei Bicaz

500 m. CEA MAI DISPUTATA 
PROBA A ZILEI

•jl Știința Cluj la Cîmpina

Jucătorii — și de la C.C.A. și de la 
A. S. Academia Militară — au făcut 
față timp de 70 minute condițiilor spe
ciale de joc. Scorul final : 3—0 (1—0) 
prin golurile marcate de Raksi, Crișan 
și Cacoveanu. C.C.A. a folosit următoa
rea echipă : Voineseu (Tomi)-Zavoda 
II (Dragomirescu), Apolzan (Ivăne«- 
cu), Zavoda I (Staicu)-Mihăileacu (Je
nei), Bone-Cacoveanu, Constantin 
(Constantinescu), Alexandreacu, Rak-i 
(Crișan), Tătara (Raksi).

CÎMPINA, 7 (prin telefon). — Ști
ința Cluj a intilnit azi, în localitate, 
într-un meci de antrenament, echipa 
Rafinăria Cîmpina. Frigul m zăpada 
au îngreunat jocul. Știința a 
tot timpul și a eîștigat, după 
ușor, cu 10—4 (4—2).

Punctele studenților au 
de Ijvansuc (4), Mateianu 
dovan (2). Munteanu și 
tru localnici au marcat : 
lacu (din 11 metri) și Nanu (2).

Știința Cluj a folorit formația •. Ni- 
eoarâ (Moguț. Mfiller)-Soeiu, Georgea- 
e«. Cootin-ConstantiB. Popescu-Ivansuc. 
Munteanu, Marcu, Mateianu. H. Mol
dovan. S-au remarcat : Suci», Popescu, 
Ivansuc.

dominat 
un joc

fost
(2), 
Marcu. 
Zelea,

marcate 
H.

Bur-

In proba de 500 m băieți au luat 
startul 14 patinatori reprezentînd aso
ciațiile și cluburile sportive din Cîuj, 
Tg. Mureș, București și Miercurea 
Ciuc. Favoriții probei: Gheorghe Ka
tona, Titus Sarea și Ladftlau Pîrcălab. 
Tînărul nostru patinator Gheorghe Ka
tona alergînd în stilul său obișnuit 
(frumos dar mai cu seamă economic) 
a reușit să-și depășească coechipierul, 
pe maestrul sportului Titus Sarea, cîș- 
tigînd titlu, de campion cu timpj de 
45,6 sec-, rezultat care reprezintă cea 
mai bună performanță înregistrată pe 
pistele din țara noastre (rec. 45,00 V. 
Oprea la Alma-Ata). Gheorghe Ka
tona. care a intrat în primul an de 
seniorat. ar fi obținut un timp și mai 
bun dacă pe ultimii metri nu s-ar fi 
dezechilibrat. Iată pe primii 5 clasați 
la 500 m: 1. Gheorghe Katona (Știin
ța Gluj) 45,6 sec. — campion republi
can; 2. Titus Sarea (Știința Cluj) .47,3 
sec.; 3. Ladislau Pîrcălab (C. S. Tg. 
Mureș) 48,7 sec.; 4. Viorel Popa (Știin
ța Gliij) 49,5 sec.; Emilian Papuc (Di
namo Buc.) 50,0 sec. De remarcat că 
ultimii doi sint elemente tinere.

La fel de disputată a fost și proba 
de 500 m fete în care 
țării, Eva Farkaș „ _
reș) a eîștigat titlul de campioană 
republicană, reușind să termine cursa, 
de asemenea, cu cel mai bun timp 
realizat pînă acum în țara noastră: 
53,8 sec. (recordul de 52 sec. a fost sta
bilit de Farkas la AJma-Ata). Princi
pala ei adversară, Magdalena^ Udrea 
(Constr. Buc), și-a doborît recordul 
personal, înregistrînd timpul de 56,6 
sec. Pe celelalte locuri s-au. clasat în 
ordine: 3. Josefina Sarea (Știința 
Cluj) 57,2 sec.; 4. Eva Birtolom (C.S. 
Tg. Mureș) 58,1 sec. etc-

recordmana
(0. S. Tf. Mu-

UN învingător fara glorie

In cea de a doua probă masculină 
a zilei, 5000 m, victoria a revenit —•

sacrificiu

și ci exa

la

Viscolul de ieri i-a determinat pe multi cetățeni din Capitală să renunțe 
la obișnuita lor plimbare duminicală și să privească... din casă, de la gura 
sobei, vînzoleala fulgilor de zăpadă...

Fotbaliștii de la Dinamo București nu s-au speriat însă d& vreme, 
și-au continuat antrenamentele cu foarte 
tifla viscolului și mercurului 
sub zero.

Iată o fotografie luată la 
la prea mare încercare, o să 
doi jucători din primul plan, 
cu Cozma și cu Ene I. Și totuși ei sînt.

Dar va veni curind și timpul frumos și dinamoviștii speră, desigur, să 
culeagă roadele pregătirilor lor sirguincioase făcute pe ger și pe viscol.

ci 
multă însuflețire, dind parcă cu 

din termometre, căzut undeva la multe grade

antrenamentul de ieri. Dar ca să nu vă punem 
vă ajutăm noi să-i recunoașteți măcar pe cei 
care incotoșmăniți cum sint, nu prea seamănă

ȘTIRI
'• Spectacolul pe «Ueață „Toată lumea 

pe patine“ care urma să aibă loc aseară 
Pe 
s-a 
ora

patinoarul din parcul -,,23 Augusta 
aminat pentru joi II februarie a.c. 
1».

6fi minute la Dinamo...

Dinamoviștii, în lipsa adversarului fl
ies (Constructorul) căreia nu i s-au 
prezentat toți jucătorii, s-au antrenat 
între ei pe terenul II, timp de 60 mi
nute, fără pauză (atît mai trebuia !...).

l'onosport
Iată cum arată un buletin cu toate re

zultatele exacte la concursul Pronosport

1
1
2

X
2 

X
2 

ANULAT 
X

1
X
2

nr. 6 din 7 februarie i960 :
I.
ii.

1 ni.
IV. 
v. 

! vi. 
VII. 

VIII.
IX.
x.

XI. 
XII.
La 

proximativ 527.000 variante.
Deoarece meciul VIII (Monaco-Angers) 

s-a disputat înainte de închiderea con
cursului, el a fost anulat acordîndu-se 
[pronostic exact, la acest meci, tuturor 
Variantelor.

★
I La 10 februarie TRAGERE 
OPRONOEXPRES

La 10 februarie va avea loc 
cere Specială Pronoexpres a 
pare se vo? distribui SUPLIMENTAR — 
in afara premiilor obișnuite — 3 AUTO
TURISME (1 autoturism „Skoda“ și 2 
[autoturisme ;,Wartburg“) precum și alte 
numeroase premii în obiecte și bani. 
I Nu scăpați prilejul de a lua parte la 
hceastă interesantă tragere. Notați însă : 
MARȚI ESTE ULTIMA ZI PENTRU 
DEPUNEREA BULETINELOR la TRAGE
REA SPECIALĂ PRONOEXPRES
I Rubrică redactată de I.S. Loto-Prono- 
kport.

Florentina — Udinese 
Genoa — Roma 
Lanerossi — Juventus 
Spăl — Napoli 
Lazio — Bologna 
Palermo - Bari 
Nice — Reims 
Monaco — Angers 
Sochaux — Valenciennes 
Racing Paris — Limoges 
Lyon — Stade Francais 
Le Havre - Toulouse
acest concurs au fost depuse

...șl 100 la Rapid !
Feroviarii s-au antrenat ieri pe sta

dionul Giulești. Ei au susținut un meci 
de două reprize a cite 50 minute fie
care, în compania echipei lor de ju
niori, întărită cu cîțiva din jucătorii 
de rezervă ai primei garnituri.

Scorul de 10—1 (6—0) cu care s-a 
terminat partida a fost realizat de Geor
gescu (5). Ene II (3) și Ozon (2) pen
tru Rapid, respectiv Văcaru (care a 
jucat la un moment dat, în repriza a 
doua, și în echipa de juniori).

Rapid a aliniat formația : Todor
(Dungu)-Greavu, Dodeanu, Macri-Bodo, 
Neacșu (Stancu)-Copil (R. Lazăr), 
Ozon, Ene II, Georgescu, Al. Lazăr 
(Văcaru).

In ciuda gerului (—13 grade) și a 
viscolului, jucătorii s-au mișcat cu ușu
rință. O formă bună a arătat tripleta, 
care a marcat toate cele 10 goluri.

Două jocuri de antrenament la Cluj

spectatori. 
Crăciun 
învineă-

ferovia- 
Libertatea 

punctele

CLUJ, 7 (prin telefon). — Pe tere
nul ..Ianoș Hcrbak”, Rapid Cluj a în
trecut pe AS.A. Cluj cu 4—1 (2—1), 
în fața a peste 1000 de 
Punctele au fost marcate de
(2), Avram și Pușcariu pentru 
tori și Husar pentru învinși.

Pe terenul C.F.R., formația 
rilor clujeni a întrecut pe 
Cluj cu 5—0 (3—0), prin
marcate de Băluț (3), Oprea și Treabă.

Meciurile s-au disputat pe un ger de 
-—15 grade.

In curind va începe la Cluj o com
petiție dotată cu „Cupa 16 Februarie”, 
la care participă echipele locale : 
ința, C.F.R., AJS-A. și Rapid.

RADU FISCH
coresp. reg.

SPECIALA

prima tra- 
anului, la

Ști-

PETRE GATU
AL. INOVÂN

Dinamo Bacău la Bicaz...

BICAZ, 7 (prin telefon). — Dinamo- 
viștii băcăoani s-au antrenat azi pe sta
dionul din localitate eu echipa Unirea 
Bicaz din campionatul regional Bacău. 
Cu toate că temperatura era destul de 
9căzută (minus 14 grade), băcăoanii 
s-au mișcat eu ușurință arătind o bună 
dispoziție de joc. In cele două reprize 
ei au marcat, simetric, 10 goluri (5 în 
prima repriză, 5 în repriza a doua). 
Antrenamentul fotbaliștilor din Bacău 
a fost condus de noul lor antrenor Gi-

I
REZULTATUL ALERGĂRILOR DE IERI

Reuniunea de ieri de la Băneasa- 
Trap s-a desfășurat pe viforniță. Pista 
s-a prezentat in bune condițiuni. Din 
cauza vîntului. cronometrajele realizate 
au fost modeste. A existat un coeficient 
de aproximativ 5—6 secunde.

Recordul zilei l-a realizat armăsarul 
Lustragiu, care a parcurs kilometrul în 
1’30.3, dovedind astfel că deține o con
diție maximă. Cii din prima categorie 
au mai participat în premiul Dunărea. 
In această alergare, favoritul Postăvaru 
a condus din plecare la sosire.

In celelalte alergări, victoriile au re
venit de asemeni cailor care terminaseră 
în primele locuri în precedentele lor 
performanțe. Timpul nu a influențat a- 
supra cauzelor concurenților decît in 
mică măsură.

ir
• De ieri s-a deschis patinoarul ame

najat pe terenurile de tenis din Parcul 
sportiv Dinamo. Patinoarul este deschis 
zilnic între orele 9-12 și 17-20. Un cen
tru de închiriere de patine stă la dispo
ziția publicului.

după cum era de așteptat — alergă
torului Zoltan Szekeiy (C. S. Tg. Mu
reș) cu timpul de 9:25,5. El nu a cu
cerit însă titlu‘1 de campion la această 
probă deoarece nu a îndeplinit norma 
de cat. 1: 9:20,0. De altfel, și la edi
ția de anud trecut Zojtan Szekeiy nu 
a putut să intre — din același motiv — 
în posesia titlului la proba la care s-a 
specializat; El a fost secondat în a- 
ceastă cursă de talentatul Gheorghe 
Katona care a înregistrat 9:28,3. Kato
na s-a menținut la egalitate cu învin
gătorul pînă în ultimele două ture, 
când, din cauza oboselii a cedat pasul. 
Maestrul sportului Titus Sarea — unul 
dintre favoriți — a trebuit să se mul
țumească cu locul III la capătul unei 
curse în care a depus eforturi vizibile. 
Iată care sînt primii 5 clasați la 5000 
m: 1. Zoltan Szekeiy (G.S. Tg. Mureș) 
9:25,5; 2. Gheorghe Katona (Știința 
Oluj) 9:29,3; 3. Titus Sarea (Știința 
Quj) 9:42,9; 4. Emilian Papuc (Dina
mo Buc.) 9:52,5 (record personal); 5. 
Eugen Sima (Dinamo Buc.) 9:57,0 (re
cord personal).

Ultima probă a zilei a fost cea de 
1500 m fete. Din nou Eva Farkaș a 
trecut prima linia de sosire, urmata de 
principala ei adversară Magdalena 
Udrea. Iată rezultatul primelor clasate 
la 1500 m: 1. Eva Farkaș (C. S. Tg. 
Mureș) 2:56,4, campioană republicană; 
2. Magdalena Udrea - (Constr. Buc.) 
2:59.4; 3. Josefina Sarea (Știința Cluj) 
3:04,5; 4. Eva Birtolom (C. S. Tg. Mu. 
reș) 3:06,7.

După prima zi de întreceri remarcăm 
cu satisfacție că o serie de alergători 
mai puțin experimentați ca Petre Piva- 
daru (Dinamo Buc.), Viorel Popa 
(Știința Cluj), Arpad Bakcai și Mir
cea Olteanu (Dinamo Buc.) și-au îm
bunătățit recordurile personale la 5000 
m. Gu prilejul finalei federația noastră 
de Specialitate a invitat să concureze 
și cîțiva dintre cei mai bttni juniori 
ai țării dintre care s-au remarcat Ro- 
dica Zoicaș (Știința Gluj) care a dobo 
rit recordul republican de junioare 
la 1500 m cu 3:09,1 (v. r. 3:13,8 Dra
ga V-ranialici Dinamo Buc. 1954) și 
Maria Mathe (G. S. Tg. Mureș) care 
a obținut și ea un record republican de 
junioare Ia 1000 m cu 1:59,7 (v. r. Ro- 
dica Zoicaș 2:06,6).

După două probe, în clasamentele 
generale ale campionatului republican 
de patinaj viteză, la fete conduce Eva 
Farkaș cu 112,600 p„ secondată de 
Magdalena Udrea 116,400 p,. și Jo
sefina Sarea 118,700 p. iar la băieți 
Gheorghe Katona cu 102,42(f p. urmat 
de Titus Sarea 105,590 p. și Zoltan 
Szekeiy 106,650 p.

Luni sînt programate ultimele pro
be : 1000 m și .3000 m senioare și 1500 
m și 10.000 m seniori.

TRAIAN IOANIȚESGU

Rezultate scontate in meciurile de baraj
pentru turneul final al campionatului masculin

începute vineri după amiază în sala 
Floreasca, jocurile de baraj pentru 
turneul final al campionatului republi
can masculin de handbal în 7 au con
tinuat sîtnbătă după amiază cu două 
partide: Rapid București-A. S. A
Marina Gonstanța și Tractorul Orașul 
Stalin-Petrolul Teleajen.

Primul meci a dezamăgit întrucîtva 
spectatorii. Jucătorii constănțerrf, care 
în prima zi a întrecerilor arătaseră

N
REZULTATELE TEHNICE StNT 

URMĂTOARELE :

I. Fedeleș (Bufan N.J, Harpagon, Ta
tiana. Cotă : 6,80-29,SO lei.

II. Haga (Bonțoi A.), Nerva, Graba. 
Cota : 22,30-146-102,40 lei. Ordinea triplă: 
492,70 Iei.

HI. Pamflet (Marcu Tr.), Iubitul meu, 
Păltiniș. Cota : 3,10-30-78,50.

IV. Lustragiu (Mihâilescu), Baltag, Or
șova II Cota : 13,80-52,20-48,90 lei. Or
dinea triplă : 111,50 lei.

V. Postăvaru (Szabo I.), Morala, Ivona. 
Cofa : 2,10-43,30-25 lei.

VI. Rovina (Pască F.), Flueră V., Ha
rapnic. Cota : 6,80-39, 10-15 lei. Ordinea 
triplă : 373,50 lei.

VII. Egoist (Ghinea Gli.), Harcov, Vul
can. Cota ■ 1,30-27,90-13,30 lei.

Viitoarea reuniune va avea loc dumi
nică 14 februarie.

multe lucruri frumoase, nu s-au mai 
comportat de această dată la fel de 
bine. Este foarte adevărat că și Rapid 
■ constituit un adversar mult măi va
loros, însă jocul slab al handbaliștilor 
de Ia A.S.A Marina a făcut ca scorul 
să ia proporții: 41—13 (18—6) pentru 
Rapid.

A doua întâlnire a' fost mutt mai di
namică și mai echilibrată. Tinerii ju
cători de la Petrolul Teleajen au dat 
o replică neașteptat de bună experimen- 
taților handibaliști ai echipei Tractorul, 
care au trebuit să facă eforturi se
rioase pentru ca să se detașeze abia 
în finalul meciului. Scorul de 25—20 
(13—11) a fost realizat de: Weber 
(7), Chiujdea (6), Schmitz (4), Mar
tini (5), Zahari (2) și Schwab pentru 
Tractorul, respectiv Nețoiu (7), Hăvîr- 
neanu (5), Paraschiv (3), Gheorghe 
(2), Iconaru (2) și Popescu.

★
Ieri, în deschidere la prima etapă a 

turneului final al campionatului re
publican feminin de handbal în 7 
ș-a disputat jocul Tractorul Orașul 
Stalin—Dinamo Bacău contînd ea 
meci de baraj pentru turneul final 
al campionatului masculin. Rezultatul 
final a fost de 23—14 (II—6) pentru 
tractorul, care va întîlni azi, în fina
lă, pe Rapid București.



„Cupa Voința“ a fost cîștigatâ 
de Angelica Rozeanu

întrecerile interesantei competiții 
„Gupa Voința", a cărei primă parte s-a 
desfășurat marți și miercuri (proba 
de simplu băieți), au continuat sâm
bătă și duminică cu proba rezervată 
feteflor. Acest concurs a constituit un 
prilej de verificare a gradului de pre
gătire a membrelor lotului republican 
(Angelica Rozeanu, Geta Pitică, Ma
riana Barasch, Maria Alexandrii și Ca- 
trinel Folea) la numai cîteva zile îna
intea importantelor întîlniri cu ju
cătoarele maghiare Eva Koczian, 
Charlota Mathe și Ilona Kerekeș.

Competiția feminină a fost dominată 
categoric de maestra emerită a sportu
lui Angelica Rozeanu, neînvinsă în 
întreg turneul. Chiar în partidele unde 
Angelica Rozeanu a cîștigat cu 3-2 (la 
Geta Pitică și Mariana Barasch), setu
rile decisive i-au revenit la scor, fără 
emoții. Ceea ce a impresionat mult pe 
spectatori a fost puterea de luptă cu 
care a jucat Angelica Rozeanu de la 
prima și pînă la ultima minge în toate 
meciurile.

Dintre celelalte jucătoare, comportări 
merituoase au avut Geta Pitică și Ma
riana Barascli. Prima știe să se orien
teze bine tactic, are regularitate în lo
vituri, nu însă și tărie. Și în concursul 
acesfa Geta Pitică a înregistrat scăderi 
de ritm și de concentrare, fapt care 
îi reduce fără îndoială din randamentul 
său normal. Mariana Barasch a excelat 
prin lovituri variate de atac, urmate de 
stopuri bine puse și, deci, eficace. Ea 
nu luptă încă saficient și nu-și alege 
întotdeauna mingile cele maî potrivite 
de atacat.

O evoluție satisfăcătoare a avtrf-o 
și Catrinel Folea, exemplu de seriozi
tate cu care își apăra șansele în orice 
partidă și în fața oricărei adversare. 
Sub nivelul posibilităților ei s-a prezen
tat Maria Alexandru care a acționat 
fără convingere și a părut obosită

Paralel cu jocurile de simplu'femi
nin ale „Gupei Voința* a mai avut 
loc și un concurs de verificare între 
patru dubluri: Geta Pitkă-Mariana 
Barasch, Angelica Rozeanu-Maria A- 
lexandru, Ella Constantinescu-Catrinel 
Folea și Luci Slăvescu-Virgil Sindea- 
nu. A eșit învingătoare perechea Ge!a 
Pitică-Mariana Barasch, dar partidele 
disputate ca și rezultatele obținute nu 
sînt concludente. De altfel este desfid 
de greu ca după un asemenea concurs 
să se poată trage vreo concluzie. A- 
ceasta ca si nu mai vorbim că pentru

«

o competiție de verificare Ia dublu fete 
era nevoie de mai multe cupluri valo
roase și nu alcătuite în pripă, cam a 
fost cazul ou acest concurs. In acea
stă situație credem că este necesar oa 
pînă la meciul de sîmbătă cu repre
zentativa feminină a R. P. Ungare să 
se mai organizeze un concurs, dar 
luîr»du-se din vreme toate măsurile 
pentru ca el să-și atingă scopul.

ct. O.
Rezultate teii nice ale turneului de 

simplu: Angelica Rozeanu cu Luci 
Slăvescu 3-0, Maria Alexandru 3-0 
(10, 6, II), Catrinel Folea 3-0, Maria
na Barasch 3-2 (-14, 18, 19, -15, 5)r 
Geta Pitică 3-2 (-19, 15,-17, 11, 12), 
Elia Oonstantinescu 3-0 (9, ÎL 16); 
Geta Pitică cu Luci Sdăvescu 3-0, Mă
ria Alexandru 3-0( 10, 11, 17), Catri- 
nei Folea 3-1, Mariana Barasch 3-1 
(-17, 3, 14, 18), EBa Constantineseu 
0-3 (-18, -17, -14) ; Mariana Barasch 
cu Lucf Slăvescu 3-<X Maria Alexan
dru 2-3 (-22, 21, -14 -18). Oatrinel
Folea 3-1 (13, -14 16, 15), EHa Con- 
stantinescu 3-1 (-18, 15, 10,10); EU* 
Constantioescu cu Luci Slăvescu 3-0, 
Maria Alexandru 3-1 (15, -16, 12, 15), 
Catrinel Folea 3-0 (16, 12, 14); Calvi
nei Folea cu Luci Slăvescu 3-1 (21, 
-14 16, 15), Maria Alexandru 3-1 (-7, 
19, 12, 18); Maria Alexandru cu Luci 
Slăvescu 3-1 (9, -18, 9, 12).

Clasament general ; 1. Angelica Ro
zeanu 6 v., 2. EUa Oonstantinescu 4 v.,
3. Geta Pitică 4 v., 4. Mariana Barasch 
3 v- 5. Catrinel Folea 2 v., 6. Maria 
Alexandru 2 v., 7. Luci Slăvescu 0 v.

In îrrtîlnirile de dublu s-au înregis
trat următoarele rezultate: Angelica 
Rozeanu, Maria Alexandru-EUa Cons- 
tantinescu, Catrinel Folea 2-0, Ange
lica Rozeanu, Maria Alexandru-Lucî 
Slăvescu, Virgil Sîndeanu 2-1, Ella 
Consta nînescu, Catrinel Folea-Luci 
Slăvescu, Virgil Sîndeanu 2-0, Geta 
Pitică, .Mariana Barasch-EHa Constan- 
tînescu, Catrinel Folea 2-0, Geta Piti
că, .Mariana Barasch-Lud Slăvescu, 
Sîndeanu 2-0, (W. O.) Geta Pitică, 
Mariana Barasch-Angelica Rozeanu, 
Maria Alexandru 2-1 (16, -9, 19). Cla
sament general : 1. Geta Pitică-Ma- 
riana Barasch 3 v., 2. Angelica Ro- 
zeanu-Maria Alexandru 2 v., 3. Etta 
Oonstantinescu-Gat rinei Folea 1 v„
4. Luci SlăvescuVirgil Sîndeanu 
0 v.

Sportivii sovietici an dominat net 
campionatele mondiale de patinaj viteză

Boris Stenin este noul campion al lumii
Dfe-puta-te sîmbătă și duminică pe 

patinoarul de altitudine (de la Davos 
(Elveția), campionatele mondiale de 
patinaj viteză s-au soldat cu un succes 
răsunător al sportivilor sovietici. Ei 
au dominat competiția, adjudeeîndu-și 
4 din cele 5 medalii de aur ale cam
pionilor lumii. De remarcat, de aseme
nea, că în primele cinei locuri ale cla
samentului general figurează trei re
prezentanți ai U.R.S.S. O înfrângere 
categorică au suferit patinatorii nordici 
care câștigaseră campionatele europene

0 primă surpriză!

Krogitis a trecut 
iu fruntea clasamentului 

campionatului de șah al U.R.S.S.
Actuala ediție a campionatului de 

șah al U.R.S.S. pare să fie o competi
ție a surprizelor. Intr-adevăr, este pro
babil unic în analele întrecerii ca la 
aproape jumătatea desfășurării sale în 
fruntea clasamentului să se afle un 
„neconsacrat".

In momentul de față în clasament 
conduce Krogius (cunoscut publicului 
nostru ca participant la turneul inter
național de la Ploești) unul dintre pu
ținii concurenți neînvinși în competi
ție. In ultimele două runde el a re
mizat cu Suetin și a cîștigat la Lu- 
tikov. Deținătorul titlului, Petrosian, a 
întrerupt în poziție dezavantajoasă la 
Smîslov și întro situație complicată 
cu Simaghin. Samkovici l-a învins pe 
Bronstein (f) iar Baghirov a remizat 
cil Taimanov. Clasamentul: 1. Krogius 
5% p.; 2-5. Petrosian (2), Kprcinoi 
(I), Taimanov, Chel Ier 4'/2 p.’; 6-8. 
Siinaghin (1), Poluganvski (I), Baghi
rov 4 p.; 9-13, Spasski (1), Nei (1), 
Liberson (1), Samkovici (1) Lutikov 
3'/j p.; 14-17. Bronstein (2), Gufeld 
(1), Averbach (1), Smîslov (1) 3 p.; 
18-19. Saharov (2), Gurghenidze 2 p.; 
20. Suetin 2 p.

de la Oslo. S-a văzut însă că pe o 
gheață normală și de bună calitate, cum 
a fost cea de Ia Davos, tehnica își 
spune cuvîntid. După cum se știe „eu
ropenele" de Ia Orfo au avut loc pe o 
pistă total impracticabilă.

Cursa de 500 m a revenit recordma
nului lumii E. Gr’tșm cu o performan
ță apropiată de recordul său : 40,5 sec. 
Compatriotul său Kotov a cîștigat în
trecerea pe 5000 m iar un alt sportiv 
sovietic, Stenin cea pe 1500 m. Cursa 
de 10.000 m a revenit olandezului Pes- 
man în 16:53)7.

In urma rezultatelor din cele patru 
probe campion mondial absolut a de
venit sportivul sovietic Boris Stenin cu 
184487 p. El este urmat în clasament 
de Kouprianoff (Franța) 189,2-15 p-, 
Kuhnert (R.D.G.) 189,497 p, Ko*w și 
Kosicifcin (ambii U.R.S.S.) cu 189,927 
și respectiv 190,118 p.

Calpionatele eurcțpene 
de patinaj artistic

Pe patinoarul stațiunii de iarnă de 
la Garmisch Partenkirchen au conti
nuat campionatele europene de pa
tinaj artistic. In proba de dans, titlul 
de campion a revenit pentru a doua 
oară consecutiv cuplului Doreen 
Denny-Courtney Jones (Anglia) cu 
259.98 p. Pe locurile următoare s-au 
clasat Christiane Guhel-Jean Guhel 
(Franța) — 246.11 p. și Marry Par- 
ry-Roy Masson (Anglia) cu 231,87 p. 
Eva Romanova și Paveâ Roman (R. 
Cehoslovacă) s au clasat pe locul VII, 
In clasamentul individual, primul 
loc la bărbați a revenit patinatorului 
Alain Giletti (Franța), iar la femei 
sportivei Sjoukje Dijkstra (Olanda).

• (Agerpres).

Știința Cluj a terminat la egalitate 
cu Banska Bistrica: 2-2

— Hocheiștii romini și-aa încheiat turneul in R. Cehoslovacă —-

Banska Bisirioa 6 (prin tedefon). — 
Ultimul joc din cadrul turneului între
prins în R. Cehoslovacă de echipa de 
hochei Știința Cluj a avut loc sîmbătă 
în pitoreasca localitate Banska Bistri- 
ca. Aici hocheiștii romîni au întîlnit 
echipa de categorie secundă O. V. 
Banska Bistrica, ai care, după un meci 
aprig disputat, au terminat la egali
tate: 2-2 (1-1, 0-1, 1-0).

Echipa gazdă a fost întărită cu cîți- 
va jucători de la Brrio și Bratislava, 
așa îneît a dat o replică serioasă for
mației ahijene. In prima parte a me- 
ciuiui, cei 5.000 de spectatori au asis
tat la faze frumoase, desfășurate în 
plină viteză. După ce în min. 5 au 
deschis scorul prin Ferenc zi, hocheiștii 
lomini au mai avut o serie de ocazii 
pe care însă le-au ratat. Cu două mi-

nule înainte de terminarea primei re
prize, C. V. Banska Bistrica a egalat 
prin Lihocki. In repriza secundă me
ciul a fost la fel de viu disputat. In 
min. 29 Știința Cluj se afla în inferio
ritate numerică (lonescu fusese eli
minat) și, în această perioadă, NaprJ 
tek a înscris, la o învălmășeală " 
fața porții lui Stafie. Ultima parte a 
întâlnirii a aparținut echipei romîne 
care a dominat tot timpul. După ce 
Știința Oluj a ratat o serie de ocazii 
prin Naglii, Biro, Andrei și Kalamar, 
în min. 45, primind o pasă de ia 
Czaka, Cazan II a adus egala rea.

Meciul a fost condus de arbitrii Holy 
(Bratislava) și Okolicany (Jilina). 
Echipa Știința Qluj va sosi în Capitală 
luni după amiază. ■

FOTBAL PE GLOB
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In preajma reluării activității oficiale

Noutăți de la echipele din categoria A
• Rițfbiștii de la G-C-A. sint la cea 

de-a 15-a ședință ’ide antrenament 
Pregătirile, care se desfășoară alter 
nativ în sală și afară, sînt axate pe 
mărirea forței și rezistenței jucători
lor. Săptămînă viitoare, accent’d va 
fi pus pe elementele de tehnică indi
viduală. In lotul militarilor au fost 
incluși numeroși tineri. Aceștia vor 
întări. — în special — compartimen
tul înaintării. Pe treisferhtri vor evo 
lua, în general, vechii titulari. Iată 
de altfel și lotul complet ai forma
ției C.G.A.: Al. Penau — fundaș; 
Mihai Gojocaru, Paul Ciobănel — 
aripi; Carol Kramer, Nanu Radu și 
Nicolae Humeniuc — centri; Aurel 
Nioa, Panait Merghișescu și Ghiță Dan 
— mijlocași; G. Enache, Al. lonescu. 
Șt Constantin, Nic. Milea, Daniel 
Barbu, Mărgărit Blăgescu, Cristache 
Preda, Nic. Arsene, Ion Danciu, Ga
briel Iatan, D. Zalman, Nic. Căpușan. 
Doru Pavel, Florian Iliescu, Marin 
Mihalcea și Gh. Rîmniceanu — îna 
iritași.

De la antrenamente lipsesc (mo
tivat) doar Penciu, care a suferit o 
ușoară operație de sept, și Barbu, 
care-și susține proiectul de diplomă.

• Praf. Victor VardeHa, antrenorul 
echipei Progresul din București, ne-a 
informat că formația sa a ținut pînă 
acum 10 antrenamente, care s-au des 
fășurat cu regularitate de trei ori pe 
săptămînă pe stadionul clubului, Pînă 
acum accentul s-a pus pe pregătirea 
fizică generală și specială. In pre
zent începe pregătirea specifică pe 
compartimente. Iată și formația de 
bază pentru viitorul campionat: Tă-

nase li — fundaș ; Dobre și Ghtozdea 
— aripi; Tănase I și Cociiia — centri; 
Chiriac și Sergiu Dragomirescu — 
mijlocași; Ciobanu. Dumitriu, Emil 
Dumrtrescu. Drăgușaou. Marinaehe, 
Stoica, Beregszasa și Văcot — îna
intași. In lotul rezervelor ti găsim pe: 
Veluda. Văgîi, Labo. Nițu, Chivu, Lu- 
pescu. Bogdan și Comșa.
• Internaționalul Ion Dorultu, care 

a evoluat în ultimele campionate la 
Dinamo București, a obținut drept de 
joc pentru echipa Metalul M.I.G.

• Am stat de vorbă și cu antrenorul 
echipei timișorene, Știința — Gogu Sfe- 
tescu, care ne-a vorbit despre pregăti
rile nigbiștilor din acest oraș. El ne a 
spus ca Știința și-a început antrena
mentele în sala frumos amenajată a 
facultății de Construcții. In sală au loc- 
două ședințe pe săptămînă, o a treia 
desfășurîndu-se afară. Prin transfera
rea către C.F.R. Timișoara a jucăto
rilor mai vîrstnici (Dușan, O. Petres
cu, Egler, Hodoneanțu), iotul studenți
lor a fost substanțial întinerit lată-i 
pe cei 23 de rugbiști dinprima for
mație :M. Mocanu și Paul Popa — 
fundași; Cumpănaș, Drăcea, Sturmei, 
Iosif Bran, Th. Grosu — treisferturî; 
Andreescu, Dan lonescu, Tăuneanu — 
mijlocași ; Mayer, Isac, Gh. Bran, Var
ga, Celea, G. Petrescu, Neiss, Madin- 
cea, Comișel. Acestora li se adaugă 
patru jucători promovați din echipa de 
tineret, și anume : Mircea Rusu, Mir
cea Budescu, llie Septimiu și Gh. Ca- 
rabaș. Formația timișoreană are fru
moase perspective; rămîne numai de 
văzut cît de repede se vor adapta cei 
tineri sistemului de joc al echipei.

Etapa a 28-a a campionatului en
glez, disputată sîmbătă, poate fi denu
mită, pe bună dreptate, o etapă a 
victoriilor „acasă". Șase echipe au 
cîștigat pe teren propriu iar cinci au 
terminat la egalitate ' Liderul, Totten
ham, a reușit un meci egal (1-1) cu 
Preston, în deplasata,. fapt care face 
ca Burnley, învingătoare cu 2-1 asupra 
lui Newcastle, să mai reducă din di
ferența care o separă de prima clasată. 
Un rezultat bun a realizat în depla
sare Blackpool : 1-1 cu Wolverhamp
ton. Mai remarcăm, de asemenea, vic
toriile categorice obținute de către 
Arsenal (5-2 cu Blackburn) și West 
Bromwich-Albion (4-1 cu Leeds Uni
ted). Iată și celelalte rezultate înre
gistrate în etapa de sîmbătă : Fulham 
—Bolton 1-1, Birmingham—Leicester 
3-1, Manchester United—Manchester 
City 0-0, Nottingham—Luton Town 
2-0, Sheffield—Everton 2-2, West Ham 
—Chelsea 4-2.
1. Tottenham 28 15 9 4 60:32 39
2. Burnley 28 16 4 8 64:44 36
3. Wolverhampton 28 15 4 9 69:53 34

ținut o nouă victorie, dispunînd cu 
2-1 de Lanerossi. Astfel, ea conduce 
în continuare cu autoritate, în clasa
ment, fiind urmată de Milan, care ieri 
a cîștigat cu 3-1 în fața echipei Ales
sandria. Prin victoria repurtată cu 
2-1 de Fiorentina la Udine, formația 
din Florența a schimbat locul cu In- 
temazionale trecînd de pe locul patru 
pe locul trei. In general rezultatele e- 
tapei a XVIII-a sînt normale : Genoa 
—Roma 1-0, Spăl—Napoli 2-2, Lazio 
—Bologna 1-3, Palermo—Bari 1-1, A- 
talanta—Sampdoria 0-0, Padova—In-taianta—Sampdoria 0-0, 
ternazionale 3-0.

Clasamentul primelor cinci echipe 
se prezintă astfel:
1. Juventus
2. Milan
3. Florentina
4. Internazionate
5. Spăl

18
18
18
18
18

46:13 30
31:14
39:20
30:21
20:16

In cursul săptămînii s-a desfășurat 
un meci restant: Lazio—Genoa 0-0.

14 2 2 
ft 4 3 
10 4 4 
8 7 3
7 8 3

26
24
23
22

JUVENTUS IN SERIE...
Jucînd în deplasare Juventus a ob-

ECHIPELE FRANCEZE FRUNTAȘE 
AU OBȚINUT VICTORII CLARE
Etapa a XXVII-a din campionatul 

francez se poate caracteriza prin înre 
gistrarea unor rezultate scontate. 
Două echipe au cîștigat în deplasare. 
Reims — în formă excelentă — a cîș-

A luat sfirșit Turul ciclist 
al Egiptului

Kurth Muller și echipa R. D. G. învingători
Vineri, sîmbătă și duminică s-au 

desfășurat ultimele trei etape ale Tu
rului ciclist al Egiptului. Cea de a 
X-a etapă -— Damietta-Tantah (120 
km) — a fost cîștigatâ la sprint de 
rutierul libian El Sentany. Fruntașul 
clasamentului, Muller (R.D.G.), și 
.Hasman (R. Ceh.) au ocupat locurile 
II și, respectiv, III. Etapa a Xl-a, aler
gată pe traseul Tantah-Damanhour (110 
km), a dat cîștig de cauză alergătoru
lui bulgar D. Koțev, urmat în clasa
ment de Braune (R. D. G.). In sfirșit, 
ultima etapă (a Xll-a) disputată pe

ruta Damanhour-Cairo (165 km) a fost 
cîștigatâ de către Oldenburg (R.D.G.). 
Pe locul II a sosit ciclistul grec Ri- 
gouttas.

In clasamentul general individual al 
competiției primul loc a revenit lui 
KURT MULLER (R.D.G.) cu 47 h 
43:13,0, urinat de Bruning, Braune și 
Oldenburg (toți R.D.G.), Revay (R. 
Ceh.), Rigouttas (Grecia), Koțev (R.P. 
Bulg.) etc. In clasamentul pe echipe 
locul I a fost ocupat de cicliștii din 
R. D. GERMANA, urmați de cei bul
gari, cehoslovaci, greci etc. (Agerpres).

tigat cu 4 | la Nice, iar Toulouse a 
dispus cu 3-0 de Le Havre. Trebuie de 
asemenea subliniată victoria clară ob
ținută de Racing în compania echipei 
Limoges: 4-0. In rest două meciuri nu
le (Sochaux — Valenciennes, Lyon— 
Stade Francats 0-0) și rezultate nor
male: Strasbourg—Toulon 3-2, Sedan 
—St. Etienne 3-1, Lens—Bordeaux 3-1, 
Monaco—Angers 2-1 și Nîmes—Rennes 
3-0. In meci restant (disputat în cursul 
săptămînii) Le Havre—Bordeaux 2-0.

Primele clasate :
1. Nîmes 27 19 5 3 64:26
2. Reims 27 17 7 3 73:36
3. Racing 27 14 8 5 91:33
4. Toulouse 27 14 5 8 53:43
5. Nice 27 15 3 8 56:47
6. Limoges 27 11 9 7 37:26
7. Lens 27 12 7 8 39:42

• FORUL DE SPECIALITATE ce
hoslovac a propus celorlalte țări par
ticipante la „Gupa Dr. Cerii" ca în
trecerile pentru noua ediție a competi
ției să înceapă în 1962, după termina
rea campionatului mondial.
• LA ÎNCEPUTUL lunii aprilie va 

începe „Cupa campionilor Americii de 
Sud". Conform propunerilor federații-' 
lor dn țările Americii Latine cîștigă- 
toarea primei ediții a acestei competi
ții va întîlni cîștigătoarea „Cupei 
Campionilor Europeni".

• INTRE 6 ȘI 20 MARTIE se va 
desfășura la Costa Rica a III-a ediție 
a campionatelor Panamericane la fot
bal.

SCURTE ȘTIRI
• SIMBATA și DUMINICA s-au 

disputat la Cortina d’Ampezzo cele pa
tru manșe ale ultimei probe din ca
drul campionatului mondial de bob: 
4 persoane. Primul loc a revenit echi
pajului italian condus de Eug. Monti 
în 5:04,75. Locurile următoare au fost 
ocupate de către echipajele R.F. Ger
mane (5:04,95) și Elveției (5:05,51).

• CONT1NUINDU-Ș1 TURNEUL în 
S.U.A., echipa olimpică de hochei 
pe gheață a R. Cehoslovace a întîlnit 
formația Warroad Lakers, pe care a 
întrecut-o cu scorul de 7-3 (2-1, 2-2, 
3-0).


