
Mai multă preocupare 
pentru angrenarea 

elementului feminin 
în practicarea sportului
Cele 42 de asociații sportive exis

tente în raionul Urziceni cuprind 
<142 membri U.C.F.S., dintre care 
2.029 femei. Sub aspectul numeric 
angrenarea elementului feminin este 
sub posibilitățile de mobilizare ale a- 
cestui raion. Este drept că într-o 
Serie de asociații sportive — Avîn- 
ui I.C.F.T., Unirea G.A.C. Ion Roa
tă, Industria Urziceni, Sănătatea ș.a. 
t- se acordă atenția cuvenită atra
gerii elementului feminin în mișca
rea sportivă. Din păcate, nu ace- 
ași lucru putem să-l afirmăm des

pre asociațiile sportive G.A.C. Grin- 
pu, Avîntul Dridu, Lumina Armă- 
kești, G.A.S. Urziceni etc., unde nu
mărul femeilor înscrise în U.C.F.S. 
este între... 10 și (maximum) 80. 
Deși, aici, există toate posibilitățile 
pe a atrage un număr mare de fe
mei în practicarea diferitelor discipli
ne sportive, nu s-a făcut aproape ni
mic sau foarte puțin în această pri
vință.
I Care este greșeala acestor aso
ciații sportive în această problemă ? 
In primul rînd, nu au cerut ajuto
rul și sprijinul organizațiilor P.M.R. 
li nici al organizațiilor de tineret. In 
bl doilea rînd, munca de înscriere a 
boi membri în U.C.F.S. a fost dusă 
Sporadic și s-a limitat mai ales în a- 
Iragerea elementului masculin pentru 
formarea diferitelor echipe de fotbal, 
bina etc.
I O sarcină deosebită în atragerea 
elementului feminin în practicarea 
Iportului revine și profesorilor și pro
fesoarelor de educație fizică de la 
late. Dacă în mare parte aceste ca
pre 
mepli: 
lu tem să-l afirmăm și despre pro
fesoarele de educație fizică Florica 
foiculescu (Jilavele), Silvia Barbu 
■ Bărcănești) și Gherghina Barbu (A- 
Bîncata), care im depun nici un efort 
In rezolvarea acestor obiective.
I Pentru dezvoltarea mișcării spor- 
live din raionul Urziceni se cere atît 
■in partea asociațiilor sportive cît ș> 
■in partea Consiliului raional U.C.F.S. 
■Jrziceni mai multă atenție și- interes.] 
|ti rezolvarea acestor probleme.

jctice de specialitate îți în- 
h sarcinile, nu același lucru

Prima zi a campionatelor feroviare femînim de volei

eprezentativele Uniunii Sovietice și Bulgariei 
au realizat un meci de înaltă factură
rimele rezultate? U. R. S. S. — R. P. B. 3*2, R. P. R—-R. P. U. 3*0 

£ In programul de azi: R. P. R. —R.P.P. și ILR.S.S.—«R. Cehoslovacă

Ieri după-amiază în sala Floreasca 
avut loc deschiderea festivă a primei 

diții a campionatelor internaționale 
jroviare feminine de volei. Cu acest 
nlej dl- Karl Kaiser (Austria), secre- 
»r general al „Uniunii Sportive In- 
trnaționale a Feroviarilor" a rostii o 
turtă cuvîntare (pe care o publicăm 
i pagina a IV-a).

Apoi au început meciurile. In prima 
artidă, dintre reprezentativele ferovia- 
t ale Uniunii Sovietice și Bulgariei, 
bectatorii au trăit două ore de mari 
moții, rezultatul nefiind cunoscut de
ft odată cu ultimele mingi.

dintre reprezentativele feroviare feminine ale Uniunii Sovietice și 
țc- -. au inaugurat turneul internațional feroviar de volei. După un meci 
are-j de spectaculos, victoria a revenit sportivelor sovietice cu 3—2. In foto* 

Aia Tiskevici (U.R.S.S.) va expedia balonul in terenul advers, cu' 
■i rțcsișia blocajului echipei bulgare, foto B. Ciobanu

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînâ
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In așteptarea întîlnirii bilaterale de tenis de masă 
P. Romînă-R. P. Ungară...

Reprezentanții tenisului de masă 
rominesc vor avea de susținut la sfir- 
șitul acestei săptămîni un examen di
ficil. După cum se știe, jucătorii și ju
cătoarele noastre vor întîlni selecțio
natele RP. Ungare care se bucură 
de o mare reputație nu numai în Eu-

Imagine caracteristică: Radu Negulescu in plină ofensivă.
Foto : B. Ciobanu

UN MECI GREU DE UITAT

Minute în șir nu au contenit aplau
zele I Atingi le deosebit de puternice 
trase de Meletia Eremeeva șau Ala 
Tiskevici, serviciile necruțătoare ale 
Valentinei Nilova erau readuse pe „li
nia de plutire", ca prin miracol, de 
jucătoarele din echipa feroviară a Bid- 
gariei. Iar atunci cî.nd acestea aveau 
balonul, mingile la fel de puternic ex
pediate de Liliana Stankeva sau Io- 
vanka Jarovnik, reveneau în terenul 
de unde plecaseră. Inchipuiți-vă astlel 
de faze succedîndu-se și veți înțe
lege atunci de ce a fost atît de aplau
dat acest meci. Credem că nu greșim 

ropa dar și în întreaga lume. Eveni
mentul este așteptat deși]

sului de masă care vor asista sâm
bătă după-amiază în sala Floreasca 
la întîlnirea bilaterală (feminină și 
masculină) R. P. Romînă—R.P. Un- 

. . igur cu mult
interes de numeroșii iubitori ai teni-

dacă-1 asemuim cu untd dintre cele 
mai bune meciuri văzute pină aciun 
în Capitală.

Partida începe intr-un ritm deose
bit de viu. Echipa sovietică conduce 
cu 5-2, în urma unui joc foarte variat 
la fileu. Dar
descurajează, 
zâ la 8, este

formația bulgară nu se 
atacă dezlănțuit, egalea- 
condusă cu 12-11 și to-

MIRCEA TUDORAN

(Continuare in pag. a 4-a)

Meciul de rugb; Romînta Fran

ța la 5 iunie la București

Turneul echipei de fotbal 

Lokomotiv Leipzig

Paris 10 (Agerpres). — Federația 
Franceză de Rugbi a confirmat că 
este de acord ca Tntîlnirea dintre echi
pele R. P. Romîne și Franței să aibă 
loc Ia 5 iunie I960 la București.

A sosit Wista Cracovia

Ieri după amiază a sosit în Capi
tală și echipa poloneză de fotbal Wîs- 
la din Cracovia. Oaspeții au deplasat 
un lot de 14 jucători, condus de Ste
pan Wojcik și antrenorul Kosa Ka- 
roly. Lotul de jucători: Kavczewski, 
Budka, Michel, Jedoys, Smopkowski, 
Cepuk, Machowski, Adamczyk, Ma- 
niecki, Koscielny, Rogoza, Smiatek, 
Wojcik și Ohmura. Fotbaliștii polonezi 
vor face azi antrenament la „Di
namo"^

*

gară, iar duminică dimineață și luni 
toată ziua la un turneu internațional. 
Dar ceea ce este mai important, a- 
proipiatele întreceri vor da posibilitatea 
specialiștilor noștri să urmărească în 
cadrul unei competiții de primă mă
rime, gradul de pregătire atins de 
fruntașii tenisului de masă de la noi, 
perspectivele lor cu o lună și jumătate 
înaintea „europenelor" de îa Zagreb.

Ultimul prilej de verificare a for 
mei deținute de loturile noastre l-a 
oferit „Cupa Voința". Cei mai con
stanți și valoroși s-au dovedit fără 
discuție maestra emerită a sportului 
Angelica Rozeanu și campionul repu
blican Radu Negidescu. De la aceștia 
mai ales așteptăm randamentul cores
punzător posibilităților dovedite în 
atitea rînduri. De altfel, ieri la antre
nament, Angelica Rozeanu ne-a decla
rat următoarele: „Știm cu 
jucătoarele maghiare cu care ne 
măsura forțele alcătuiesc la ora 
tuală cea mai puternică echipă 
Europa, așa că avem o misiune 
sebit de dificilă. Alături de colegele

toți că 
vom 

ac- 
din 

deo-

(Continuare in pag. a 2-a)

Peste 3 zile

începe returul campionatelor republicane de baschet

Viorica N icul eseu (Știința) a reușit să-fi depășească adversara și se in-1 
dreaptă spre coș. Fază din meciul Știința București—C. S. Tg. Mureș, unul 
din cele mai spectaculoase jocuri disputate în turul campionatului republican* 
(Ciliti amănunte în pag. a IlI-a).

Foto: B. Ciobanu

După cum am anunțat, duminică 
Lokomotiv Leipzig va juca la Ploești 
cu Petrolul. In continuare, fotbaliștii 
din Leipzig vor mai susține două par
tide : miercuri 17 sau joi 18 februarie 
la București cu Rapid și duminică 21 
februarie la Constanța cu Farul.

Un nou record al lui Aleksei

Medvediev

Cunoscutul halterofil sovietic Alek
sei Medvediev a reușit în cadrul u- 
nui concurs desfășurat la Moscova un 
nou record unional la stilul împins 
categoria grea. Performanța sa de 
171,5 kg. întrece cu 0,5 kg. vechiul 
record deținut de campionul mondial 
Iurii Vlasov.

întreceri sportive 
organizate 
cinstea zileF 
16 Februarie
Consiliul asociației sportiv»,BUZĂU._______ _______ _

„Voluta" din localitate a organizat in cin
stea zilei de ÎS Februarie un interesant 
concurs de tenis de mas* rezervat pio
nierilor. întrecerile s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : fete : 1. Anca Chiru- 
lescu (Școala medie Nr. 5), 2. Viorica 
Gheorghe (Școala medie Nr. 5), 3. Floa
rea Matei (Școala medie Nr. 10) ; băieți 
1. Mlhai Ancei (Școala medie de coope
rație), 2. Licâ Iosif (Școala medie Nr. 
3), 3. Nicolae Frinculescu (Școala medie 
Nr. 5).
• Asociația sportivă „Locomotiva" a 

organizat frumoase intilniri la popice, 
șah, tenis de masă șl fotbal. Concursul 
de șah - aflat în plină desfășurare — 
este găzduit de sala clubului C.F.R. șt 
atrage zilnic un mare număr de spec
tatori.

ILIE STANESCU și MARIN DUMITRU 
corespondenți

BUCUREȘTI. Consiliul U.C.F.S. al ra
ionului Giurgiu a inițiat desfășurarea 
unor dispute la tir, popice, tenis de 
masă și volei în trei jucători. Compe
tiția,- dotată cu „Cupa 16 Februarie", 
se desfășoară in trei etape : I : pe aso
ciații sportive; a II-a : pe centre de 
comună ; a in-a : raională. întrecerile, 
ale căror finale vor avea loc în ziua de 
14 februarie, angrenează sportivi din 
raioanele Roșiorii de Vede, Drăgănești, 
Alexandria, Oltenița, Tg. Măgurele și 
Călărași.

CRISTEA STAN 
corespondent 

IAȘI. Numeroase sînt asociațiile spor
tive ieșene care s-au pregătit să intim- 
pine ziua de 16 Februarie prin organi
zarea a cit mai frumoase competiții 
sportive. Școala profesională C.F.R. De
pou organizează, de pildă, concursuri 
de patinaj, șah și tenis de masă. Ia 
care au fost invitați elevii școlilor pro
fesionale și medii din localitate. Ciști- 
gătorii pe discipline vor fi premiați, iar 
asociația sportivă care va totaliza cel 
mai mare punctaj la toate cele trei 
discipline sportive va fi premiată cu 
„Cupa 16 Februarie*. Secția de popice 
a asociației sportive de pe lingă atelie
rul de reparat material rulant „nie 
Pintilie" organizează un concurs de 
popice la care vor lua parte echipele 
din oraș. Pe Dealul Șorogarilor se vor 
întrece într-un concurs organizat de a- 
sociația sportivă Dinamo schiorii înce
pători din asociațiile ieșene. La poligo
nul de tir „Andrei Prot" vor avea loc 
întreceri între trăgătorii fruntași de la 
C.S.M.S. și Dinamo, organizate de co
misia regională de specialitate.

CONSTANTIN ADUMITRESEI 
corespondent

Valoroase rezultate 
ale atleților sovietici

O serie de rezultate excelente au. 
fost înregistrate în concursul atletic 
pe teren acoperit desfășurat recent la 
stadionul de iarnă din Leningrad. 
Campionul U.R.SS.la 110 m garduri, 
Anatolii Mihailov, s-a dovedit la fel 
de bun și în proba de 100 m plat pe 
care a cîștigat-o cu timpul de 10,4. 
Aceasta este cea mai bună perfor
manță mondială realizată pe teren a-r 
coperit. Pînă acum „recordul" de 
sală la 100 m plat era deținut din 
anul 1933 de atletul german Arthur 
Jonath cu 10,5 și fusese egalat de so
vieticul Leonid Barteniev în 1958. 
Tot în concursul de la Leningrad Ta
mara Press a aruncat greutatea la 
16,25 m, înlrecînd-o pe Zîbina — 
14,80 m. Ludmila Ignatieva s-a cla
sat prima la 100 m plat cu 12,1, iar 
Nina Kotova a sărit la înălțime 1,50 
m. Proba de 400 m plat femei a fost 
cîștigată de Zinaida Kotova în 
șeer



Rapid Oradea—asociație 
cu o puternică

In activitatea . sportivă . a orașului 
Oradea, un log de frunte îl ocupă 
asociația „Rapid", asociație care re
unește pe muncitorii celor 16 unități 
G.F.R. din localitate,. precum și pe cei 
de la fabrica „înfrățirea"; Este aproa
pe imposibil să vorbești despre acti
vitatea sportivă din orașul de pe ma
lurile CrișuJui, fără .să amintești de 
asociația „Rapid". Aceasta, din mai mul
te motive. In'primtiU rînd pentru cășe 
cea mai mare asociație sportivă din 
oraș (aci activează aproape 2900 mem
bri U.G.F.S ), iar în al doilea rînd 
pentru că tovarășii din consiliul aso
ciației sportive „Rapid* (președinte Gh. 
Borza, secretar N. Varnava, teiițit- 
ciari Al. Erdeli) au feușif să asigure 
membrilor U.G.F.S. o activitate extrem 
de bogată.

Desigur că atunci cînd vorbim des
pre o activitate sportivă bogată, pre
supunem că asociația respectivă are 
asigurată o bază materială puternică, 
intr-adevăr, trebuie să arătăm că aso
ciația orădeană are asigurată o ase
menea bază materială înc't poate or
ganiza cu succes o rodnică activitate 
sportivă pentru toți membrii U.C.F.S. 
din cele 11 secții pe ramură 
de sport Cian au reușit oare activiștii 
care conduc asociația sportivă „Rapid" 
Oradea să întărească temeinic baza 
materială a asociației lor ? Ne-a răs
puns tov. Alexandru Erdeli care,. pe 
îîriga funcția de antrenor al echipei de 
fotbal Rapid Oradea, se ocupă — Vo
luntar — și de o serie de probleme 
tehnice.

MOCHEIșh^ȚâI

Echipa suedeză Văsteras 1. K. 
a învins in primul meci 

selecționata Orașului Stalin
Orașul Stalin 10 (prin telefon de 

la trimisul nostru). <—
Pe patinoarul „Olimpia" din locali

tate a avut loc astăzi după-amiază 
primul joc al echipei suedeze de ho 
chei pe gheață Văsteras, care între
prinde un turneu prin țara noastră. 
Cu acest prilej hocheiștii suedezi au 
ffntîlnit o selecționată a orașului, de 
care au dispus cu scorul de 17—1 
(2—0, 6—1, 9—0).

Practicînd un joc deosebit de fru
mos, în care miile de spectatori pre
zinți la întîlnire au admirat măiestria 
patinajului și tehnica in mînuirea pu
cului, hocheiștii suedezi au confirmat 
din plin valoarea care o au. Echipa 
Văsteras este deci o autentică repre
zentantă a hocheiului suedez, unul 
dintre cele mai bune din lume. Este 
foarte adevărat însă că în partida de 
azi, hocheiștii suedezi au întîlnit o 
formație mai puțin omogenă, cu ci- 
tteva elemente tinere și care nu a 
putut rezista decit o repriză în fața 
experimentalilor jucători oaspeți, din
tre eate cițiva au iacut parte și din 
echipa națională a Suediei.

VĂSTERAS: Soderholm (Heden)- 
Knutsson. S. G. .Andersson, Frede- 
riicsson. Harrysson-Johansson, V. 
Ohrlund, Strandberg-L. Ohrlund, Hag- 
lung. Sjiiberg Damberg, B. Andersson, 
Gronlung.

ORAȘUL STALIN: Tulbure-Mano- 
lescu. Raduh, Mihoc, Preda, Szekell- 
Ghimbășanu, Măzgăreanu, Takacs II- 
Otvds, Cazan I, Peter-Gogianu, Kunz, 
.Varadi II.

Meciul a fost bine arbitrat de Al. 
Teodorescu și 1. Fior eseu. Cele 18 
puncte ale partidei au fost înscrise 
de: Gronlung (5), L. Ohrlung (3), 
Uaglung (3), Knutsson. Johansson, 
Strandberg. Sjbberg. B. Andersson 
pentru Văsteras. respectiv de Peter.

Mi ine (n r. azi) hocheiștii sue
dezi vor evolua la Miercurea Ciuc, 
unde vor întîlnî o selecționată a echi
pelor Voința și Avintul. Antrenorul 
echipei Voința. Paul Sprencz. care a 
asistat la jocul de la Orașul Stalin 
ne-a declarat turnătoarele: „Sînt im
presionat de valoarea echipei sue
deze. Am remarcat îndebsebi linia al- 
căfuîtă din L. Ohrlund, Haglund și 
Sjbberg care este foarte eficace.

C. RADU

Astă-seară
A! doilea spectacol de 

pe gheată „TOATĂ 
PE PATINE”

estradă
LUMEA

Din 
doilea 
„Toată lumea pe patine' 
duminica trecută nu s-a putut desfă
șura. El va avea loc astă-seară pe 
patinoarul artificial „23 August" în- 
«epînd de la ora 19.

cauza timpului nefavorabil, al 
spectacol de estradă pe gheață 

programat

bază materială

toți membrii U. C. F. 
aceasta. d intr-un motiv 

unii membri U.G.F.S.

S.
o- 

din

Numeroasele competiții la care 
participă sportivii asociației noastre — 
ne-a spus tov. Jirdeli — necesită, fi
rește fonduri. Or, aceste fonduri le 
putem obține în cea mai mare măsură 
prin încasarea cotizațiilor de membru 
U.G.F.S. Problema nr. 1 care a stat 
în fața consiliului asociației sportive 
„Rapid" a fost aceea-de a-se înscrie în 
U.G.F.S. cit mai multi muncitori. Am 
primit în această direcție sprijinul ne
precupețit al organizației de partid. La 
locurile de muncă -în cadrul, celor 16 
unități G.F.R., la fabrica „înfrățirea", 
munca noastră dusă cu răbdare și 
atenție, a dat pină la urmă roade. 
, — Aveți, nt s-a .spus, apțoape 2200 
membri U.QI-'.S^ Inseamna că lunar 
încasați aproape : 2000 lei!
. — Intr-adevăr. Totuși, nu reușim 

întotdeauna să strîngem cotizații de 
la ............... .... *

biectiv: 
asociația sportivă ..Rapid" se află dis
locați cu unitățile lor de muncă, la 
distanțe uneori destul de mari. Am 
reușit însă să facem ca membrii aso
ciației să înțeleagă importanța coti
zației U.C.F.S. și, la fiecare sfîrșit de 
lună, cei mai mulți să vină singuri 
să și-o achite. Așa se face că în pre
zent asociația „Rapid" este una dintre 
cele mai puternice din Oradea. Anul 
trecut, cu fondurile provenite din în
casarea cotizațiilor, am cumpărat echi
pament și materiale sportive în va
loare de

— Ce 
consiliul 
Oradea 
departe, 
ciației ?

— In
U.G.F.S.
(sînt încă mulți care și-au exprimat 
această dorință) pentru ca la sfîrși- 
tul anului 1960 asociația noastră spor
tivă să aibă aproximativ 3500 membri 
U.G.F.S. Ne vom îndrepta atenția în
deosebi spre Depoul de locomotive și 
Revizia de vagoane unde, deocamdată, 
numărul membrilor U.G.F.S. este mic. 
, — Și apoi ?

— Apoi, cu toții, să pornim la 
treabă...

aproape 15.000 lei.
măsuri intenționează să ia 
asociației sportive „Rapid“ 
pentru consolidarea, pe mai 
a bazei materiale a aso-

primul rînd să înscriem în 
încă vreo 500 muncitori

ION C1ORTEACALIN REMUS

In așteptarea întilnirii bilaterale
R. P. Romînă—R. P. Ungară

(Urmare din pag. 1 )

mă voi strădui 
cit mai bine". 
Paneth este bucuros

mele de echipă, 
răsputeri să joc

Antrenorul F.
că jucătoarele și jucătorii noștri dețin 
o formă bună în preajma importantei 
confruntări: „Deși întilnirea feminini 
este foarte grea — ne-a spus el — 
cred că reprezentativa noastră poate 
ieși învingătoare. Mă bizui în primul 
rînd pe forma foarte bună demeetra- 
tă de Angelica Rozeanu în ultimul 
concurs. In orice caz — în- 
tdnirile de piuă acum ne-au arătat 
— meciul de dublu va cîntări greu în 
balanța rezultatului final. De aceea 
perechea noastră va trebui să lupte 
cu toată energia pentru acest punct 
prețios, poate hotărîtor. In ceea ce 
privește întilnirea masculină, evident, 
prima șansă o are formația maghiară, 
campioană europeană, din care face 
parte jucătorul nr. 1 al continentului, 
Zoltan Berczik, reputatul Perene Sido 
și cunoscuții Zoltan Bubonny și Lasz- 
to Foldy. Mă aștept insă la o corn-

DIN NOU IN MIJLOCUL COLECTIVULUI
S-a intîmplat în toamna anului 195... De 

fapt anal interesează mai puțin, loan Petre, 
un tinăr electrician, talentat fotbalist, intra 
pe poarta atelierelor C.F.R. Simeria. Adu
sese cu el dorința de a face parte dintr-vn 
colectiv puternic* in cadrul căruia să prindă 
di mai bme meșteșugul ce îl îndrăgise, iar 
în orele libere să contribuie alături de cei
lalți tineri la faima echipei de fotbal a 
muncitorilor din acest important centru fero
viar. Și speranțele nu i-au fost înșelate. A 
găsit aci căldura prieteniei, un climat sănă
tos de muncă și. o viață sportivă așa cum 
fi-o dorea. In scurt timp Ioan Petre, porta
rul echipei C. F. R. Simeria a devenit unul 
dintre sportivii cei mai iubiți. Pînă și pe 
stradă, tineretul îl intimpina cu bucurie, sa- 
tutind pe acela care ,,salvase* de midie ori 
poarta fotbaliștilor ceferiști în meciuri me
morabile. In atelier. Petre devenise un mun
ților apreciat, răsplătit și aici pentru stră
daniile sale. Și poate că asupra lui s-au o- 
prit mai insistent doi ochi. O fată pe chipul 
căreia puteai citi primii fiori ui dragostei.

Dar iată că într-o zi loan Petre se ho
tărăște să părăsească aceste meleaguri. E 
gr(*u să redai surprinderea și mai ales mîh- 
nirea celor care il primiseră cu brațele des
chise în mijlocul lor. Cum ? De ce ? E cu 
putință să ne facă Petre una ca asta ?! Au 
căutat tovarășii lui, în fel și chip o expli
cație. N-au găsit. Adevăratul ,,motiv* îl cit- 
Hvjlea doar cel ce trăgea spre cîrdul „păsa-

Scrisori
de la corespondenți

MIHAILEȘTI. Intr-una’ din ' încăpe
rile căminului cu tural își are sediul 
asociația sportivă „Recolta" Mihăileștt. 
Cei peste 300 de membri, cîți numără 
tînăra asociație, activează la -diverse 
discipline sportive, ca fotbal, tenis'de 
masă, șah, tir. Nu de puține ori,, jucâ- 
torii noștri dS terrfs de .masă s-att -în
trecut în disputate partide cu jucători 
bucureșteni. Printre cei mai buni tră. 
gători la tir se numără și Ion Neacșu. 
un harnic muncitor al ogoarelor. El a 
strîns în jurul lui și alți tineri și a 
format o bună echipă, ce a reprezen
tat cti cinste asociația rioastrâ în în- 
iilidrile de campionat pe plan raional 
și regional.

Acum, înainte de începerea returului 
campionatului raional de fotbal, tine
rii fotbaliști de la „Decolta" Mihăilești 
au început pregătirile.

In intenția membrilor < asociației 
„Recolta" Iubitori ai voleiului, este 
acum construirea unui teren de volei 
pentru antrenamente și meciuri.

1. GIJÎ1LĂ

cuprins 
baschet, 
din
Iată

PETROȘANI. Nu de mult au avut 
loc la Lupeni și Petroșani o serie de 
manifestații sportive care au 
jocuri de volei, handbal și 
la care au luat parte sportivi 
ioanele Petroșani și Tg. Jiu. 
zultatele tehnice înregistrate:

VOLEI. Știința Petroșani — Pan
durul Tg. Jiu 3-0 ; Pandurul Tg. Jiu- 
Știința Petroșani II 3-0.

BASCHET. Masculin: Știința Pe- 
troșani-Pandurul Tg. Jiu 72-22; Ști
ința II Petroșani — Pandurul Tg. Jiu

Jiu—

ra- 
re-

Petro-
(m)

Olim

73-69; Feminin: Olimpia Tg. 
„Elevul" Petroșani 19-15.

HANDBAL IN 7: Știința 
șani — Pandurul Tg. Jiu 
28-8; „Elevul" I Petroșani —
pia Tg. Jiu (f) 9-3; Olimpia Tg. Jiu 
— „Elevul" II Petroșani 5-3; Știința 
II Petroșani —„Elevul" Petroșani (m) 
15-12; „Elevul" Petroșani — Pan
durul Tg. Jiu 17-7.

portare frumoasă din partea tinerilor 
noștri reprezentanți care în ultima 

din vreme se află în progres. Doresc în 
plus ca 
lupte de 
lor, să 
ofensiv, 
victorie.
Dortmund, Radu Negulescu a reușit 
performanța de a-i învinge pe Ber
czik, Sido și Foldy. Așa că..."

Cum pînă sîmbătă mai 
două zile, să așteptăm și 
oaspeților, care tnîine sosesc în Capi
tala.

cei pe care îi antrenez să 
la egal la egal cu adversarii 
folosească avantajul jocului 
bine orientat tactic, pentru 
Ne amintim cu toții că la

★
Aseară, biroul federației noastre de 

specialitate a definitivat ec4iipele re
prezentative ale R. P. Romîne. Iată 
componența lor : feminin : Angelica 
Rozeann, Maria Alexandru, Geta Piti
că, Mariana Barasch ; masculin : Radu 
Negulescu, Gheorghe Cobîrzan, Mir
cea Popesen, Adalbert Rethi. In tur
neele individuale vor mai lua parte și 
Catrinel l'olea, Otto Bottner și Tibe- 
riu Covaci.

iilor călătoare*. Ce se întîmplase ? Echipa 
C.F.R. Simeria trecuse o dată cu toate cele
lalte formații din categoria C în campio
natul regional. „Momentul*, a fost trecut cu 
bine de înflăcărații iubitori ai fotbalului diji 
micul oraș. Jucătorii erau tineri, plini de 
elan și încredere în propriile forțe, intr-un 
ctivînt. erau deciși sa pășească direct în 
categoria R. Tocmai în această situație Pe
tre făcuse o fisură in unitatea morală a co
lectivului care îl adoptase. Ieșise la iveală 
unele tendințe de îngîmfare, de vedetism. 
.Cum să stea el într-o echipă regională ?“ 
A ales cel mai scurt drum, drumul spre 
Arad. Mai ales că de acolo îl și momise 
unele „oferte". In zadar au insistat tovarășii 
lui de muncă și de sport, căpitanul echipei 
sudorul A. Brătoiu, strungarul I. To th, lă
cătușul Dionisie Crăciimcac, în zadar l-a 
rugat și bunul lui prieten și coleg de cameră 
Nicolae Capră să rămînă mai departe ală
turi de ei. Nu l-au putut opri...

...Au trecut cîteva luni. Pe poarta atelie
relor C.F.R, Simeria își făcea 
tinăr. Sc vedea bine că era 
Oamenii îl salutau cu bunăvoință, 
ftrța unora dintre ei deslușeai Cite 
bet nu lipsit de reproș („Ei, n-am 
dreptate ?“). Ioan Petre răspundea 
cu privirile în pămînt. Ar fi vrut 
nevăzut în acele clipe, să intre 
pe care o împărțise cu bunul lui tovarăș 
Nicolae Capră și să-și golească amarul din 
suflet. Că *mult sc mai adunase în lurtile cil

apariția un 
cunoscut. 
Doar Pe 
un z'tm- 
avut noi 

la binele 
să treacă 

în camera

Actualități
• Duminică dimineață s-a desfășu

rat în sala de festivități a uzinei Poiana 
Cîmpina o întilnire amicală de box 
între echipele Energia Cîmpina și Ce
tatea Bucur — București. Intîlnirea 
a luat sfîrșit cu un rezultat de egali
tate: 11—11. Iată cîteva rezultate teh
nice: I. Bocianu (CB) b. ab. 3 I. 
Crîmpiță (E); Al. Barieiu (CB) b.p. 
C. Ion (E); P. Zăinescu (E) b. p. 
C. Rusu (CB); M. Vișoiu (E) b.p, M. 
Lrlățeanu (CB); M. Nicolau (E) b.ab. 
2 M. Constantin (CB); I. Pădurarii 
(E) b. p. A. Gănescu (CB).

V. DUMITRESCU-eoresp.

• Dinamo Bticuro*ti îșî va măsura 
forțele cu Metalul M.I.G. O întîlnire 
care, deși amicală, se anunță a fi pa
sionantă, deoarece vor evolua numeroși 
pugiliști de ..primă mină”. Din progra
mul galei desprindem următoarele me
ciuri: M. Cristea — E. Arnbruș, A. 
Olteanu — C. Toma, C. Gheorghiu — 
E. Dinu, I. Dragnea — D. Enuț, N. 
Linca -— D. Rizea. Meciul va avea loc 
în ziua de 16 februarie, în sala Dinamo.

• Antrenorii Gh. Fiat și L. Romano 
— „rivali” de nenumărate ori pe rin
gurile de box — se vor confrunta din 
nou, dar nu direct, ci prin interme
diul... pugiliștilor pe oare-i pregătesc.

■Au fost stabiliți noii
SINAIA 10 (prin telefon de la tri

misul nostru). — Ultima rundă a 
confirmat pe noii deținători ai titluri
lor de campioni universitari : Eleo
nora Gogîlea și Gheorghe iVarabiescu. 
In ultima partidă Gogîlea a mai ob
ținut o victorie, întrecind-o pc Maria 
Grigoriu. Ltii Varabiescit îi era sufi
cientă. o jumătate de punct pentru 
a-și adjudeca titlul. Ceea ce i-a și 
reușit cu ușurință în partțda cu Bo- 
tezatu. Iată clasamentele întrecerilor :

MASCULIN. 1. Gh. Varabiescu (I. 
S.E. Buc.) 8‘/2 P- (din 10 posibile),

Turneul șahiștilor fruntași din Capitală
menea de partea conducătorilor negrq 
lor. Iată rezultatele : Pavlov-Menas o-H 
Ichim-Nacht 0-1, Botez-Reicher 0—1 
Georgescu-Crețulescu 0—1, Urseanu-Joil 
ța p-1; Ghițescu-Drimer Vj-Vz.^Mhrtil 
dele întrerupte Troianescu ari^^Rmtul 
la Gavrilă, Bozdoghină la StăncuIescJ 
Pușcașu la Rotaru șl Samarian la Cicl 
cîltea. H

Marți, în sala Progresul Finanțe Bănci 
din strada Doamnei 2 a fost reluat 
turneul de antrenament al șahiștilor 
bucureșteni, care se dispută după sis
tem elvețian. Runda a IH-a s-a desfă
șurat sub semnul superiorității negre
lor. Intr-adevăr, din cele șase partide 
încheiate albele au reușit o singură re
miză. Iar din cele patru partide între
rupte în două avantajul se află de ase-

sînt doai 
parerea...

Buletin meteorologic
privind stratul de zăpadă în mun

In ultima săptămînă vremea a fost geroasă 
în zona de munte unde cerul a fost schim
bător, cu fulguieli slabe neimportante.

Stratul superficial de zăpadă pulver fără 
crustă și timpul calm-sau cu vînt slab au oleriț 
amatorilor sporturilor de iarnă cele mai 
bune condiții din tot cursul acestui* anotimp," 
astfel că așteptarea unora s-a soldat cu sa
tisfacție deplină.

Cantitatea de zăpada este suficientă numai 
în regiuni cu altitudine mai mare de 600 
m., precum și în cîteva depresiuni unde ză- 

lipsise. Dorul după colectivul lui drag, dufdt 
fețele acelea ce îți zimbesc de sub stratul 
ușor de funingine, nu-i dăduse pace. (Un
did reîntoarcerii a învins pînă la urmă tea
ma de rușinea gestului sau. Ce bine era 
acum din nou printre ai lui...

N-a fost făcut de ocară nici în ședința 
în care s-a hotărît reprimirea lui în atelier 
fi în echipă. Cu cită căldură, cu cită dra
goste părintească i-au vorbit și acum comu
niștii, vrednicii ceferiști simerieni. A vorbit 
chiar și tovarășul director. La urmă a vor
bit și el, cel în cauză. Cuvintele prindeau 
glas cu greu. Cum să recapeti atit de repede 
încrederea celor pe care o dată i-ai înșelat ? 
Și totuși loan Petre a fost crezut. Așa-i 
colectivul. Petre ! înțelegător și bun cu cei 
ce pot fi îndreptați...

★
Dacă astăzi treci prin Simeria și ești iubitor 

al fotbalului zăbovește o clipă, cititorule, și 
în sala de sport a școlii medii din locali
tate. Te va cuceri pasiunea cu care lucrează 
la antrenamente tînăra echipă de fotbal C.F.R 
Simeria. In mijlocul ci îl vei găsi și pe Ioan 
Petre. Și toți cei de pe 'margine au numai 
cuvinte de laudă despre el.

O. GINGU
N. MAR DAN

Intr-adevăr, la 21 februarie, se va Jigs 
pută o întîlnire de mare atracție între 
echipele Cetatea Bucur .și C.C.A. Cu 
acest prilej, amatorii de box vor avea 
prilejul să v'cionezc printre alte par
tide, meciul revanșă dintre Al. Barieiu 
și M. Dobrescu. După cum se știe, în 
ultimul lor meci disputat în finala 
..Cupei SPC” boxerul de la Cetatea 
Bucur a obținut victoria prin abandon.

Campionatul republican 
de calificare

Marți seara a avut loc în sala Pas
teur o nouă gală în cadrul fazei a 
doua a campionatului republican de 
calificare. REZULTATE TEHNICE- 
B. Sebastian (Știința) b.p.T. Bujor 
(T. Noi), L Bogdan (GPB) b.p. M. 

. Balcă (Constr.), Gh. Lttpu (SPC) b.p. 
I. Găbreanu (CFR—IC1), P. Kramer 
(Șc. sp. nr. 2) b.p.‘ S. Banea (T4>. Mo
dernă), L Ion (CPB) b.p. F. lăncii 
(Gr. Roșie), V. Dorobanții (Pasteur) 
b.p. R. Tocoianu (Pasteur), A. Tenea 
(Titanii) b.p. F. Tănăsesou (OPB)J 
St. Bălan,(Gr. Roșie) b. ab. 2 M. Flei-i 
cttș (SPG), D. Minea (Titanii) b.abJ 
3 Gh. Nicolae (Titanii), D. Oprișan 
(ICI) b.p. M. Verniceanit (Recolta)J 
Astă-seară, începînd de la ora 19 în 
sala ISB va avea loc o nouă gală dd 
box. j

campioni universal
2—3. G. Rotaru (I. Pod. Tim.), I. Schăr-I 
fer (Inst. Ped. Tim.) 7‘/2 p, 4. St 
Leuștean (I.M.F. Buc.) 7 p„ 5—7. V 
Tăcu (I.M.F. Buc.), V. Botezatu”f. Pol] 
Or. Stalin) 6 p. (32 participant!).

1. Eleonora Gogîlea
9t/2 p., 2—3 Maria Ran.

Ped. Tim.) 7'/2 p., 4. 
(I.M.F. Buc.) 7 p., 5. 
(Univ. „Babeș-Bolyai"
(26 participante).

RADU VOIA

FEMININ.
(1. Pol. Buc.)
eov (I. Pol. Tim.), Gertrude Baumstarcl 
(Ins-t.
Kotlar
Ghișa
6-A p.

Kari'il
Rodica

Cluj

general, peste înălțimea de 
grosime.

1300 i
ea fiii

condițiile atmoJ 
pentru desfășura 
iarnă. Și accastJ 

cauza temperaturii care '] 
schimbînd caracteristicile zq 

și faeîndu-i
vremea

zăpada este bună, 
devin nefavorabile

pada a rezistat valului de căldură de 1 
sfîrșitul lunii ianuarie.

Ieri la ora 8 pătura de zăpadă avea la 
C. Lung- Moldovenesc 2 cm.. Păltiniș 12 cm 
M. Ciuc 15 cm., Giuvala 22 cm., 
23 cm.. Băișoara 28 cm., Predeal 
Rarău 40 cm., Semenic 50 cm., Vf.
cin.

In
zăpada . măsoară 40—70 cm. 
și mai mare în văi.

Deși 
ferice 
rea activă a sporturilor de 
mai întîi din 
crește simțitor, 
pezii, înmuind-o și făcîndu-j crustă groasa] 
în al doilea rînd, vremea devine vîntoaJ 
și umedă, nefavorabilă pentru schi de creasd 
sau platou.

Pentru zilele 
mandat a fi 
sînt adăpostite 
dinspre vest.

Lăcău]
34 cm 

Omul d

ce urmează sînt de recd 
căutate pantele nordice cai 
și fajă de vîntul ce va ba|

N. TOPOR
Director adjunct științific al Institutuli

Meteorologic Central

S-AU PUS IN VINZARE BILETELE
PENTRU MECIURILE INTERNATIONAL! 

DE HOCHEI
pentru meciurile echipei suJ 

hochei Văsteras din 13 și 1 
ce se vor desfășura pe pat] 
“ August" s-au pus în vînzad

t (Calea Victoriei nr. 9), chioșci 
str. Ion Vidu 
patinoarului.

Biletele 
deze de 
februarie 
noarul .,23 
la casele de la Agenția Centrală Pront 
sport .7 ‘ 
din str. Ion Vidu și casele de bile] 
ale patinoarului. Permisele valabile 
roșii și albastre în piele, albastre de 
matin, gri dermatin cu stampi]
ijhochei“

gri dermatin cu 
și verzi dermatin.



Miine: consfătuirea încep pregătirile
antrenorilor echipelor pentru turneul U.E.F. A. de juniori
de categorie A si B

Federația noastră de fotbal organi
zează miine o importantă consfătuire 
a antrenorilor echipelor din categoria 
A și B. Qrd-:>ea de zi a aceste, csn- 
sfaiJiri cuprinde u-irtătoorete panele:

Dimineața fora 10—14); Darea de 
seamă a QJeg .ilui central al antre
norilor (I. Bâlănesca). discuții pe 
marginea dării de seatr^. con<iij*ra
țiuni tehnice asupra 
natuhii categcriei A 
Jescu).

turului 
și B (A.

ramp o- 
Nicu-

• A fo*t alcătuit un prim lot de tineri fotbaliști • Meciul Rominia — 
Spania te va disputa la Graz • Nou tați din «adiționala competiție a 

juniorilor
Anul acesta fotbalul nostru va fi angajat în citea a importante com

petiții internaționale. Una dintre ele este tradiționalul Turneu U.E.F.A. de 
juniori, ajuns la a XII l-a sa .ediție. Echipele noastre reprezentative au reușit 
întotdeauna comportări foarte bane, ocupind în marea majoritate a cazu- 
riiar focul întii in grupa respectivă.

In ediția de arul acesta a Turnn-
ii L'.EJ .A.. care — ticj cum se 
iie — va avea toc in Austria, edă- 
a noastră na^ocuLi face parte din- 
-o g-jpj toarte puternică, cu țari 

1 care se acordă nutlă atenție ă>- 
«orifcr: Srătia, fr.ad,arși Belgia.

ROMiNIA — SPANIA LA GRAZ

ÎNCEP PREGĂTIRILE

m!

16— 20): Qxabo- 
(An-

După-amiază (ora
rarea dintre antrenori și arbitri v— 
drei Radulescu), despre concepțiile, 
sistemele și stilurile de joc din fotbalul 
actual (A. Niculescu), discuții, în
drumări tehnico-mefodice (A. Botescu), 
concluzii (I. Stoian).

Consfătuirea, cu bogata sa ordine 
de zi, prezintă o mare importanță 

^ttntru antrenori și echipele respect:- 
în preajma reluării campionatului 

ș^înaintea sezonului internațional de 
primăvară.

Lucrările consfătuirii vor avea loc 
ia sediul U.G.F.S. (str. Vasile Conta 

.nr. 16, etaj VIII). La consfătuire au 
fost invitați și 16 arbitri din țară, 
precum și arbitri din București.

In asemenea condîțiuni șî ți 
seamă și de prestigiu! .de care se bu
cură juniorii romîni în această corn 
petiție este normal ca pregătii 
tru Turneu! din Austria să 
din timp și să se desfășoare dup. 
plan alcătuit cit se poate de 
Federația a luat măsurile 
pentru ca aceste pregătiri să încea 
pă spre sfîrșitul acestei luni (în ju
rul datei de 25 februarie), sub con
ducerea antrenorului Tr. Ionescu. A 
fost alcătuit un tot larg, care cuprinde 

_ aproape 30 de juniori din care se va 
forma efectivul definitiv pentru Tur 
neul U.E.F.A. Printre jucătorii cu
prinși în acest lot inițial figurează 
portarii Ionescu și Andrei, fundașii 
Radulescu, Zaharia și Dan, mijlocașii

ile pen- 
înceapă 

un 
minuțios 
cuvenite

la ceea ce privește prog'amul Tur 
neului din Austria. prea multe noutăți 
nu au intervenit în ultimul timp. Com 
ponența grupelor a fost stabilită încă 
din decembrie 1959 la Paris; tot dc 
atunci se cunoaște și programul jocu 
riior echipei noastre, ca și din cele
lalte grupe.

Ceea ce nu s-a hotărit încă este 
tocul de disputare a fiecărui joc în 
parte. Federația austriacă, organiza
toarea turneului, a anunțat doar că 
jocurile vor avea loc în patru orașe: 
Viena. Wiener Neustadt (!a 45 Un
de Viena), St Polten (la 65 km dc 
Viena) și Linz (la 183 km de Viena).

Zilele trecute însă, forul austriac 
a comunicat federației noastre că 
meciurile Rominia—Spania și Bel
gia—Franța, programate la 20 apri
lie, se vor disputa la Graz. Deci, în 
alt oraș decît cele stabilite.

De asemenea, comisia de juniori 
U.E.F.A. aduce la cunoștința federa
țiilor că forul austriac este gata să 
organizeze pentru formațiile elimi
nate în grupe, jocuri amicale cu echi
pe austriace pentru datele de 22 și 
24 aprilie.

Fază din jocul Rapid—Știința Timișoara. Ana Starck /Rapid) s-a înălțat 
și a tras puternic la poartă!

Foto : Gh. Dumitru

★ ★

Turneul final ai campionatului 
republican feminin

Azi va fi desemnată echipa feminină campioană
Turneul final al campionatului re

publican feminin de handbal în 7 se 
apropie de sfîrșit. Astăzi, în sala FI fi
reasca se vor desfășura ultimele par
tide ale acestei pasionante întreceri. 
Cine va fi echipa campioană a țării? 
Pînă ce vom afla răspuns acestei între
bări. să amintim pe scurt despre me
ciurile de marți și cele de miercuri, 
partide care au clarificat în mare mă
sură clasamentul turneului final.

fapt care le menține în lupta pentru 
titlu.

Iată rezultatele înregistrate: Rapid 
~ S. Tg . Mureș 11-3 

București — Cetatea 
; Știința Timisoara — 

.11-3 (4-2)..
acestor rezultate, îna-

Echipele care participă Ia campionatele re
gionale se vor prezenta la viza anuală a car. 
netelor-tip de legitimare după cum urmează : 
cțle din regiunea Suceava la 15 febr. ; din 
regiunea Iași la 16—17 febr. ; din regiunea 
Oradea la 18—19 febr. ; din regiunea Cluj 
la 20—22 febr. ; din regiunea Hunedoara la 
23—24 febr. ; din regiunea Timișoara la 
25—26 febr. ; din regiunea Stalin la 27—29 
febr. ; din regiunea Galați la 1—2 martie ; 
din regiunea Ploești la 3—4 martie : din re
giunea Pitești la 5—7 martie; din regiu
nea Craiova la 8—9 martie ; din regiunea 
Constanța la 10 martie ; din regiunea Bucu
rești la 11 —12 martie și din orașul Bucu
rești la 14—15 martie.

La viză se vor prezenta următoarele acte : —k. ■ . • t i. :._t_ far
legi- 
scri- 
taxa

nominal de jucători 
se prezintă la viză, 

Tîmare tip F.R.F. și chitanța 
sorii de virament prin care 
de participare la campionatul

ale căror 
carnetele de 

sau copia 
s-a plătit 
1959—60.

/

Trei victorii scontate, dar...

întrecerile de marți au continuat 
partida dintre Știința București

Locațiune de bilete

Mercurul a coborît la minus 21 grade. In ciuda acestui... incident neprevă
zut, Știința Cluj iși continuă insă cu asiduitate pregătirile. Iată-i pe fotbaliștii 
studenți la Sinaia — unde-și petrec vacanța — strinși „roată" în jurul lui 
Andrei Șepci, de la care primesc „tema antrenamentului".

Foto : D. Callimachi

Biletele pentru întîlnirile formațiilor 
bucureștene de fotbal din zilele de slm- 
bătă (Dinamo-Progresul) și duminică 
(Dinamo-Rapid și C.C.A.-Progresul) de 
pe stadionul Dinamo se pun in vinzare 
de miine dimineața la casele de la 
stadioanele Dinamo. Giulești, Republicii 
șl la agențiile C.C.A., Pronosport (Ca
lea Vctoriei 9) și casa din str. Ion Vidu.

In jurul balonului
a susținut ieri 

reușit joc de
Progresul București 

pe teren propriu un 
antrenament în compania echipei Vul
can din campioantul orășenesc.

începe returul campionatelor republicane

Echipa de categoria A, deși lip
sită de aportul lui Soare, Dinulescu și 
Mafteuță, s-a mișcat mulțumitor. îna
intașii săi au demonstrat în unele pe
rioade un joc combinativ, cu multe șu
turi la poartă, mareînd 9 goluri prin 
Protopopescu (3), Vasilescu (2). Smă
răndescu I (2) șl Grigore (2), De la Vul
can a marcat Alexandrescu Progresul 
a folosit formația următoare : Birtașu 
(Mindru)—Nedelcu, lonițâ, ' ~
brescu — Smărăndescu 
Știrbei - Birn (Colcea), 
Grigore (Protopopescu), 
(G. Marin), Vasilescu.

(Caricaș), Do
ll (Petrescu), 

Smărăndescu I, 
Protopopescu

CU

, ,
CSM Sibiu. Bucureșteneele au cîștigat 
cu J0—8 (4—2) dar au trebuit să se 
întrebuințeze serios — în special în 
partea a doua a jocului — pentru a-și 
asigura avantajul. CSM Sibiu a luptat 
mult în această partidă (de altfel, e- 
ehipa s-a prezentat în continuu pro
gres) spre deosebire de Știința Bucu
rești care a intrat pe teren convinsă 
că va putea cîștiga cu ușurință. In 
afară de aceasta, Știința București a 
prestat un joc de slabă factură reușind 
să cîștige datorită mai mult experien
ței jucătoarelor sale. Un joc interesant 
l-au furnizat Rapid și Știința Timișoa
ra. La pauză conducea Știința cu 2—1, 
dar în cea de a doua parte a meciu
lui jucătoarele bucureștene se apără 
mult mai bine și contraatacă cu efica
citate. Echipa din Timișoara dă sem
ne vădite de oboseală și greșește con- 
centrind în continuare întreg jocul la 
Gerlinde Reipp —- sever marcată. Ra
pid pune stăpînirc pe joc și cîștigă 
clar eu 5—2. In ultima intilnire de 
marți, Cetatea Bucur pornea favorită 
și se credea oliiar că echipa bucureș- 
teană va cîștiga la mare diferență. 
Este drept, Cetatea Bucur a cîștigat Ia 
CS Tg.’ Mures, 
(6-4) 
gorieă 
toarele 
la un 
dă al - . - r__
luția strînsă a scorului. O ratare 
unei lovituri de la 7 in (de către Va
leria Covrig) și apoi un .șut plasat al 
Victoriței Dumitrescu au făcut ca par
tida să se încheie eu victoria formației 
Cetatea Bucur.

dar mimai cu 9—8, 
și fără să demonstreze o cate* 
superioritate. Mai mult, jucă- 
de la Cetatea Bucur au fost 
pas de a pierde această parii- 

cărei final a plăcut prin cvo-
5 3

zile pînâ 
feminine

Au mat rămas doar trei 
cînd cele mai bune echipe 
și masculine de baschet din țară iși 
vor relua pasionanta lor întrecere din 
cadrul campionatelor republicane, edi
ția 1959—1960.

Ce ne rezervă returul? — este desi
gur întrebarea pe care și-o pun mai 
toți iubitorii baschetului în aceste 
zile. Cu toții am dori partide cit mai 
interesante și de un cît mai bun ni
vel tehnic. De altfel, în cele 7 sâp- 
tămîni de vacanță, formațiile noastre 
fruntașe an avut la dispoziție timp su
ficient pentru desăvîrșirea pregătirii 
tor fizice și tehnice, precum și pentru 
întărirea și omogenizarea loturilor de 
jucători. Și, astfel, în cele JL etape 
ale returului, fiecare formație va pu- 

. tea dovedi în ce măgură ,a folosit a- 
ceâstă perioadă pentru remedierea 
Ițpsurilor constatate în prima jumă
tate a celor două campionate, fapt de 
care depinde în cea mai mare măsură 

nivelul cerut de cea 
competiție de baschet

serie de competiții internaționale de 
cea mai mare importanță (Jocurile 
Olimpice, Campionatele europene fe
minine, Campionatele balcanice). Por
țile loturilor noastre reprezentative 
sînt deschise, iar selecționarea com- 
ponenților nu depinde decît de evo
luția lor în

Și acum, 
întrecerea:

PRIMUL MECI LA HUNEDOARA

aceste campionate... 
iată de unde va reîncepe

1. C.C.A.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

HUNEDOARA (prin telef on).—Corvin ul 
Hunedoara a jucat miercuri primul său 
meci de antrenament* cu echipa Mine
rul Deva. Hunedorenii au cîștigat par
tida cu scorul de 8-1 (5-0). Au marcat : 
Zapis (2), Pîrvu, Anton, Matei, Oprea. 
Radu Tudor și Gavrilă.

(G. Moraru, corespondent)

Jocurile de ieri—

In etapa disputată ieri s-au înregis
trat în general rezultate normale, e- 
cliipele învingătoare detașindu-se din 
primele minute de ioc. Derbiul etapei 
l-a constituit întilnirea d’ntre forma
țiile bucureștene Știința și Cetatea 
Bucur. Handbalistele de la Știința mi
cind mai bine au repurtat victoria.

care depinde în 
evoluția tor la 
mai importantă 
din țară.

In încheiere, 
cativ, care, desigur, nu va scăpa din 
vederea jucătoarelor și jucătorilor 
noștri fruntași. După cum se știe, anul 
acesta țara noastră va participa la o

un amănunt semnifi- 
nu va 

și

București — C. 
(6-2); Știința 
Bucur 6-3 (3-1) 
C. S. M. Sibiu

Ca urmare a ___ ___
intea ultimei etape clasamentul se pre
zintă în felul următor:

4
4
4
4
4
4

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

Rapid București 
Știința București 
Știința Timișoara 
Cetatea Bucur 
C.S.M. Sibiu 
G.S. Tg. Mureș

1
4
2 
î
i 
o

«
8
4
2
2 
0 

Astăzi, în sala Floreasca, în cadrul 
ultimei etape, începînd de la ora 19 
se vor disputa următoarele jocuri ■ 
Cetatea Bucur — G S. M. Sibiu; 
Rapid București — Știința București; 
C. S. Tg. Mureș — Știința Timișoara.

In cel de al doilea joc disputat în 
barajul pentru turneul final al campio
natului republican masculin. Rapid a 
întrecut Tractorul Orașul Stalin cu 
32—20 (16—7).

0 
0 
0 
o 
o 
o

0 
o
2
3
3
4

35:20
32:22
26:22
27:34 
23:33
22:34

i!

Rezultate normale 
in primul concurs 

al anului
Dintre partidele desfășurate în ziua 
II-a și a III-a a primului concursa

de tenis al anului, au reținut atenția 
confruntările Marin Vizirii — Șerban 
Verone 6-4, 6-2 și Ștefan Georgescu— 
Petre Mărmureanu 6-1, 6-0. Deși în
vins, tînărul Verone s-a dovedit un 
element deosebit de dotat și cu mult 
simț al jocului. Cu toate că în întîlni- 
rea Georgescu — Mărmureanu se pre
vedea o luptă mai strînsă, situația dc 
pe teren nu a justificat aceste presu
puneri. Numai cu cite un serviciu 
bombă, iar în rest cu numeroase gre
șeli duble la serviciii și lipsă de coor
donare în acțiuni, el a pierdut în fața 
unui adversar mult mai bun, în vizibil 
progres.

Iată alte rezultate mai importante: 
simplu bărbați: turul I: Caralulis — 
Saiti 6-2, 2-6, 6-1 ; turul II : Zacopcea- 
nu — Boaghe 6-4, 6-2; simplu femei: 
turul I: Sanda Ciogolea — Ștefania 
Trepcea 4-6, 6-3, 6-2; Lia Doboșiu — 
Rodica Lazaride 6-3, 6-3; Rodica Sto- 
ian — Sanda Mihai 6-0, 6-1.

Competiția continuă azi și miine de 
la ora 16 în sala din calea Plevnei 
nr. 114.

Jucați pe buletine cu participare!MASCULIN
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

FEMININ

Tg. MureșDinamo
Știința București 
Dinamo Oradea 
Știința 
Voința 
Știința 

3. Steagul 
3. Dinamo

Rapid
Metalul
Progresul București

1*.
11.
12.

Timișoara
Iași 
Cluj 
roșu Or. St. 
București 
București 

MI.G.

10 
'7
7
s
4
5
3
2
2
1

1
2
3
4
4
5
5

1
1

617:657
616:675
584:667
633:741

1. Știința București
2. Rapid București
3. C.S. Tg. Mureș
4. Constructorul Buc.
5. C. S. Oradea
6. Progresul București
7. Voința Or. Staiin
8. I.C.F. București
9. Voința Tg. Mureș

10. C.S.S. Banatul Tim.
11. Voința București

12. Știința Cluj

11 
11
11
11
11
11
11 
11
11
11

11
11

11 
!•

o o 
o 
o o 
o 
o

1
<»M:412
563:3»

31
27
36
25
25
23

22
17
16
15
14

33
31

503:422 
506:503 
480:503
512:538
425:493
427:546
374:519

27
33
21
21
17
17
17

Luni, spre prinz. trierea cnncurvnlui Pra. 
no* port ar. 6 era pe c£in*te. Aufet, prm 
posturile d* radio, ați putut afla că
premiul I (cu 12 rezultate) a fost obținut dc 
4.M variante. Uftigâtucu tint Dob ran Coo- 
stațtin. Racoce loan >i Ștefăaescu E manoil 
— toti din Bncurețti. lotan Ștefan dm Ale
xandria precum »i buletinel cu participație 
al agenției 6 7 dm București. '

Buletinul cu participație a avut schema aii- 
tarată :

Bl respecți* ă Br
ill (Monaco — Ar- 
Ca atare, el «ie 
schemei respective 
: 2 cu 12, 12 ca

1
I

I X 2 
X

ono sport
1 X
X 2
1 X
1 X

1
1 X 

?
S-a jucat 46% din valoarea integrali ;I-J|

Intrucît s-a jucat 40% din valoarea inte
grală, buletinul primește : 0,80 cu 12, 4,S0
cu II și 11,20 premii cu 10. Dacă facem so
coteala, vedem că, față de cota 
pare, suma cîștigată este foarte 
Iată cum, jucînd o sumă mică, 
șanse mărite de cîștig.

Avînd exemplul participanților ______ ...
ținut premiul I duminica trecută pe un bu
letin cu participație, nu uitați ca, după ce 
v-ați depus buletinele obișnuite, lă vă aruncați

de pârtiei* 
atrăgătoare.. 
putem avea

care au ob-

privirile și peste buletinele cu participație 
întocmite în fiecare agenție. Iar dacă găsiți 
schema care vă tentează, înscrieți-vâ cu mi
nimum 10%..,

In urma trierii și omologării variantelor 
depuse la concursul Pronosport nr. 6 din 7 
februarie au fost stabilite următoarele premii :

Premiul / 4,80 variante cu
exacte a cîte 18.520 lei fiecare.

Premiul II • 90 variante cu 
exacte a 1.185 lei fiecare.

Premiul III : 916.30 variante 
tate exacte a 174 lei fiecare.

PRONOEXPRES
La tragerea concursului special Prono- 

expres de ieri 10 februarie, au fost ex
trase din urnă următoarele numere: 

21
30

12

11
cu

10 1 44 41
7

rezultate

rezultate

10 rexul-

25
Numere de rezervă :
Fond de premii : 1.271.053 lei.
Pentru premiile suplimentare 

extrase din urnă următoarele :
Numere de bază : 11 37 18
Numere de rezervă : 2 4
Rubrică redactată de I. S. Lo<o-Pronosport.

au fost
22 24 <



Speranțelor .
D. Stănculescu

pe Sulinar

iV. Șuteu, unul din favorijii întrecerilor pentru „Cupa 
foto :

★

Mîine,

Cu o săptămînă înaintea J. O. de iarnă

Vești de la Squaw Valley

★

Proba de slalom uriaș 
din cadrul „Cupei Speranțelor" la schi

Primii dintre participanții la a 
doua ediție a „Cupei Speranțelor" 
sosiți în țara noastră au fost schiorii 
bulgari, despre care am aflat amă
nunte în cele cîteva ore petrecute 
înaintea continuării drumului spre Po
iana Stalin. Dintre cei patru compo- 
nenți ai echipei bulgare, doi, Ștefan 
Turtarov și Todor Boțov, au mai vi
zitat țara noastră. Primul a participat 
la „Cupa Tineretului", concurs desfă
șurat anul trecut la Poiana Stalin, în 
cadrul căruia s-a clasat pe locul șase 
la coborîre și pe locul opt la slalom, 
iar Boțov a participat la prima ediție 
a „Cupei Speranțelor" precum și la 
„Cupa Tineretului". Ceilalți sînt Mi
ron Ațev și Peter Anghelov, remar
cați iii ultima vreme prin frumoasa 
lor comportare în cadrul concursurilor 
pentru juniori. Antrenorul lor, Boris 
Zlatarev, ne-a declarat că este bucu
ros că „elevii" săi vor concura pe pîr
tiile Postăvarului, alături de schiorii 
romîni, germani si unguri.

Schiorii echipei R. P. Ungare au 
sosit aseară direct Ia Orașul Stalin, 
de unde au urcat la Poiana Stalin, 
urmînd ca în cursul dimineții de azi 
sâ efectueze alături de sportivii bul
gari primele antrenamente pe Sulinar. 
In sfîrșit, tinerii schiori din R.D. Ger
mană sînt așteptați să sosească în 
Capitală azi după amiază, venind cu 
avionul. Cit privește echipa R. P. Po
lone, federația de specialitate a anun
țat că din motive tehnice formația nu 
va putea face deplasarea.

La Poiana Stalin, pregătirile pentru 
această însemnată competiție au con
tinuat în ultimele zile cu și mai mare 
intensitate- Tinerii noștri reprezen
tanți, A. Bătușaru, N. Șuteu, Gh. Vă

caru, 0. Bălan din prima echipă și 
V. Șuteu, Sp. Bălan, A. Stroe și C. 
Pitiș, din formația a doua, s-au stră
duit să-și pună la punct elementele 
de tehnică individuală, astfel ca în
trecerile să-i găsească în cea mai 
bună formă. Pe de altă parte, pîrtiile 
au fost amenajate cu deosebită grijă 
pentru a se asigura participanților 
condiții optime de concurs. Sulinarul 
și pîrtia Lupului sînt curățate „ca în 
palmă" și datorită zăpezii și gerului 
din ultima vreme, precum și activi
tății „bătătorilor* traseele sînt exce
lente-

Prima probă din cadrul „Cupei Spe
ranțelor" — slalomul uriaș — se va 
desfășura miine dimineață pe Sulinar. 
Cele cinci echipe (R. P. Bulgaria, 
R. D. Germană, R. P. Ungară și R. 
P. Romînă I și II) vor avea de par
curs traseul cuprins între cabana Cris
tianul Mare, Poiana Doamnei, „zidul 
mare", cu sosirea mai jos de „Dru
mul lui Leman". Simbăta va avea loc 
proba de coborîre — pe noul traseu 
al Pîrtiei Lupului —, iar duminică 
dimineață slalomul special, in Kant- 
zer. Amintim că în afara clasamen
telor individuale pe probe va fi al
cătuit și un clasament pe echipe, ur- 
mînd ca prima clasată după disputa
rea celor trei probe să fie premiată 
cu „Cupa Speranțelor".

Squaw Valley (Agerpres). — Au 
mai rămas 7 zile pînă la începerea 
Jocurilor Olimpice de iarnă, dar tim
pul continuă să se mențină nefavora
bil la Squaw Valley. Începînd de 
marți asupra stațiunii s-a abătut o 
puternică furtună de zăpadă. Miercu
ri dimineața stratul de zăpadă proas
pătă atingea, în centrul olimpic, 
înălțimea de 1 m., iar pe vîrfurile 
munților Sierra Nevada zăpada 
proaspătă măsura aproape 2 m. Pe 
pistele de coboare și slalom s-au 
format nămeți uriași, iar avalanșele 
constituie un pericol iminent. Pre
viziunile meteorologice anunță și 
pentru zilele următoare ninsori și 
temperatură ridicată. Dezghețul _ a 
provocat stricăciuni părții inferioare 
a pîrtiei de coborîre. In cazul că 
timpul se va îndrepta, organizatorii 
vor trebui totuși să depună eforturi 
serioase pentru a reamenaja pîrtiile. 
Cu excepția patinatorilor, care au la 
dispoziție arena acoperită, ceilalți 
sportivi instalați în satul olimpic nu 
au pentru moment posibilitatea să se 
antreneze. Cîțiva dintre ei au făcut 
încălzire pe schiuri în împrejurimile 
cabanelor, alții au plecat să se an
treneze pe pîrtia de lingă orașul Re
no, situat la aproximativ 70 km de 
Squaw Valley. Fondiștii sovietici și 
finlandezi s-au deplasai să studieze 
traseele din regiunea riului Mac Kinn 
unde vor avea loc probele nordice. 
In satul olimpic domnește totuși o 
atmosferă optimistă și veselă. Spor
tivii sovietici au improvizat un cor 
și au interpretat cîntece care au 
fost apreciate de ceilalți partici
pant!. Schiorii japonezi au jucat tenis 
de masă cu componentele lotului de 
schi alpin din U.R.S.S.

Miercuri au mai sosit la Squaw

Valley noi delegații de sportivi. In
tre timp componenții ștafetei de 600 
de persoane continuă să poarte prin 
orașele Californiei flacăra olimpică 
ce va arde în timpul Jocurilor de 
iarnă.

Ultimul concurs de verificare 
al schiorilor suedezi

PE SCURT
• UN GRUP de patru atleți sovietici, 

alcătuit din Humbert Piarnakivi, Lem- 
i*it Virkus, Nikolai Sokolov și Oleg 
Dobrodenko va pleca peste cîteva iile 
la Geneva pentru a participa la crosul 
internațional organizat de asociația spor
tivă muncitorească din Elveția (Satus).

• ÎN SALA DE SPORTURI din 
Sofia s-a disputat întilnirea internațio
nală de baschet dintre echipele femi
nine Lokomotiv Sofia și Slovan Orbis, 
care participă la Cupa campioanelor 
europene. Victoria a revenit sportivelor 
bulgare cu scorul de 64—57 (27—31).

• INTR-UN MECI internațional de 
box echipa selecționată a R.S.S. Estone 
a întrecut cu scorul de 17—3 echipa 
•râtului polonez Posnan.

• ÎN CONTINUAREA turneului pe 
rare-l întreprinde în R. Cehoslovacă e- 
ehipa de hochei pe gheață a clubului 
ssedez Ifk Bofors a jucat la Budejovice 
ea formația locală Slavia. Hocheiștii 
cehoslovaci au terminat învingători cu 
scorul de 5—4 (1—1 ; 2—1; 2—2).

• TRADIȚIONALUL meci de tenis
p- teren acoperit dintre echipa orașu
lui Leningrad și selecționata R.S.S. Es
tone a fost cîștigat de sportivii lenin- 
grîdeni cu 8—1. In cel mai important 
■aevi masculin Andrei Potanin (Lenin
grad) l-a învins cu 6—3, 6—2 pe F.rik 
Kedars. campionul Estoniei. Boițov (Le- 
«wnd) a cîștigat la Parma cu 6—4, 
♦—7. Ia feminin Galina Ivanova (Le- 
■âacrad) a dispus cu 6—2, 6—2 de
•Mapioana estonă Vialve Tamm.

Bogat program international 
al tenismanilor sovietici

din 
acti- 
1960. 
tere- 
avea 
invi- 
R.P.

Jucătorii de tenis de cîmp 
U-R.S.S. vor desfășura o bogată 
vitate internațională în anul 
La sfîrșitul lunii februarie pe 
nuri Ie acoperite din Moscova va 
loc un turneu la care au fost 
tați sportivi din R.P. Bulgaria, 
Polonă, R. Cehoslovacă și Franța. In 
luna mai, orașul Tallin va găzdui tur
neul de tineret cu participarea repre
zentanților R. Cehoslovace, R.P. Ungare, 
R.P- Romine, R.P. Polone, Suediei și 
U.R.S.S. In luna august. Ia Moscova 
se va desfășura tradiționalul turneu 
internațional ia care au fost invitate 
14 țări. Jucătorii sovietici de tenis de 
cîmp vor participa din nou la turneul 
de la Wimbledon și la Cupa Galea- 
Ei vor lua de asemenea parte la di
ferite concursuri internaționale în 
Franța, R.P. Polonă, R.P, Bulgaria 
și alte țări. (Agerpres).

Delegația 
sportivilor maghiari 
a plecat la J. 0.
Budapesta (Agerpres). —

ția sportivilor- maghiari care 
ticipa la cea de-a 8-a ediție

Delega - 
va par- 
a Jocu

rilor Olimpice de iarnă de Ia Squaw 
Valley a plecat !un; cu avionul spre 
S.U.A. Delegația esle alcătuită din 
schiorii Pal Sajgo, Tamas Sudar și 
Magdalena Bartha.

Stockholm (Agerpres). — Au luat 
sfîrșit campionatele de schi ale Sue
diei, ultimul criteriu de verificare a 
schiorilor suedezi înaintea1 J.O. 
de iarnă de la Squaw Valley. O 
excelentă formă a arătat Lars Dahlo- 
vist care a cîștigat proba de com
binată nordică cu 437,5 puncte. Pe 
locul doi s-a clasat Stig Jansson cu 
429,9 puncte. Probele de fond pe 
distanțele de 15, 30 și 50 km au fost 
ciștigate de campionul olimpic Sixten 
Jernberg. Acesta a confirmat încă o 
dată că se numără printre favorițit 
probelor de fond și la actuala ediție 
a J. O. Jernberg a realizat în 
ultima probă a competiției (50 km) 
timpul de 3h 24’01” învingîndu-1 pe 
Rcif Raemgard cu peste 3 minute.

Schimbări în programul turneului 
de hochei

SQUAW VALLEY (Agerpres). -
O schimbare importantă a survenit 

în programul turneului olimpic de 
hochei pe gheață. La recomandarea 
Comitetului Olimpic Internațional, di
rectoratul ligii internaționale de ho
chei pe gheață a anulat tragerea la 
sorți făcută duminică seara și a sta
bilit un nou sistem de disputare a 
competiției de hochei de la Squaw 
Valley. Astfel, cele 9 echipe partici
pante nu vor juca după sistemul tur
neu ci vor fi împărțite în 3 grupe 
după cum urmează: grupa I: Cana
da, Suedia, Japonia ; grupa a H-a: 
U.R.S.S., Finlanda, Germania; grupa

a III-a: R- Cehoslovacă, S.U.A., Aus
tralia-

Primele două clasate din fiecare 
grupă vor participa la un turneu fina^^ 
care va începe la 21 februarie.

Intîlnirile din cadrul grupelor 
vor disputa după următorul program: 
18 februarie: U.R.S.S.—Germania,
S.U.A.—R- Cehoslovacă, Canada—Sue
dia ; 19 februarie : Japonia—Canada, 
R. Cehoslovacă—Australia ; Finlanda 
—.U.R.S.S.; 20 februarie: Suedia — 
—Japonia, S.U.A.—Australia și Ger
mania—Finlanda-

Noul sistem de disputare face ca 
numărul jocurilor din turneul olim
pic să se reducă de la 36 la 30.

Prima zi a campionatelor feroviare feminine de volei
(Urmare din pag. 1 ) 

tuși găsește resursele să cîștige primul 
set cu 15-12. Ea începe bine pe cel 
de al doilea (conduce cu 6-3), dar 
efortul deosebit depus în primul se 
face simțit. Reprezentativa sovietică 
reușește 12 puncte la rînd și câștigă 
cu 15-6. Situație oarecum asemănătoare 
și în al treilea set: sportivele bulgare 
conduc cu 3-0, sînt egalate Ia 4 și 
pierd cu 15-8. Și totuși situația la se
turi va deveni 2-2: setul al IV-lea re
vine jucătoarelor bulgare cu 15-7. A- 
cestea au avut un finiș foarte puternic 
și au reușit, în compania adversarelor 
lor, mingi deosebit de spectaculoase.

Echipa sovietică știe să joace în mo
mentele decisive. Deși a condus majo
ritatea timpului în ultimul* set (5-1, 
9-6, 11-8, 13-9, 14-11) a fost egalată 
ia 14, condusă cu 15-14, dar a știut 
să-și păstreze calmul necesar pentru a 
cîștiga cu 17-15. Și astfel victoria a 
revenit echipei sovietice cu 3-2 (12-15, 
15-6, 15-8, 7-15, 17-15).

Arbitrul Laszlo Ormai (R.P. Ungară) 
a fost uneori neatent, lăsînd 
ționate greșeli ca mîini peste 
blocaj și „patru lovituri".

Dintre cele 16 jucătoare care 
hiat s-au evidențiat în mod
Ala Tiskevici, Meletia Eremeeva, Va-

lentina Nilova (U.R.S.S.), lovanka
Jarovnik, Mika Georgfeva, Liliana
Stamkeva (R.P.B.).

JUCĂTOARELE DIN REPREZENTA
TIVA R. P. ROMINE 

ÎNVINGĂTOARE CU 3—0 ,

în 
a 

R.P. Ungare nu a satisfăcut pe deplin. 
Este adevărat, bucureștencele, cîștigă- 
toare cu 3-0 (15-4, 15-7, 15-9), n-au 
avut un adversar dificil și nu s-au în- 
trebuințat prea mult pentru a 
victoria. Trebuie să arătăm însă 
pierdut multe mingi din cauza 
primiri a balonului, sau că au
uneori (în special în ultimul set) prin

Evoluția campioanelor noastre 
compania reprezentativei feroviare

cuceri 
că au 
slabei 
trecut

perioade de derută, ceea ce nu este 
admisibil unor jucătoare cu experiența 
lor.

Arbitrul V. Kravcinski (U.R.S.S.) a 
condus excelent. S-au remarcat A- 
lexandrina Berezeanu, Sonia Colceriu, 
Anu Mecanu (R.P.R.), Deak IqR| 
rencne (R.P.U.). "

PROGRAMUL DE AZI ȘI M1INE
Astăzi după-amiază, începînd de la 

ora 16, se vor disputa partidele R. P. 
Romînă-R. P. Polonă și Uniunea So- 
vietică-R. Cehoslovacă. Vineri, înce
pînd de La ora 17, programul este :ir- 
mătoruli: R.P. Ungară-R. P. Polonă, 
R. P. Bulgaria-R. Cehoslovacă. In con
tinuare va avea loc meciul masculin 
Rapid-Dinamo, o verificare a campio
nilor în vederea partidei de duminică 
cu E.O.S. Lausanne.

nesanc- 
fileu la

au evo- 
special

dii nou lider în campionatul de șah al U. R. S. S.: 
Viktor Korcinoi

Desfășurarea partidelor întrerupte a 
adus o primă clarificare în finala 
campionatului de șah al U.R.S.S. Cîș- 
tigînd la Gufeld, Korcinoi a trecut în 
fruntea clasamentului. Pentru a treia 
oară, s-a întrerupt, după 13 ore de joc, 
partida Smîslov — Petrosian. In ce
lelalte întîlniri marii maeștri au ob
ținut victorii: Bronstein la Gufeld și 
Nei (remiză la Lutikov după 120 (I) 
mutări), Petrosian la Samkovici, Ghel- 
ler la Lutikov, Spasski la Saharov.

Remize au fost partidele Smîslov — 
Averbach și Polugaevski — Liberzon.

Iată clasamentul după 9 runde: 1. 
Korcinoi 6'/3 p„ 2-3 Petrosian (1), 
Krogius 6 p., 4-6. Gheller, Simaghin, 
Bronstein 5’/, p., 7-9. Spasski, Taima- 
nov, Polugaevski 5 p., 10-11. Baghirov 
(1), Nei 4 p., 12-16. Smîslov (1), A- 
verbach (1), Liberzon, Samkovici, Lu
tikov 3>/j p., 17-18. Suetin, Gufeld 2>/2 
p., 19. Saharov (2) 2‘/j p„ 20. Gurghe- 
nidze 2 p.

Cuvîntul domnului Karl Kaiser, secretarul general 
al Uniunii Sportive Internaționale Feroviare

Mult stimate Domnule Președinte.
Dragi gazde, prieteni romini, dragi 

sportive și sportivi din Bulgaria, Ce
hoslovacia, Ungaria, Polonia, Uniunea 
Sovietică și Ronunia!

In numele Uniunii Sportive Inter
naționale Feroviare, organizația in
ternațională a feroviarilor sportivi, am 
onoarea să vă aduc din toată inima 
un călduros salut Organizația noas
tră sportivă care are o existență de 
aproape 15 ani și care cuprinde 25 
de națiuni cu peste 1 milion de spor
tivi feroviari, organizează la Bucu
rești o mare manifestație internațio
nală a feroviarilor sportivi.

Colegii noștri romîni, la al XIV-lea 
Congres, au preluat organizarea pri
mului Campionat Internațional Fero
viar de vdlei feminin și au depus efor
turi pentru organizarea acestei com
petiții. Am fost primiți ou mul
tă prietenie și pentru aceasta mulțumim 
din inimă tuturor celor care au con
tribuit și contribuie la desfășurarea 
acestui campionat. Spre deplina noas
tră satisfacție, dumneavoastră cu 

toții ne-ați primit cu multă căldură 
astfel că, atunci cînd vom ajunge 
acasă, ne vom aminti de plăcuta 
noastră ședere în București.

Acest campionat la care se întîl-

nesc 6 națiuni se desfășoară sub sem
nul păcii și prieteniei între popoare. 
Așa înțeleg feroviarii tuturor țărilor 
să contribuie la apropierea și cunoaș
terea lor, la înțelegerea reciprocă, la 
întărirea prieteniei și colegialității 
chiar dacă sînt din țările cele mai în
depărtate, să-și execute serviciul în 
mod conștiincios și obligația lor față 
de popor.

Munca noastră comună și liniile fe
rate trec peste granițele popoarelor 
și ne unesc pe toți ca avangardă ă 
păcii și prieteniei între popoare. In a- 
cest spirit dorim noi să se desfășoare 
acest campionat.

Aceasta este ideea care ne preocupă 
în permanență precum și în acest cam
pionat. Vor trece ani și nu ne vom 
mai aminti cine a fost învingătorul 
și cine învinsul, dar ne vom aduce 
aminte că- la București am găsit prie
teni și am contribuit la întărirea sen
timentului de pace și prietenie în 
inimile oamenilor.

In acest spirit îmi permit, în nu
mele Uniunii Sportive Internaționale 
Feroviare, să declar deschise întrece
rile din cadrul primului Campionat 
Internațional Feroviar feminin de 
volei-


