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J Campionatul international feroviar de volei feminin j

COMĂNEȘTI. Asociația sportivă 
Locomotiva din localitate a organizat 
zilele trecute un reușit concurs de 
popice dotat ou „Cupa 16 Februarie". 
Au participat echipele asociațiilor spor
tive Minerul, Silvolemn și Locomo
tiva (Comănești), Steagul roșu (Moi- 
nești) și Progresul (Tg. Ocna). Pe 
primat ioc s-a clasat echipa Minerul 
Comănești care a totalizat un număr 
de 1135 p.d. Pe locurile următoare 
s-au situat echipele Locomotiva Co
mă nești și Steagul roșu Moinești.

A. Gheorghiu, coresp.

petiției i s-a 
biwrie".

înmînat „Cupa 16 Fw

Gh. Borada, coresp.

Reprezentativa R. P. Romîne
a întrecut echipa Uniunii Sovietice cu 3-1
Așa cum a și început (amintiți-vă 

de meciul U.R.S.S.—R.P- Bulgaria), 
campionatul internațional feroviar fe
minin de volei s-a încheiat cu o par
tidă de toată frumusețea, mult aplau
dată de miile de spectatori prezenți 
ieri seară în sala Fioreasca. Este 
vorba de întîlnirea dintre reprezenta
tivele feroviare feminine ale R.P. Ro
mîne și Uniunii Sovietice, care se 
clasaseră pe primele locuri în seriile 
respective.

noastre a realizat ieri seară jocul cel 
mai bun din tot turneul. Deși înce
putul meciului nu prevedea victoria 
(jucătoarele sovietice «u condus in 
primul set aproape tot timpul: 5-1, 
6-3, 7-6, 9-8, 13-10), selecționata noa
stră a întrecut echipa sovietică toc
mai prin stăpinirea de sine de care 
a dat dovadă în finalul setului. De la 
10-13 scorul devine 13-13, conducem 
cu 14-13, tabela indică din nou scor 

(14-14), ultimele două

(Ana Mocanu, Elena Codoi), iar în 
atac excelentele pase ale maestrei 
sportului Sonia Colceriu sînt fruct'- 
ficate de Ana Păunoiu sau Domniei 
Costîc. Și echipa feroviară romînâ 
conduce cu 6-2, 10-3 și 11-4. Cu un 
efort de voință rar întîlnit echipa so
vietică reduce însă din handicap în
cetul cu încetul In atac, maestra e- 
merită a sportului Meletia Eremeeva

1iAIA MARE. In cinstea zilei de 
16 Februarie în orașul nostru a avut 
loc o interesantă gală de box între 
reprezenta tive'e asociațiilor sportive 
„Chimistul" Baia Mare și „Voința" 
Satu Mare. La capătul unor meciuri 
deosebit de disputate și de o bună 
valoare tehnică, pngiEștii din Satu 
Mare au reușit să obțină victoria cu 
scorul de 12:10.

Săsăranu, coresp. regional

BOTOȘANI.
di uit cu puțin , ... __  _ ___
nire amicală de box între pugiîiștii 
din localitate și o formație reprezen
tativă a orașului Iași. Partidele au 
plăcut prin dîrzenia cu care boxerii 
și-au apărat șansele. Iată și rezulta
tele teii nice : căit. cocoș: Vasile Dobre 
(Iași) b.p. pe Emil Valea (Botoșani);' 
cat. pană: Mihai Zeibel (Botoșani) 
b.p. Gh. Muraru (Iași); cat. seini» 
ușoară: Eugen Pista (Botoșani) face 
meci nul cu Va sile Ciocan (Iași); 
căit. ușoară: Gh. Burdujan (Iași) b.ab. 
pe Eugen Ponici (Botoșani), iar lacob 
Benoni (Botoșani) face meci nul eu 
Dumitru Butnariuc (Iași); cat. semi- 
mijlocie: I. Onofrei (Botoșani) b.ab. 
O. Cojan (Iași); cat. mijlocie: Gr.

Orașul nostru a găz-:- 
timp în urmă o întil--

V.

O. Cojan
Verebceanu (Iași) b.k.o. St. Nichita 
(Botoșani).

A. Abramovici, coresp.

U.S.J.C.

MIRCEA TUDORAN

(Continuare in pag. a 2-a)

ROMAN.
un concurs
masă rezervat tinerilor jucători din 
localitate și comunele învecinate. !x>- 
cul I a revenit sportivului M. Iancu 
de la asociația Gloria Roman. El a 
fost urmat de Dumitru Prisăcaru (Spi
cul Trifeșiti) și Avram Weiss (Unit ea 
Fabrica de zahăr). Câștigătorului com-

De curind s-a desfășurat 
individual de tenis de

BACĂU.
in prezent 
nate zilei de 16 Februarie. Au loc con
cursuri de popice, tenis de masă, șah 
șî schi. In întrecerile de pînă acuta 
cea mai bună comportare o au re
prezentanții asociațiilor sportive „Me
talurgia" I, „Unirea" și „Proletarul".

A. Arominesei, coresp.

In localitate se desfășoară 
numeroase întreceri închi-

La capătul unui meci viu disputat

Selecționata divizionară de hochei a întrecut 
formația suedeză Văsteras cu 5-2 (2-1,2-0,1-1)

Citeva clipe după ultimul set... Bucuria victoriei este oglindită pe fețele volei
balistelor romine care, jucind excelent în decursul întregului turneu, au cuce

rit trofeul
Victoria a revenit reprezentantelor 

noastre cu 3-1 (16-14, 15-10, 13-15, 
15-t2). Performanță cu atît mai va
loroasă cu cît este prima victorie a 
unei echipe feminine romînești 
volei asupra uneia sovietice.

Reprezentativa feroviară a

de

țării

schimburi de mingi ne aduc și cele 
două puncte necesare pentru a cuceri 
setul cu 16-14

încurajate de acest set cucerit la 
mare luptă, sportivele noastre joacă 
din ce în ce mai bine. Ele reușesc 
numeroase puncte direct din serviciu.

R|nrezentativa R. Romîne a cucerit 
“„Cnja Speranțelor", la schi

N. Șuteu învingător în proba de coborîre, 
iar 4. Bătușaru la slalom special

cut de acest handicap și s au clasat 
pe prime’e locuri. Iată rezultatele : 

COBORÎRE: t. N. Șuteu (R.P.R.
I) 2:06,2; 2. C. Bălan (R.P.R. 1)

Gorog (R.P.R. 11)

POIANA STALIN 14 (prun telefon 
de la trimisul nosiirii). „Cupa Spe
ranțelor" s-a încheiat cu victoria to
tală a juniorilor romîni care au cu
cerit toate probele individuale, precum 
și trofeul oferit echipei cu cel mai 
bun puncta j.

In ultimele două zile de întreceri, 
victoriile au reven.. lui Niculae Șuteu 
la coborîre și lui Adrian Bătușaru la 
slalom special. Victorie frumoasă, ca
tegorică ; ea reflectă buna pregătire 
a unei noi generații de juniori talen- 
tați. Tinerii schiori romîni au dove
dit nu numai o bună pregătire, d și 
dîrzenie, curai, dorință de a răsplăti 
condițiile create.

Pentru frumoasa lor comportare, 
componenților echipei, precum și an
trenorilor Marin Nicidescu și Con
stantin Bîrsan, care s-au ocupat de 
pregătirea lor, le adresăm felicitări.

Sîmbătă, pe Pîrtia Lupului, s-a dis 
putat proba de ooboriine, pe un tra
seu de 2100 m, cu 600 m diferență 
de nivel. Timpul a fost, călduros, din 
care cauză zăpada a fost moale și 
grea. N. Șir teu și-a înscris pentru a 
doua oară numele pe lista câștigă
torilor în „Cupa Speranțelor", avînd 
cea mai mare siguranță pe tot tra
seul.

Stalcmol special s-a disputat du
rai.se i în Kantzer, pe o vreme foarte 
frumoasă, în fața a sute de specta
tori. Cursa a fost cîștigată detașat 
de Adrian Bătușaru, care a mers ca 
un ceasornic în ambele manșe, fiind 
cel mai tehnic și cel mai inspirat în 
atacarea porților. Cursa a fost in
fluențați de taluzurife create după 
primai 4—5 concurenți, din care cauză 
—itoru au fost dezavanta jați. 
t». A. Bătușaru (cu nr. 9), Gh.
cam (cu nr. 13). N. Șuteu (cu 
10) *•  Q. P-rtan (cu nr. 12) au

I) 2:06,2; 2 
2:09,5; X A. 
2:13,0; 4. A. Stooe (R.P.R. II) 2:19,7;
5. " * ‘ ------- ‘ ------ ‘V. Șuteu (R.P.R. II) 2:20,1; 6.

D. STANCULESCU
(Continuare în pag. a 2-a)

In jocul de sîmbătă seara, Văsteras
Echipa suedeză de hochei 

gheață Văsteras I. K. și-a încheiat 
turneul întreprins în țara noastră, în- 
tîlnind aseară o selecționată divizio
nară. Meciul a stârnit uin viu interes 
și a avut multe perioade de joc viu 
disputate, cu faze frumoase, care au 
plăcut miilor de spectatori prezenți 
la patinoar. Spre satisfacția acestora, 
selecționata a dat o replică foarte 
bună valoroasei echipe suedeze și, ca 
urmare a superiorității manifestate, 
mai ales în repriza secundă, a cîști- 
gat cu scorul de 5—2 (2—1,’ 2—0. 
1-1).

Chiar din primele minute ate par
tidei s-a putut vodea că selecționata 
este hotărîtă să depășească puternica 
echipă suedeză. Șarjele rapide ale 
hochaștllor de la Văsteras sînt oprite 
prompt și în min. 4, după ce cîteva 
clipe mai înainte Kalamar a ralat o 
ocazie mare, Ionescu marchează prin- 
tr-un șut de ia distanță: 1—0. Ega- 
larea survine în min. li, cîu’.d echipa 
suedeză era în inferioritate numerică 
(Andersson era eliminat pe 2 mi
nute). Valorosul jucător U. Ohrlund 
a urmărit un puc și a înscris diti- 
tr-o acțiune personală: 1 — I. Cu un 
minut înainte de sfirșitul primei re
prize Czaka trage de Ia distanță, iar 
Cazan II aflat în apropierea porții 
deviază pucul: 2—1.

Repriza secundă aparține în ge
neral echipei noastre, care se apără 
foarte bine și declanșează contra-

pe

a învins C*  C« A.
23 riac, Andrei; Takacs II, Cazan IIj' 

VĂSTERAS: Soderholm — Knutsson, 
S. G. Andersson; Frederiksson, Har- 
rysson — Johansson, U. Ohrlund, 
Strandberg; L Ohrlund, Haglund,

atacuri surprinzătoare. In min.
Varga îl lansează din fundul tere
nului pe Takacs I care pasează în 
fața porții lui Nagy, și acesta în
scrie: 3—1. Hocheiștîi noștri stăpînesc

Knutsson urmăresc pucul care a
Panică la poarta lui Soderholm... Biro a căzut in fața porții, iar Takacs I fi 

,ocolit" poarta
(Foto B. Ciobanii)

Damberg, B. Andersson,

To-
Vă-
nr. 

tre-

— Ai văzut precizie ?
— N-am nici o grijă: pină-ncepe returul, iji... revii tu I

tDesen, de Matty),

jocul și Biro ratează cînd se afla 
singur cu portarul. După două mi
nute o acțiune colectivă a selecțio
natei se încheie cu un nou gol mar
cat de Nagy.

Ultima repriză 
fel de frumoasă 
Ambele echipe 
seală. Ir. min. 
din handicap 
min. 49 Biro 
final: 5—2.

Arbitrii Fl. Marinescu și /. 
viei au condus următoarele formații: 
SELECȚIONATA 
Stafie — Czaka,
Hollo I — Kalamar, Ferenczi, Szabo 
I; Biro, Nagy, Takacs I; Otvbs, Ti-

nu a mai fost Ia 
ca celelalte două, 
dat semne de obo- 
U. Ohrlund

(4—2), pentru
să pecetluiască

au
44 r educe 

ca în 
scorul

Petro-

DIVIZIONARA :
Ionescu; Varga,

Sjoberg;
Gronlund.

Meciul 
sîmbătă în _
trucîtva numeroșii spectatori prezenți 
în tribunele patinoarului artificial. Șî 
aceasta nu numai pentru faptul că 
hocheiștîi suedezi au obținut o 
rie comodă cu 10—2 (0—0.
6—1) în dauna echipei G.G.A., 
mai ales, pentru că întîlnirea 
corespuns din punct de vedere telH 
nic. Fără să scădem nimic din meri-' 
tele învingătorilor, trebuie totuși să

G.G.A.— Văsteras disputat 
Capitală a dezamăgit în-

victo-:
4-1. 

ei și.
nu a

CALIN ANTONESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Turneul de hochei pe gheață „Cupa orașului București'*

Au sosit primii oaspeți: Torpedo Gorki
La sfirșitul acestei săptămîni. Ca

pitala găzduiește importantul turneu 
internațional de hochei pe gheață 
„Cupa orașului București", la care 
participă 4 echipe : Ostrava (R. Ceho
slovacă), Gorki (U.R.S.S.), Budapesta 
și București.

Primii oaspeți au și sosit: jucătorii 
echipei Torpedo din Gorki, care vor 
reprezenta orașul lor Ia acest turneu. 
I-am întilnit aseară, în tribunele pa
tinoarului din Parcul „23 August", 
unde — după ce au asistat la Jocul 
selecționatei noastre cu Văsteras — 
au făcut un prim antrenament. Au 
făcut deplasarea următorii jucători:

Konovalenko, Cihirev (portari), S04 
lodov, Sorokin, Kudriașev, Priliebski,. 
Gormakov (fundași), Saharovski, Sicii- 
kov (căpitanul echipei), Rogov. Ha-i- 
Iaicev, Gistovski, Orlov, Patehov, Du4 
binin, Krutov, Maricev, Nemcinov (a-t 
tacanți). Antrenorul echipei este Bo-> 
ghinov.

Odată cu 
deplasarea 
Donskoi.

Hocheiștîi 
o serie de
naționale, printre care o victorie cUJ 
6—4 asupra echipei naționale «• P0I04- 
niei.

echipa Torpedo a făcută 
și arbitrul internațional

din Gorki au în palmares, 
frumoase rezultate inter-*

durai.se


in prima competiție a anului In prima etapă a returului

Prima competiție a anului, desfă
șurată în sala C.C.A., a luat sfîrșit 
prin îrvtîlniiri deosebit de interesante, 
locul I în turneul masculin fiind de
cis abia în ultima zi de joc. In prima 
Ihtilnire, Gh. Viziru l-a întrecut clar 
pe G. Bosch: 6—2, 9—7, 6—2. Ambii 
Jucători acumulaseră cite două vic
torii în turneul final, |dar ei puteau 
ti ajunși în clasament*  de M. Viziru. 
Acesta cîștigase meciul din prima zi 
cu Gh. Viziru în cinci seturi: 5—7, 
3—6, 7—5, 8—6. 6—4 (în ziarul 
nostru de sîmbătă rezultatul a fost 
dat inexact). Astfel, ultima întîlnire 
M. Viziru-Năstase avea — indirect 
— un caracter decisiv. Jocul a fost 
însă echilibrat numai în primul set. 
după care Năstase s-a impus tot mai

mult, în special prin serviciile sale 
puternice, din care a făcut numeroase 
puncte. Scor: 6—3, 6—0, 6—2 pentru 
Năstase. In acest fel, clasamentul 
turneului final are următoarea înfă
țișare: 1. Gh. Viziru (3—0 cu Boscb, 
3—2 cu Năstase, 2—3 cu M. Viziru); 
2. G. Bosch (3—1 cu Năstase, 3—2 
cu M. Viziru); 3. C. Năstase (3—0 
cu M. Viziru); 4. M. Viziru.

In proba feminină (eliminatorie), 
primul loc a revenit Irinei Ponova 
(Dinamo) care a dispus în finală de 
Julieta Namian cu 6—8, 6—2, 6—2. 
Invingătoarea a excelat prin mingi 
puternice, reușind bune voieuri si lo
vituri in lungul liniei. Rezultatele 
semifinalelor: lrina Ponova-Eva Stăn- 
cescu 7—5. 4—6, 6—1; Julieta Na- 
mian-Rodica Stoian 6—4. 7—5.

Jocuri interesante și rezultate normale
1 Așteptată cu un deosebit interes, 
• -reluarea celor două campionate repu

blicane de baschet nu a oferit a- 
; matorilor, care au asistat în _ număr 
, neașteptat de mare la jocurile din 
: Capitală, Cluj, Tg. Mureș și Timi- 

șoara pe de-a-ntregul, spectacolul aș
teptat Si aceasta, deoarece, dacă din 

. punct de vedere al pasiunii și dîrze-

Actualități pugilistice
va desfășura înMarți seara se

sala Floreasca (și nu in sala Dinamo, 
așa cum fusese stabilit inițial) o 
nire de box intre echipele Dinamo 
București și Metalul M1G. Cu acest 
prilej vor fi verificați cițiva boieri 
din lotul olimpic și din cel republi
can, care se pregătesc pentru vii
toarele întîlniri internaționale*  Din

programul reuniunii spicuim urmă
toarele partide: A. Olteanu-C. Torn a, 
G. Gheorghiu-E- Dinu, I. Mihalic-G. 
Popa. N. _Linca-D. Rizea, Fr. Paz- 
raani-Gh- 
ian.

• Prima

Dumlru.

reuniune

I. Marin-6. Sto-

REZULTATELE TEHNICE:
MASCULIN : Rapid București— 

Voința 
Știința

din cadzul fazei a 
treia a campionatului republican de 
caluscare va avea loc marți începînd 
de la ora 19 in sala LS.B.

calitativ al partidelor desfășurate a 
lăsait de dorit. Excepție au făcut, oa
recum, meciurile G.G.A.—Dinamo Ora
dea și Rapid—Voința Iași.

• După cum am prevăzut, frunta
șele campionatului feminin. Știința 
București și Rapid au obținut victorii 
clare în fața studentelor de la I.6.F. 
și respectiv Voinței București.

• Al treilea joc feminin desfășu
rat în Capitală a 
structorul formația 
Fără să exceleze, 
obținut victoria la

să le vedem cît mai des. Evoluția 
scorului a fost de asemenea, „spectacu
loasă" : 17—12 (min. 11) pentru
Voința, 26—19 (min. 15) pentru Ra
pid, 27—26 (min. 20) și 44—38 (min. 
32) din nou pentru Voința. In irfti-' 
mele minute, bucureștenii au o re
venire puternică, se apropie pînă la 
48— 49, dar în ultimele secunde ieșea
nul Stănesou, care nu se prea „vă
zuse" pînă atunci, înscrie un nou 
coș pecetluind scorul final de 51 — 
48 pentru Voința. Victoria putea să 

■ revină însă tort atît de bine și rapi-' 
o diferență de 10 diștilor. dacă aceștia nu ar fi ratat

opus echipei Gon- 
Voința Or. Stalin, 
bucureștencele au

(26-27) : 
Metalul 

O.G.A.-
(36-25) ; 
roșu

Iași 48—51 
București — 

M.J.G. 46—41 (18—24); 
Dinamo Oradea 71—60 
Stiinta Cluj—Steagul 
Stalin 82—66 (35- 33).

FEMININ: Știința București 
Voința București 70—32 (36—9);
Rapid București — l.G.F. 47—30 
(22—13) : Constructorul Bucu
rești — Voința Or. Stalin 41—31 
(23—12); Stiinta Cluj — G.S.M. 
Tg. .Mureș 51—65 (19—31);
Voința Tg. Mureș — Progresul 
București 56—52 (21—24); C.SlS. 
Banatul Timișoara — C.S. Oradea 
26—40 (13—14).

niei cu care fiecare 
rat șansele în joc, 
au corespuns 
strînse cu care s-au terminat majo
ritatea dintre ele), în schimb nivelul

echipă și-a apă- 
cele 10 întîlniri 

(dovadă scorurile

„Cupa Grigore Preoteasa" a debutat cu o surpriză:
Metalul M. /. G. a întrecut C. C. A.!

Sezonul de rugt: s-a deschis ieri 
în Capitală prin disputarea pripetor 
partide din cadru! „Cupei Grigore 
Preoteasa". Am asistat spre bncaria 
noastră, ia întîlniri spectaculoase, care 
au vădit preocupările formațiilor buca- 
reștene (în totalitatea lor) cifre na 
joc modem și eficace. Mărturie aces
tei afirmații stă numind mare de 
puncte marcate în cele 4 partide 
(971) — majoritatea din încercări 
bine concepute. Deci, o medie de 24 
de puncte de meci, ceea ce treboie 
să recunoaștem că e mal tnuK decât 
mulțumitor.

mec) consacratul „15*  al C.GA Jn- 
efod cu multă ambiție și beneficiind 
de o superioritate eridetKă In grăme
zile ordonate, metalurgiștii au învins 
— dură prelungiri — cu 1!—6 (3—0. 
3—3). La C.GA. s-a resimțit Ițea 
fundașului titular, Pence*.  At. remar
cat verva de joc a toi Dâ-cmlescu și 
Derutei de ts tavtngăiori și Mergh:- 
pescu de b GOA. fAL C.)

♦ I-cUniad o incompletă —
ca formate și pregătire — Dinamc 
nu a avut prea multe probleme de 
rezolvat in partida cu Constructorul,

?e care a câștigat-o cu 22—0 (6—0). 
inerii ixairrl ai Constructorului nu♦ Performera etape: este — firi

îndoială — echipa Metalul M.1.G, care au reupăt deșt o repriză să stăvi- 
a întrecut în mod surprinzător (mal leased atacurile dmamoviste, care s-au 
ales pentru cei ce nu au asistat la aoMat cu nu mai puțin de 6 încercări

Chiriac (Progresul) lansindu-și partenerul, dar apărarea studenților este la post 
,- (Foto Gh. Dumitru)

dintre care 4 se da tocesc aripilor). 
Echipa Dinamo pare bine pusă ia 
punct, ta timp ce Constructorul tre
buie să-și intensifee eforturile în ve
derea omogenizării formației. O formă 
bună au arătat lordâcbescu, Țuțuianu. 
Diaconescu. Bărbălău (Dinamo) și 
Teofiovjcî, M. Nicxdescu și Lanț de la 
Constructorul. (D. G.)

♦ In cea mai frumoasă întîlnire a
zilei. Progresul a întrecut Știința după 
prelungiri cu 14—9 (9—6, 9—9).
Gel mai bun jucător al Progre
sului a fost Chiriac. Alături de el 
s-au remarcat Badea, Em. Dumitrescu 
Dobre, Nadoienco și Ghiuzelca. Știința, 
deși îqwnsă, a jucat curajos, cu mult 
avînt Ethipa n-are încă coeziunea co
respunzătoare. Ne-au plăcut Leonte. 
Climovschi, Stănculescu și Grigoriu. 
(T. ST.)

♦ în „Parcul Copilului", unde 
C.F.R. Grivița Roșie a întîlnit Petrolul 
Ploești, spectatorii — în ciuda dife
renței de scor — au asistat la o par
tidă plăcută. Au învins gazdele cu 
32—3 (14—3). Feroviarii au jucat 
intr-un ritm susținut de-a lungul în
tregii partide, vădind buna lor pre
gătire. Petroliștii, în schimb, au ară
tat lipsuri la capitolul pregătirii fi
zice și defecțiuni în tehnica indivi
duală. Cei mai buni: Rusu, W-usek și 
Stănescu (C.F.R.) și Grădișteanu (au
torul unei încercări) și Sabău de la 
Petrolul (N. B.)

Fosă din meciul Rapid București—Voința lași. Jucătorul ieșean Hutu a trece^^e 
toată apărarea bucureșteană și va înscrie spectaculos un nou coș pentru echifl^Bț.

(Foto B. Ciobanu)
puncte (41—31), datorită în special nepermis de multe aruncări la coș, 
formei bune a Dorinei Marian și Ma- în special în repriza secundă.
riei V«cu. Tinerele baschetbaliste de • In celelalte două jocuri mascu- 
fa Voința Or. Stalin și chiar jucă- line desfășurate în sada Dinamo, a- 
toarele mai experimentate (Hanelore celeași acțiuni rapide și spectacu- 
Kraus și Octavia Cucuruz) au evo- loase (nu însă și suficient de eficace)
luat cu mult sub posibilitățile lor, cu care ne-au obișnuit în ultima
coTBtînd numeroase greșeli (pase la vreme baschetbaliștii militari, au adus 
adversar, ratări de sub panou). echipei C.C.A. victoria în fața dina-

• Dintre jocurile masculine des- moviștilor orădeni (71—60), iar echipa
fășurate în București, cel mai specta- Știința, deși condusă timp de 31 de
cutes și palpitant (ca evoluție a minute de Metalul M.I.G., a reușit
scorului) a fost, fără îndoială, cel să cîștige în -ultimele trei minute cu
dintre Rapid și Voința Iași. Cele scorul de 46—41.
două echipe au făcut o adevărată ri- • In partidele jucate în țară s-au 
sipă de energie, oferind publicului o înregistrat rezultate normale, 
partidă dintre cele pe care am vrea — V. —

Reprezentativa R. 
a cucerit „Cupa

(Urmare din pag. 1)

Șt. Turtarov (R.P.B) 2:21,0; 7. Șt. 
Bălan (R.P.R. II) 2:24,8; 8. T. Bo
tov (R.P.B.) 2:29,4; 9. A. Bătușa-ru 
(R.P.R. 1) 2:31,5; 10. A. Marota
(R.P.U.) 2:34,6; 11. P. Enderlein 
(R.D.G.) 2:35,1; 12. K. Morotz
(R.P.U.) 2:36,9; 13. P. Anghetov 
(R.P.B.) 2:39,4; 14. E. Becher
(R.D.G.) 2:40,0; 15. P. Frank (R.D.G.) 
2:46,5. SLALOM SPECIAL : 1. A. Bă- 
tuișanu (R.P.R. I) 105,6; 2. Gh. Vă
carii (R.P.R. 1) 115,7; 3. N. Șuteu 
(R.PJ?. I) 121,7; 4. C. Bălan (R.P.R.

Reprezentativa R. P.

P.
Speranțelo^^'

i) 121,8; 5. A. Gorog (R.P.R. 11)
126,5; 6. S. Bălan (R.P.R. II) 127.5;
7. V. Șuteu (R.P.R. II) 130,9; 8. E. 
Becher (R.D.G.) 131,4; 9. A. Stroe
(R.P.R. 1!) 133,1: 10. M. Ațev
(R.P.B.) 134,1; 11. P. Anghetov
(R.P.B.) 139,4; 12. K. Morotz (R.P.U.) 
148,6; 13. T. Botov (R.P.B.) 155,6; 
14. P. Endertein (R.D.G.) 157,8; 15. 
Șt. Turtarov (R.P.B.) 161,4.

CLASAMENT GENERAL PE 
ECHIPE : 1. R.P.R. I 0 puncte; 2. 
R.P.R. II 14,14 p; 3. R.P. Bulgaria 
30,69 p; 4. R.P. Ungară 54,35 p; 
5. R.D.G. 60,86 p.

Romine a întrecut echipa Umanii Sovietice

H I P
Ieri s-a disputat pe hipodromul Bă- 

neasa-Trap principala alergare din ac
tualul miting: Campionatul de Iarnă. 
La acest campionat desfășurat în- 
tr-o dimineață însorită — de autentică 
primăvară — au participat fruntașii 
generațiilor trăpașilor de cinci ani și 
mai în vi-rstă, cai cu recorduri 1’25— 
1’28. După o întrecere pasionantă, în
cheiată cu o sosire strînsă, victoria a 
revenit armăsarului Winetu.

Dintre caii din prima categorie a 
mai cîștigat iapa Sita, revenită Ia va
loarea ei maximă.

REZULTATELE TEHNICE S1NT 
URMĂTOARELE :

I. Hoțoaica (Ghinea Gh.), Buian, 
Bacciserai. Gota: 5,90 — 29,40 Iei.

I S M
ÎL Stegar (Toderaș), Răboj Uto

pist Cota : 2,50 — 48,60 — 14,90 lei.
Ordinea triplă: 251,60 lei.
III. Graba (Radu G), Spic, Rovina. 

Cota : - 3,50 - 26,50 - 8,80 lei.
IV. Holtei, Adriatica, Avia, Cota: 

4,20 - 21,50 - 49,80 lei.
Ordinea triplă: 103,70 lei.
V. Winetu (Ciobanu Gh.), Baltag, 

Omar. Gota : 12,40 — 85,30 — 58 lei.
VI. Sita (Ștefănescu), Adrian, Deli

cioasa. Cota : 3,10 — 53,30 — 92 lei.
Ordinea triplă: 590,60 lei.
VII. Vulcan (Bonțoi V.), Sulamita, 

Jovin. Cota: 5,70 — 31,50 — 20,90lei
Viitoarea reuniune va avea loc du- 

minigă 21 februarie I960.

(Urmare din pag. I)

sau maestra sportului Valentina Ni
lova pun in dificultate echipa noa
stră, în timp ce maestrele sportului 
Elen Leonova sau Maria Gighinadze 
fac adevărate „minuni" în linia a 
doua- De la 11-4 scorul devine 13-10. 
Dar ca și în primul set și de data 
asta jucătoarele noastre au o com
portare foarte frumoasă în finalul se
tului, cîștigînd cu 15-10 în aplauzele 
entuziaste ale publicului.

Echipa noastră se comportă la fel 
de bine și la începutul setului al 
treilea (4-0), dar imediat sportivele 

■ sovietice lac ca scorul să le devină 
favorabil, reușind 8 puncte unul după 
altul 1 Diferența se reduce tot mai 
mult Egalăm la 10 și conducem cu 

.13-10. Deși la un moment dat păreau

derutate, voleibalistele oaspe joacă 
foarte atent, egalează (13-13) și clș- 
tigă setul cu 15-13.

Deosebit de disputat a fost și setul 
al patrulea. După ce echipa noastră 
este condusă cu 3-0, își revine (con
duce cu 9-4) dar neavînd suficientă 
putere de concentrare este egalată la 
9 și condusă cu 11-9. Elena Codoi 
reușește 2 puncte direct din serviciu 
(egalează la 11) pentru ca, fără Ana 
Păunoiu și Domnica Costîc pe teren 
în acest final de set, echipa R.P. Ro
mine să cîștige cu 15-12 -

Arbitrul Laszlo Ormai (R.P. Un
gară) a condus atent următoarele e- 
chipe •/ R.P. ROA41NA: Ana Păunoiu, 
Sonia Golceriu, Ana Mocanu, Dom
nica Costîc, Cornelia Moraru II. A- 
lexandrina Berezeanu — Elena Codoi. 
Antoaneta Maricuța. U.R.S.S. : Mele- 
tia Eremeeva, Ala Tiskevici, Valen

tina Nilova, Maria Cighinadze, Elen 
Leonova, Tamara Pirogova — Valen
tina Svirilova, Alexandra Sibanova. 
Anastasia Dominskaia.

In celelalte două meciuri s-au în- 
registrat următoarele rezuliate: R. 
Cehoslovacă—R.P. Ungară 3-1 (15-13, 
9-15, 16-14. 15-9). R P. Polonă—R.P. 
Bulgaria 3-1 (15-12, 8-15, 15-6, 17-15). 
Clasamentul final al primei ediții a 
campionatului internațional teroviaf 
feminin de volei este următorul : 1. 
R.P. ROMINA; 2. Uniunea Sovietică; 
3. R.P. Polonă; 4 R.P. Bulgaria; 5 
R. Cehoslovacă; 6. R.P. Ungară.

La sfirșitul întrecerilor, președintei» 
U S.I.C., Marc Pernot (Franța), a în 
minat echipei R.P. Romine medatiili 
de aur și cupa transmisibilă a U.S.I.G 
Echipa Uniunii Sovietice a primit me
daliile de argint, iar formația R.P 
Polone medaliile de bronz-



JUCĂTORII ȘI SPECTATORII S-AU INTII.NIT DIN NOU PE TERENURILE DE FOTBAL
După două sa.pt ămtni în care mercurul djn termometre n-a ridicat... ' 

capul aproape niciodată peste zero grade, feri un timp cu adevărat pri- | 
măvăratic, a îmbrățișat Capitala, a luminat străzile și chipurile oameni- ( 
lor. Frumoasele noastre bulevarde, parcurile au avut oaspețj mai mulți | 
ca oricind, tineri și vioștnjci care dădeau binețe acestei zile de primăvară » 
apărută pe neprevăzute în mijloc de februarie. _ |

O astfel de zi parcă ar fi fost păcat să treacă fără un pic de... 1 
fotbal. Șj| n-a fost an pic. ci a fost un interesant cuplaj bucureștean care, | 
ca întotdeauna, a făcut ca cetățenii să ia cu asalt tramvaiele, spre sur- J 
prinderea și._ necazul pasager,lor obișnuiți, care nu se așteptau ca acest i 
iureș a! inftăcăraților și pasionalilor îndrăgostiți de fotbal să înceapă j 
chiar din... februar*,  altădată luna viscolelor și a marilor troiene-,

Dar și în restul țării, dramurile de acces spre stadioane au cunoscut j 
ieri o mare animație.

Și fotbalul abia începe! I

In primul meci internațional al anului

Petrolul Ploeșii — Luuomoiiu Leigzîfi 1-0 (1-0)
Prima întâlnire internațională 

anului s-a disputat ier: la Pfoe*  
între Petrolul, campfoan? ntts’.ră. 
și Lokomotiv Leipzig. Meciul a 
suscitat un deosebit interes. în tri 
bunele stadionului Petrolul luînd 
loc peste 12.000 de spectatori. Tim
pul a fost frumos, terenul bun.

Partida a prilejuit un joc care 
majoritatea timpului a luat o netă 
specifică întilnirilor de campionat 
S-a jucat cu multă dirzenie, bâr- 
bătește din primul și pînâ în ulti
mul minut. Petrolul a acționat des-

a tul de bine și a reușit sâ obțină 
ti o victorie la limită cu scorul de

I—0 (1—0), prin punctul marcat de 
interul stingă Dumitrescu. Oaspeții 
au dovedit o bună pregătire. Trec 
foarte ușor și foarte rapid din atac 
în apărare și invers. Atacant ii însă, 
au dovedit ineficacitate, ratînd mai 
ales în prima repriză ocazii de a 
marca. In general, Lokomotiv Leip
zig a solicitat la maximum echipa 
Petrolului, silind-o să se întrebuin
țeze mult pentru a ciștiga.

ION TRANDAFIRESCU coresp.

După un joc viu

Rapid-Dinamo București 3-1 (2-1)
Ra- 

avut

comportarea sa generală, rămîn fără 
rezultat.

In general, un meci plăcut și des
tul de concludent în ce privește pre 
gătirea echipelor, care — cu acest 
prilej — au făcut și o serioasă veri 
iicare a formei jucătorilor (mai bună 
a fost formația din prima repriză a 
G.C.A., și cea din a doua a Progre
sului).

A condus satisfăcător VI. Fieru, 
formațiile:

PROGRESUL: Birtașu (M1NDRU) 
— Nedelcu, Caricaș (ÎONIȚA), Soa 
re — Smărăndescu II (Petrescu), 
ȘTIRBEI — Oaidă, Smărăndescu 1 
(Protopopescu), DINULESCU, Mat- 
teuțâ. Marin (VASILESGU).

C.G.A.: Voinescu (Tonta) — ZA- 
VODA IL APOLZAN (Ivănescu), Za- 
voda I — JENEI, BONE (Mihăiles 
cu) — Constantinescu (Raksi), Con
stantin, Alexandrescu, RAKSI (Cri- 
șan), TATARU.

P. GAȚU

Farul Constanța — Dinamo Obor 
1-1 (1-0)

CONSTANTA 14 (prin telefon). 
Partida dintre Farul și Dinamo Obor 
București a prile uit o dispută'inte
resantă. Ctf această ocazie antrenorii 
Farului au încercat o nouă formulă 
de atac folosind la rind pe extreme 
pe Botescu și Moroianu (dreapta) și 
Niculescu și Sever (stingă). Dintre ei 
o impresie mai bună au produs Mo
roianu și Sever, care au avut forță 
de pătrundere. La fel, pentru postul 
de inter dreapta candidează mai mulți 
jucători. In această partidă au fost 
încercați Oiaru și Nunu.

ă Dele locale U.T.A și C.F.R. Jocul 
a avut multe faze pasionante la am- 

i- bele porți, care au ținut încordată a- 
> tenția spectatorilor. Textiliștii s-au 
>t dovedit mai bine pregătiți (fizic și 
i tehnic). Ei au dominat cu autoritate 
ă partida. înaintarea prezentată de 
a U.T.A. în prima repriză ni s-a părut 
!• mai bună, mai eficace. Feroviarii au 

folosit în prima repriză juniorii, iar 
1, in cea de a doua formația de bază. Ei 

au avut cîteva ocazii (mai clare fiind 
) cele din minutele 77 și 86, pierdute 

i de Szekely), însă nu le-au fructificat 
), și au lost nevoiți să părăsească tere-
I nul învinși cu 4—1 (2—0). Punctele 

1- au fost înscrise de Țîrlea (min. 7),
Floruț (min. 26), Petchowski (min.

i- 61) și Pop (min. 74) — pentru U.T.A. 
i- și Viad (min. 89) pentru C.F.R. Arad, 
i Arbitrul D. Rusu (Arad) a condus ur- 
i- mătoarele formații:

U.T.A.: Coman (Necula) — Szucs, 
Băcuț II, Micnlan — Capaș, Neamțu 
— Pîrcălab (Pop), Țîrlea (Petescu), 
Petschowski, Floruț (Mețcas), Pop 
(Tăucean).

C.F.R.: Demșoreanu — Negru L 
Bgbo, Suhanek — Balint, Blaj — Ca- 

. zan, (Vlad), Don, Negru II, loanovici, 
r Szekely.
- S au remarcat: Băcuț II, Pîrcălab,
II Petchowski, Floruț (U.T.A.). Demșo- 
5 reanu. Don, loanovici (C.F.R. Arad).
i ST. IACOB — corespondent

* Steagul roșu —
’ Prahova Ploești 3-0 (1-0)
i ORAȘUL STALIN 14 (prin telefon').
t Meciul de antrenament dintre Steagul 

roșu și Prahova Ploești a corespuns

gheață, jucătorii dinamoviști s-au 
mișcat cu ușurință. înaintarea a fost 
cel mai bun compartiment. De altfel, 
dinamoviștii au înscris de 14 ori fără 
să primească niciun punct. Au marcat: 
Asan (3), Drăgoi (3), Gram (2), Pu- 
blik (2), Țîrcovnicu (2), Filip și Uj. 
vâri. Dinamo Bacău a aliniat urmă
toarea formație: Faur (Bucur) — Gio- 
sanu, I. Lazăr (Cîrnaru), C-incu (Flo
rian Anghel) — Vătafu. Ujvări — 
Drăgoi, Asan, Gram (Filip), Tîrcov- 
nicu. PuMik.

VICTOR M1HU, coresp.

VEȘTI DE LA CĂREI
CĂREI 14 (prin telefon). In cadrul 

pregătirilor in vederea returului for
mația de categoria B Recolta Cărei 
a susținut duminică primul meci de 
verificare cu echipa a Il-a, de care 
a dispus cu scorul de 7—1 (0—1 î.
Golurile au fost marcate de Kocli (3 >, 
Petz (2), Gref și Pantici (autogol) 
pentru prima echipă și Maier pentru 
formația secundă. Partida a plăcut 
deoarece jucătorii ambelor echipe au 
fos-t în vervă de joc. De pregătirea 
formației Recolta Caret se ocupă an
trenorul Iosif Slivăț, ajutat de instruc
torul voluntar Vasile Lupsa.

IOSIF SAMUIEL. coresp.

Dinamo Pitești 
la Rm. Vâlcea

. Asistind, ieri, la meciul dintre 
pid și Dinamo București, n-am 
nici un moment impresia că urmărim 
un simplu joc de pregătire, ci am 
trăit atmosfera unei partide oficiale, 

și cum campionatul de fotbal ar 
I^Bincepnt cu trei săptămini mai de- 
^Weme decît a fost vorba. Intr-adevăr, 

atît cele două echîpe cit și... publicul 
au privit partida cu tot interesul, 
ceea ce a dus la un meci dinamic, 
plăcut de văzut aproape tot timpul.

Desigur, pe antrenorii celor două 
echipe îi interesează mai puțin rezul-

Joi: Rapid - Lokomotiv Leipzig
A! doilea be al echipei Lokomo

tiv Leipzig va avea loc joi după- 
amiazâ în București. Fotbaliștii din 
Leipzig vor primi replica echipei 
Rapid.

talul de pe tabela de marcaj și mai 
muit concluziile la care au putut a- 
junge în legătură cu mișcarea în te
ren a jucătorilor, cu pregătirea lor 
fizică, cu sudura dintre cbmparti- 
mente. Dar însăși faptul că s-a jucat 
•uit nerv, în condiții de campio- 

1 însemnat un ajutor în culege
rea unor date cît mai apropiate de 
realitate.

în general, atît Rapid cît și Di
namo au arătat o pregătire fizică des
tul de bună pentru perioada în care 
ne aflăm. Ele au acționat tot timpul 
aproape în același ritm, astfel că me
ciul n-a cunoscut momente de lînce- 
zeală. Din punct de vedere tehnic și 
al legăturii dintre jucători, Rapid a 
marcat o evidentă superioritate teh
nică, concretizată de altfel prin cele 
două goluri înscrise de Ene II in 
min. 5, dintr-o acțiune frumoasă. în 
care aportul personal a fost hotărîtor, 
și de Copil în min. 11. Dinamo a re
dus scorul în min. 42 prin Setnenescu,

Copil a tras și Uțu, cu toată intervenția sa, n-a putut opri balonul. Rapid a înscris astfel al doilea gol.

RM. V1LCEA 14 (prin telefon). In 
fața a peste 1000 de spectatori, Di
namo Pitești a susținut primul său 
meci amical de fotbal din anul a- 
cesta, în compania echipei Metalul C. 
Lung (camp, regional). întîlnirea s-a 
terminat cu rezultatul de 1—0 (1—0) 
în favoarea dinamoviștilor piteșteni. 
Punctul a fost înscris de Barbu. 
Echipa Dinamo Pitești a aliniat ur
mătoarea formație: Varga (Matache) 
—Vulpescu, Petca, Dumitrescu—Flo- 
rescu, Radu—Asan, Barbu, Lovin, 
Halagian, Butnaru.

D. ROȘEANU — coresp.

SÎMBĂTĂ:
DINAMO—PROGRESUL 1-1 (1-1)

(care a driblat în prealabil doi apără
tori adverși) și a lăsat impresia în 
repriza a ll-a că ar putea să egaleze 
înfr-o perioadă cind Rapid n-a mai 
atacat cu același elan. Feroviarii au 
reluat însă inițiativa în finalul meciu
lui și au înscris din nou prin Geor
gescu (min. 88).

ARBITRUL Hrisafi (București) a 
condus următoarele formații:

RAPID : Todor (Dungu) — Greavu, 
Dodeanu (Coe), MACRI — Bodo 
(Neacșu), KOSZKA — Copii (Remus 
Lazăr), OZON, ENE 11. GEORGES
CU, Al. Lazăr (Văcaru).

DINAMO: Utu — Popa. Călinoiu. 
PANAIT — V..- ALEXANDRU. Nun- 
weiller III — V. Anghel. VARGA, 
Ene I, Cădariu, SEMENESCU.

JACK BERAR1U

Partenerul de antrenament, echipa 
din București, a pus la încercare e- 
chipa Farului reușind să termine par
tida neînvinsă. Golurile au fost mar
cate de Datcu (min. 29) pentru Farul 
și Stănilă (min. 70), pentru Dinamo 
Obor.

FARUL: Ghibănescu — Sfraton, 
Ciuncan. Moroianu (Botescu) — 
Datcu. Bibere (Pană) — Botescu 
(Moroianu), Oiaru (Nunu), Giosescu, 
Nunu (Niculescu), Niculescu (Sever).

DINAMO OBOR: Datcu — Oltea- 
nu. Gross, Buzeșan — Stanciu, Sze
kely — Selymesi, Stănilă, Staudt Io- 
nescu. Goman.

P. ENAGHE, corespondent

Știința Cluj—Rapid Cluj
2-1 (1-0)

Un meci plăcut

Progresul—C.C.A. 2-1 (O-i)
Așa cum începuse al doilea meci 

al cuplajului de la „Dinamo", C.C.A. 
— Progresul, și mai ales laptul că 
în primul minut liderul campiona
tului a luat conducerea prin golul în
scris de Constantin (în urma unei 
excelente „pase la întîlnirc", primită 
de la Tătaru), nu deschidea jocului 
perspective prea interesante, care să-l 
facă să egaleze măcar în dinamism 
întîlnirea din deschidere. In prima 
repriză jocul a avut o desfășurare li
niștită, e drept mai tehnică, dar care 
n-a reușit decît rareori să însuflețeas
că tribunele și numai spre sfîrșitul 
reprizei.

C.C.A. a stăpînit terenul printr-un 
Joc mult mai omogen, prin pase mai 
precise, prin combinații mai spectacu
loase. In această perioadă Progresul 
a acționat fără prea multă legătură în 
atac și a lăsat impresia că va ceda 
la diferență.

După pauză însă, începutul îi apar
ține. atacă furtunos și ratează prin 
Dinulescu în min. 49. A fost începutul 
unei serii întregi de ocazii ratate.

Jocul însă, a cîștigat mult în dina- 
moment dat întrecînd 
— Dinamo. Se joaca 

egal și fazele se succed

CLUJ 14 (prin felefon). Meciul, con- 
tînd în cadrul „Gupei 16 Februarie", 
s-a disputat pe terenul J. Herbak din 
localitate. Cei 4500 spectatori au a- 
sistat la o întrecere viu disputată. 
Știința s-a comportat mai bine în re
priza întîia, iar Rapid în repriza 
secundă. Autorii golurilor: Ivansuc 
(min, 35) și H. Moldovan (min. 55), 
respectiv Cegezi. S-au remarcat Po
pescu, Ivansuc și Muller de la Știința, 
Szilagyi si Cîmpeanu

ȘTIINȚĂ: Muller - 
gescu, Costin — Petru 
— Ivansuc, Munteanu, 
teianu, H. Moldovan.

RAPID :Szilagyi (Rencs) — Busch, 
Kirkosa, Fodor — Biro (Pînzam), 
Balogh (Andrasovschi — Barta 
(Pușcariu), Cegezi, Cîmpeanu, Cră
ciun, Kovacs.

In deschidere, tot în cadrul „Cupei 
16 Februarie", C.F.R. Cluj — A.S.A. 
Clui 5—4 (3—2).

R. FlSCH, coresponde'*

U. T.A. — C.F.R. Arad
4-1 (2-0)

mism, la un 
partida Rapid 
de la egai la 
rapid de la o poartă la alta, echipele 
fâcind dovada unei bune pregătiri. 
C.C.A preia inițiativa și are o des
tul de lungă perioadă de dominare, 
in cursul căreia înaintașii își creează 
numeroase ocazii, cu care însă par 
că se joacă. Și le ratează pe rind. In 
schimb. Progresul devine mai pericu
los la poartă, Oaidă și Vasilescu trag 
înaintarea după ei, iar Dinulescu 
conlucrează mai mult cu partenerii. 
In min. 73 o cursă spectaculoasă și 
o centrare a lui Vasilescu se termină 
cu un voie imparabil ai lui Dinules
cu: 1—L Echipele caută să .abțin? 
victoria și cea care reușește este 
Progresul. In min. 84, la o acțiune 
Nedelcu — Oaidă, ultimul centrează 
la Dinulescu. Acesta lasă însă min
gea lui Mafteuță, care reia puternic 
sub bară: 2—1. Eforturile echipei 
C.C.A. de a obține măcar un meci - spectatori au venit să 
egal, la care ar fi avut dreptul după partida amicală de fotbal dintre echi-

de la Rapid.
Sticiu, Geor- 

Emil, Popescu
Marcu, Ma-

ARAD 14 (prin folefon). Peste 4.000 
urmărească

doar iri prima parte a focului, deoarece 
repriza a doua jucătorii s-au dedat 
durități. Cei care au dai tonul ieși- 

>r nesportive an fost fotbaliștii din

Turneul echipei Steagul roșu 
in R. D. G.

Am anunțat că îaffe (fcț și 24 
februarie echipa Steagul "roșu O- 
rașul Stalin va întreprinde un tur
neu în R.D. Germană. Jucătorii 
metaiurgiști vor susține trei me
ciuri și anume: la 18 februarie cu 
Dinamo Berlin, la 21 februarie cu 
Empor Rostok și la 24 februarie 
cu selecționata orașului Brugge.

Jocul dintre formațiile secunde ale 
lui Dinamo și Progresul, disputat sîm- 
băftă. promitea mult la început. Cî
teva atacuri rapide ale dinamoviști
lor urmate de contraatacuri mai ti
mide ale jucătorilor de la Progresul 
au ținut încordată atenția „spectato
rilor. A venit apoi rîndul Progresului 
să domine, dar Dinamo este acela 
care deschide scorul prin bukosi. 
In continuare, jocul devine anost a- 
bundînd pasele greșite. Progresul a 
egalat în min. 42 la un corner, prin 
loniță. Scorul de 1 — 1 rămîne nemo
dificat după pauză.

DINAMO: Cozma - SZAKACSII, 
MOTROG, Ivan — Dragomir, NUN- 
WE1LER IV - Matei (BiikosP — 
Koszegi, Bukâsî (Matei) Szakăes I, 
G. Marin.

PROGRESUL: Mîndru (Birtașu) — 
Birn (Nedelcu), IONIȚA, DOBRES- 
GU — Petrescu, SMĂRĂNDESCU 
II — Grîgore (Goicea, BIRN), 
Goicea (PROTOPOPESCU), Protopo
pescu (Grigore), G. Marin, VASD 
LESGU.

onosport
Iată cum arată un buletin cu toate 

rezultatele exacte la concursul Prono
sport nr. 7 din 14 februarie 1960 :

Ploești. Am asistat de altfel la primele 
eliminări de pe teren: Stanoilovici 
(Prahova) și Meszaros (St. roșu).

Steagul roșu, in ciuda terenului des
fundai, a practicat un joc combinația, 
marcirtd trei goluri prin Seredai, Me
szaros și Hașoti. Din echipa locală 
s-a remarcat Hașoti, care a inițiat 
multe atacuri periculoase, Seredai, care 
s-a încadrat bine în linia de atac, și 
Cojocaru. Din echipa oaspe s-au evi
dențiat Avramescu, Coidum și Diaco- 
nescu.

STEAGUL ROȘU: Ghiță — Birsan, 
Zahar ia, Moarcăș —Cojocaru, Szigeti— 
Hașoti, Fusulan, Meszaros, Seredai, 
David.

P RAHOV A: lonescu — Stanoilovici, 
Avramescu, Thais (Aur) — Coidum, 
Giurea — Cristache, Diacoriescu, Geor
gescu (Minasian). Vegh, Zinculescu.

G. GRUIA, corespondent

ÎNAINTAREA ECHIPEI DINAMO BACĂU 
ÎN FORMĂ BUNĂ

BACĂU 14 (prin telefon). Dinamc- 
viștii au Întâlnit formația de categorie 
regională Partizanul Bacău. Jocul s-a 
desfășurat în nota de evidentă supe
rioritate a echipei Dinamo Bacău. Cu 
toate că terenul era încă acoperit de

I. Napoli—Fiorentina 2
n. Roma—Milan X
in. Juventus-Padova anulat
IV. Bologna-Genoa 1
V. Intemazionale-Atalanta 1
VI. Udinese—Lazio 1
Vii. Alessandria—Bari 1
VIII. Lanerossi-Spal 1
IX. Sedan—Nice 2
X. Lyon-Monaco 2
XI. Marseille—St. Etienne 2
XII. Strasbourg—Le Havre 2
Meciul III (Juventus—Padova) Între

rupt la scorul de 4-2 a fost anulat.
Toate variantele primesc pronostic
exact la acest meci.

★
La acest concurs au fost depuse a- 

proximativ 570.000 variante

PRONOEXPRES
In urma trierii și omologării variantelor 

depuse la tragerea specială I’ronoexpres din 
10 februarie au fost stabilite următoarele 
premii în bani:

categoria a Hl-a: 9 variante a 20.182 lei;
categoria a IV-a: 98 variante a 1.953 lei;
categoria a V-a: 519 variante a 583 lei*
categoria a VI-a: 2545 variante a 118 Jei*
categoria a Vil-a: 10 968 variante a 27 l»i. 
Fond de premii: 1.271.488 lri.
Pentru premiile suplimentare au fost o- 

mologate 15 variante Ia categoria a III-a, 
96 variante la categoria a IV-a, 505 va
riante la categoria a V-a, 2011 variante 
la categoria a VJ-a.

Plata premiilor obișnuite în ban» pentru 
premiații din Capitală se va face azi după 
amiază (și nu marți cum am anunțat Sim
la ta) în agențiile raionale Loto-Pronosport 
iar mîine dimineață la agențiile raionale 
CEC.



Mociur? de mare spectacol la Floreasca „Cupa Campionilor Europeni" la rolei raaacuKa

Reprezentativele de tenis de masă ale R. P, Ungare 
învingătoare la limită în fața echipelor R.P. Romîne 

Turneele individuale iau sfârșit astăzi

Rapid București a învins din nou 
pe E. 0. S. Lausanne: 3-0

' Cu toate că întrecerile de sîmbătă 
din sala Floreasca au durat aproape 
opt ore, terminîndu-se tirziu după 
miezul nopții, către orele 2, prea pu
țini au fost spectatorii care au pără
sit arena. Confruntările au fost deo
sebit de pasionante, iar evoluția sco
rurilor a dat emoții serioase, „obli- 
gînd“ publicul să rămînă pînă la ul
timele schimburi de mingi pentru a 
afla pe învingători. Puternicele re
prezentative maghiare au reușit în 
cele din urmă să cîștige. Victoriile 
lor au fost realizate la limită, după 
mari eforturi, la capătul unor partide 
de înaltă tensiune și de certă valoa
re, pe parcursul cărora victoriile fi
nale ne-au surîs de cîteva ori.

Intîlnirea feminină a scos în evi
dență valoarea superioară a campioa
nei europene Eva Koczian (realiza

Rafina cliRt btmu it Rrinl ulumh ie aafi. /■ Hi«{« formațiile 
dreaRta repreiealatieele K. f. Rl^tae- IFoto:

R.P. Ungară — R-P. Roaînă 
(feminin) S—2

La solemnitatea de deschidere, cu in
toarea a două puncte decisive), as
cendența de formă a Angelicăi Ro- 
zeanu, comportarea bună a cuplului 
Angelica Rozeanu—Maria Alexandru 
și în general, puterea de luptă a ce
lor cinci competitoare. Credem că am 
fi avut o șansă în plus dacă în locul 
Getei Pitică (care, de altfel, a dove
dit multă dîrzenie și voință) ar fi 
fost folosită pentru simplu o jucă
toare poate mai puțin constantă, dar 
mai aptă prin posibilitățile ofensive, 
prin finaluri mai bune, să depășească 
adversare mai experimentate. Ne re
ferim la Maria Alexandru sau Maria
na Barasch.

Selecționata divizionară 
de hoehi a întrecut formația 

suedeză Vasteras
(Urmare din pag. 1)

spunem că sîmbătă oaspeții nu au 
exceilat și că numai în unele momente 
jucătorii suedezi au arătat toată va
loarea lor

Este foarte adevărat că nici echipa 
O1G.A. nu a solicitat deloc formația 
oaspe. BucureșterMii au reușit în pri
ma parte a meciului să fie egali ad
versarilor lor, dar apoi, începînd de 
la mijlocul reprizei secunde, au fost 
foarte ușor depășiți. In atac, C.G.A 
nu a luptat cu vigoare, iar în apă
rare — după ce începuse bine — a 
comis apoi greșeală după greșeală, 
fapt de care au profitat, firește, ex- 
perimentații hocheiști suedezi. Aceștia 
au rotunjit scorul în favoarea lor. 
Așa se și explică de fapt de ce 
multora dintre spectatori le-a rămas 
impresia că diferența de scor este 
■totuși prea severă față de raportul 
de forțe de pe teren.

Ca desfășurare, jocul a avut pe
rioade distincte. Prima repriză, egală 
ca scor și ca raport de forțe, a fost 
lentă, avînd mai mult caracterul unei 
tatonări. Apoi, primele 10 minute de 
joc din cea de a doua repriză au 
fost echilibrate, au abundat în faze 
rapide, pe scurt: cele mai frumoase 
ate întîlrurii. De aci înainte însă, 
suedezii preiau inițiativa și stăpânesc 
■jocul.

Punctele au fost marcate de L. 
Olirlund (3). U. Ohrhind (3), Strand- 
berg, Frederiksson, Sjoberg și Jo
hansson pentru Vasteras, Biro și 
Gzaka pentru G.G.A., care a folosit 
următoarea formație: Pușcaș (Tul 
bure)— Czaka, Ionescu, Biro, Nagy, 
Takacs I—Raduh. Tomor. Ganga. Ka- 
lamar. Zografi—Peter. Gazan I, L6- 
nnez Au arbitral M Hușan și AI. 
Teodor eseu

Intrecerea echipelor de băieți era 
gata-gata să aibă un rezultat neaștep
tat, care ne-ar ti adus o mare sa
tisfacție. Tinerii noștri jucători Negu- 
lescu, Cobîrzan și alături de ei Po
pescu au fost la un pas de a înre
gistra a doua victorie în palmaresul 
întîlnirilor masculine dintre reprezen
tativele celor două țări- Scorul de 
4-5 putea fi ușor inversat în favoa
rea noastră, dacă Popescu și Cobîr
zan ar fi găsit resurse în finahirile 
de seturi la Sido și respectiv Bu- 
bonny. Oricum, această înfrîngere la 
limită în fața campionilor europeni 
poate fi considerată fără exagerare o 
performanță, semn încurajator în 
perspectiva campionatelor europene 
de la Zagreb.

Iată pe scurt „filmul" celor două 
întâlniri:

Eva Koczian—Geta Pitică 2-0 (la, 
16). începuturile de seturi au apar
ținut romincei (10-7 și 3-0) care a 
profitat de pe urma- tracului cam
pioanei europene. Apoi, Koczian, mai 
eficace, a fost stînjenită prea puțin 
de o adversară lipsită de o lovitură 
decisivă.

Angelica Rozeanu—Livia Mosoczi
2-1  (21, -19, 17). Invingătoarea a con
dus în permanență în setul întâi pînă 
la 20-16, cînd slăbind ritmul a per
mis adversarei să plaseze cîteva mingi 
foarte puternice din rever și să ega
leze la 20. Dar, apărarea bine diri
jată și contraatacurile surprinzătoare 
ale Angelicăi Rozeanu și-au spus cu- 
vîntul. Setul II este mult mai echili
brat: 5-5, 16-16, 19-19 și... două a- 
tacuri reușite ale Ini Mosoczi. In ul
timul set, Angelica Rozeanu apără și 
atacă aproape fără greșeală condu- 
cînd tot timpul.

Angelica Rozeanu, Maria Alexan
dru—Eva Koczian. Livia Mosoczi 2-1 
(-19, 14, 15). Se putea câștiga în două 
seturi, cu mai multă atenție la 19-16 
pentru noi. în primul set. Remarcăm 
lovitura decisivă de pe dreapta a An- 
geiicăi Rozeanu și aportul Maries A- 
lexandru prin susținerea cu calm a 
acțiunilor în momentele importante.

Eva Koczian—Angelica Rozeanu 2-1 
(13, -15, 11). Mai multă siguranță 
și o pregătire fizică mai bună au dat 
posibilitate prime: jucătoare maghia
re să iasă învingătoare in fața unei 
adversare care a dat semne de obo
seală.

Livia Mosoczi—Geta Pitică 2-1 (17, 
-13, 14). Jucătoarea noastră a de
monstrat că atunci cind acționează 
cu mai multă fermitate și fără nici 
un complex (ca în setul II cind a 
cîștigat de la 1-6) poate învinge Re
gretăm că nu a procedat așa mai cu 
seamă în primul set, cînd a fost con
dusă la mici diferențe.

R.P. Ungară — R.P. Romînă 
(masculin) 5—4

Berczik—Cobirzan 2-0 (15, 15). De 
la 13-13 în primul set, victoria lui 
Berczik nu a fost pusă în discuție.

Sido—Popescu 2-1 (17, -20, 18).
Un meci foarte dinamic, în care Mir
cea Popescu depășit la început de lo
viturile rapide și puternice ale fostu
lui campion mondial și-a revenit con- 
trindu-1 cu succes pe Sido, acțîonînd 
de la egal la egal Păcat că la ulti
mele mingi (set III, 16-16), a fost 
prea hazardat.

Negulescu—Bubonny 2-1 (18, -18,
19). Atacuri și contraatacuri continue, 
faze de mare spectacol în care min
gile apărate în serie de la distanță 
de Bubonny nu au putut fi un „ar

gument" convingător în fața atacu
rilor dezlănțuite de talentatul Negu- 
lescu.

Cobirzan—Sido 2-1 (15, -12, 16). 
Micul Cobîrzan a furnizat o plăcută 
surpriză în compania impunătorului 
său adversar, pe care l-a întrecut prin 
atacuri susținute și judicios pregă
tite.

Berczik—Negulescu 2-0 (14, 19).
Jocul cu lovituri din semizbor presă
rat cu atacuri mereu pe aceleași lun
gimi de,-, undă n-a pus probleme 
prea mari defensivei ermetice a cam
pionului european.

Popescu—Bubonny 2-1 (-16, 14,
19). O victorie pe deplin meritată 
realizată de Mircea Popescu în evi
dentă ascensiune de Ia meci la meci.

Negulescu—Sido 2-0 (10, 14). Cea 
mai scurtă dispută, Sido fiind vădit 

K r. U.gore, 
Gk Dumitra)

incomodat de seriile de lovituri lungi 
și puternice, urmate de stopuri pre
cise executate «te Negulescu.

Bubonny—Cobirzan 2-0 (18, 21).
Depășit de importanța meciului (în 
acel moment conduceam oi 4-3). Co
birzan n-a avut calmul cerut in anu
mite situații ale scoruku Condus cu 
13-4 șt 14-9 in prunul set egalează 
ta 15. dar de ad se pierde și apoi, 
în setul următor, avînd 19-16 șt 20-19 
nu a putut finaliza.

Berczik—Popesca 2-1 (13, -15, 12). 
Din nou Berczik de netrecut, din nou 
Mircea Popescu o plăcută revelație 
prin câștigarea setului IL

C. COMARNISCHI 
N. MAR D AN

Primele rezultata ale turneelor

SIMPLU FEMEI: Ai»ge3ca Ro
zeanu tu Manana Barasch 3-2 (18. 
-14, 6, -14. 14), Livia Mosoczi 3-1 
(9, -18. II. 17), Catrinel Fetea 3-0 
(16, 10, 12); Eva Koczian cu Ilona 
Kerekes 3-0 (M. 18. 16), Geta Pitică
3-2  (19. -12. 16. -9. 13) ; Mana A- 
ImMni cu Ilona Ferekeș 3-1 (19, 
12. -14. 19). Geta Pitica 3-2 (19, -17, 
-II. 30. 15). Lrvta Mosoczi cu Mariana 
Barxsch 3-1 (-11. 12. 17. II). Cabi
nei Fetea cu Mariana Barasch 3-2 (-14, 
-10 12. 19. 19) ; SIMPLU BARBAȚI: 
Berczik cu Reth: 3-0 (11, 13, 24), 
Pesch 3-0 (15, 11, 15); Popescu cu 
Pe-ch 3-0 (16, 11, 17), Negulescu 3-1 
(-19, 16, 14, 15); Bottner cu Cobîr
zan 3-2 (19. -19, 15, -13, 17. 15),
Foldy 3-2 (-18, 17, -17. 19, 19); Sido 
cu Bubonny 3-2 (21, 14, --22, -16, 
19), Cobirzan 3-1 (-12, 12, 10, 18); 
Negufesea cu BtdxMiny 3-2 (17, -13, -6, 
17. 11); Foldy cu Rethi 3-1 (5. 17, -20, 
18).

Jocurile care au început duminică 
dimineața continuă «zi in sala Flo
reasca între oreie 9—13 și 17—21,30.

• LA HELSINKI s-a desfășurat 
intilmrea internațională de gimnastică 
dintre reprezentativele masemâse ale 
F.nlandei și Uniunii Sovietice. Gtm- 
naștii sovietic» au cîștigat această în- 
tilnire cu scorul de 286,20—283,15 
puncte. In clasamentul individual, pe 
primul loc se află Baris Șahlm cu 
57,55 p-, iar pe locurile 2—3 1- Ti
tov (U.R.S.S.) și Leimuwirta (Fin
landa) cu 55,25 p.

• REPREZENTATIVA de rugbi 
„XV" a Angliei a întrecut cu sco
rul dc 8—5 reprezentativa Irlandei, 
după ce la pauză irlandezii condu
ceau cu 5—0.

• POTRIVIT relatărilor presei, co
mitetul olimpic japonez va sprijinii ce
rerea de a se introduce jocul de 
handbal în programul celei de a 
XVIII.a Olimpiade, care va avea loc

Echipa masculină Rapid București, 
campioană a țării, s-a calificat pen
tru turul următor al „Cupei Campio
nilor Europeni" la polei. După toate 
probabilitățile, meciul următor ii va 
disputa in compania voleibaliștilor de 
la Slavia Praga, campioana Cehoslo
vaciei.

Debutul campionilor noștri in aceas
tă competiție a fost foarte frumos. 
După ce au întrecut cu 3—0, dumi
nica trecută la Lausanne echipa E.O.S. 
campioana Elveției, ceferiștii au repe
tat și ieri performanta clstigînd tot cu 
3—0 (15—0, 15—9, 15—4).

Scorul reprezintă fidel diferența de 
valoare actuală intre voleiul romînesc 
și cel elvețian. Campionii Elveției și-au 
dat toată osteneala să aibă o com
portare cit mai frumoasă în fața exi- 
genților spectatori bucureșteni, buni 
cunoscători ai voleiului. Și ei au reu
șit uneori să creeze nu numai faze 
spectaculoase, mult aplaudate, ci șl 
altele în care au dat dovadă că pose
dă calități care ii fac să spere intr-un 
progres consistent. Fără îndoială a- 
ceasta numai în urma unor antrena
mente judicioase și intense. Ceea ce 
a impresionai la elvețieni a fost pu
terea de luptă. Deși au pierdut primul

Fotbal pe grlob
CAMPIONATUL ITALIAN

Fiorentina pare a fi hotărîtă să 
joace un rol important în lupta pen
tru locurBe fruntașe ale clasamentu
lui italian. Intr-adevăr, după ce în 
etapa trecută ea a trecut pe locul 3 
în clasament, ieri fotbaliștii din Fio 
ren{a și-au consolidat acest loc prin 
victoria, de data aceasta și mai ca
tegorică, obținută în deplasare în fața 
lui Napoli (4—0). Liderul. Juventus, 
care a jucat acasă, a fost stopat în 
drumul spre victorie în meciul cu 
Padova de către... o ceață puternică, 
care a determinat întreruperea me
ciului în min. 69, cînd scorul era de
4—2 în favoarea gazdeior. Cît pri
vește celelalte fruntașe ate clasamen
tului. Milan a obținut un rezultat bun 
în deplasare (2—2 cu Roma), Inter 
naz'onate a întrecut pe Atalanta cu
2— 0, iar Spăl a cedat în fața lui 
Lanerossi (1—3). Duelul Alessandria— 
Bari, echipe situate în coada clasa
mentului, a dat cî.știg de cauză pri
mei formații, care a cîștigat eu 2—0. 
Iată și celelalte rezultate ale celei 
de a XlX-a etape a campionatului 
italian: Udinese—Lazio 1—0, Sampdo- 
ria—Paiermo 0—0; Bologna—Genova
3— 1.

Korcinoi continuă să conducă e
în campionatul de

Partidele întrerupte și apoi runda 
a XH-a au adus primele clarificări 
în finala campionatului de șah al 
U.R.S.S. Rezistînd la Bronștem, în- 
tr-o poziție mai slabă, și apoi obți- 
nînd % punct la Petrosian, Korcinoi 
și-a păstrat poziția de lider. Petro
sian a salvat finalul cu Smîslov, în 
care s-au jucat paste 100 de mutări, 
și a cîștigat la Gufeld. Două vic
torii a obținut Gurghenidze, in- 
vingind pe Gufeld și Samkovici. 
Bronșlein a cîștigat la Liberson, Tai- 
manov la Suetin, Saharov la Baghi- 
rov. Partidele Simaghin-Spasski, Sa- 
harov-Geller și Smîslov-Spasski au 
fost remize.

In runda a Xll-a marii maeștri 
au jucat „în forță“ partidele cu mae
ștri. Smîslov i-a adus lua Krogius 
prima înfringeme în turneu, Geller

PE SCURT
în anul 1964 ta Tokio. Handbalul cu
noaște o popularitate crescândă în rân
dul tineretului japonez. Federația de 
handbal din Japonia intenționează să 
invite în cursul acestei' veri cîteva 
echipe europene pentru a susține 
jocuri demonstrative la Tokio si în 
alte orașe.

• ECHIPA de tenis de masă a 
R.P. Polone a întîlnit în orașul Karls
ruhe o selecționată din R.F. Ger 
mană. Sportivii polonezi au cîștigat 
întîlmTea cu scorul de 6—4.

• INTR-UN CONCURS de nota
ție disputat la Adelaida, înofătoa-rea 
australiană Dawn Fraser a stabilit un 
nou record al țării sale în proba de 
110 yarzi fluture, cu timpul de 1:12,2 
(în bazitn de 55 yarzi). Vechiul re

set la zero (și aceasta în noma: 5 
minute l), au găsit resursele ne 
pentru a lupta cu ardoare în cel de 
al doilea, care a fost și cel mai fru
mos al meciului. E.O.S. a condus ca 
2—0, a fost egalată la 2, a fost con
dusă cu 5—3, a egalat la 5, apoi ta
bela de marcaj a indicat 6—6. De 
aci încolo bucureștenii se distanțează 
datorită serviciilor lui Drăgan, mingi
lor trase de Nicolau sau Pavel. De 
cealaltă parte a fileului, blocajul elve
țienilor face tot posibilul (șl uneori 
reușește) să oprească ofensiva echipei 
romîne. Leo Poltier și O’Neill reușesc 
unele mingi frumoase. Al treilea set 
al jocului a fost însă, ca șl primul, 
la discreția feroviarilor. Oaspeții au 
condus cu 1—0 dar apoi scorul a fost 
întotdeauna în favoarea învingătorilor.

Arbitrul cehoslovac Leopold Jebacek 
a condus foarte bine următoarele for
mații :

E.O.S. LAUSANNE : Poltier, O’Neill, 
Stassis, Cantin, de Week, Schopfer, 
Fanari.

RAPID BUCUREȘTI: Nicolau, Dră
gan, Ponova, Plocon, Pavel, Mincev, 
Grigorovici, Munteanu.

M. ALEXANDRU

IN PRELIMINARIILE OLIMPICE: 
SUDAN—TUNISIA 1—0

Câștigătoarele grupelor preolimpice 
din Africa — reprezentativele Repu
blicii Arabe Unite, Sudanului și Tu- 
nisiei — au început ultima eta
pă a întrecerii pentru desemnarea 
celor două echipe care vor 
zenta continentul african în fiiwi 
turneului olimpic de la Roma. In pri
mul meci s-au întîlnit, la Khartum, 
reprezentativele Sudanului și Tunisiei. 
Gazdele au cîștigat cu scorul de 1—0 
(0—0). Vineri, la Cairo, se vor în- 
tîlni echipele Repuhlicii Arabe Unite 
și Tunisiei.

SURPRIZE IN CUPA FRANȚEI
Surprizele n-au lipsit din 16-itnile 

Cupei Franței, mai multe cluburi din 
prima divizie fiind eliminate. Cel mai 
surprinzător rezuftat este cel obținut 
de echipa amatoare Gardarme, care a 
eliminat pe Toulouse cu 3—2. Trei me
ciuri importante au fost decise după 
prelungiri: Le Havre — Strasbourg 
2—1, Nice — Sedan 4—2, Monaco — 
Lyon 2—1. Alte rezultate: Reims — 
Rouen 3—2, Limoges — Nancy 2—1, 
Angers — Grenoble 3—0, Sete — Ra
cing 2—0, Forbach — Lens 4—1, 
Lille — Toulon 2—0, Nimes — Sau- 
mur 8—0.

șah al U. R. S. S.
l-a învins pe Nei, iiar Averbach pe 
Gufeld. A treite victorie consecutivă 
a obținut-o Gurghenidze învengîn- 
du-l pe Liberson. Baghirov a cîști
gat la Siimaghin. Partidele Petro- 
sian-Korcinoi și Lutikov-Taimanov 
au fost remize. Celelalte s au între
rupt.

După 12 runde clasamentul este 
următorul: 1. Korcinoi 8* */ 2 p.; 2-3. 
Petrosian (1), Geller 8 p.; 4. Kro
gius 7‘/2 p.; 5. Bronștein (1) 7 p.; 
6—7. Taimanov, Simaghin 6*/ 2 p.; 
8-11. Spasski (1), Polt/gaevski (1), 
Baghirov, Smîslov 6 p.; 12-13. Aver
bach (1), Gurghenidze 5'/2 p.; 14.

cord aparținea sportilvei Jan Andreus 
și era de 1:12,9.
' • RECENT și-a făcut reintrarea 
recordmanul mondial în proliele de 
o milă (3:54,5) și 1500 m (3:36,0) — 
australianul Herb Elliot. In cadrul 
unui concurs desfășurat în orășelul 
Bendigo, Elliot a parcurs distanța de 
o milă în 3:55,8. De remarcat că el 
a alergat pe o pistă de iarbă.

• GU PRILEJUL un«6 concurs de 
atletism desfășurat fa Melbourne, 
atleta Betty Cuthbert, campioană o- 
limpică, a parcurs distanța de 220 
yarzi în 23,6 sec. Performanța sa se 
aftă la 2/10 sec. de recordul lumii, 
care aparține compatrioatei sate Mar
lene Mathews. Performanța realizată 
de Cuthbert este egată cu un timp 
de 23,4 sec. pe 200 m plat cu care 
ea a cîșitligat medalia de aur 14 
Olimpiada de la Melbourne.

Nei 5 p.; 15. Lutikov 4*/ 2 p.; 16-18. 
Saharov (2), Liberson (1), Samko
vici (1) 4 p.; 19. Suetin (1) 3*/i  
p.; 20. Gufeld 3 p.


