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Sala Floreasca a fost ieri din nou 
gazda unei importante competiții 
de handbal: prima etapă a turneului 
final al campionatului republican mas
culin. Numeroșii spectatori prezenți au 
putut urmări evoluția celor șase for
mații participante, dintre care chiar din 
prima zi s-au detașat Dinamo Bucu
rești, C.G.A. și Rapid București, toate 
trei Învingătoare în partidele disputate 
ieri.

Dintre echipele provinciale o bună 
impresie a lăsat Dinamo Orașul Sta
lin, care timp de o repriză a pus la 
grea încercare valoroasa formație a
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Sportul este o 
activitate care se 
bucură de adeziunea 
a sute de mii de 
oameni ai muncii din patria noastră.
Condițiile tot mai bune create de sta
tul nostru democrat-popular mișcării 
de cultură fizică și sport au dat posi
bilitate tineretului să se avînte cu en
tuziasmul care-1 caracterizează în mi
nunate întreceri sportive, să petreacă 
o parte din timpul său liber în at
mosfera îmbietoare a stadioanelor.

Pe porțile stadioanelor pătrund as
tăzi tot mai multi tineri muncitori, 
care se călesc 
se recrează și 
tru îndeplinirea 
ducție, pentru 
a socialismului

Hotărîrea C.C. al P.M.R. și a Con
siliului de Miniștri cu privire Ia reor
ganizarea mișcării de cultură fizică și 
sport, din 2 iulie 1957, a constituit un 
prețios sprijin acordat activității spor- 

jdAive. Mișcarea sportivă de mase a 
^P>iat un nou șl puternic avînt, mobili- 

vînd în competiții populare zeci și zeci 
de mii de tineri și tinere. Sprijinite 
și îndrumate permanent de către orga
nizațiile de partid, asociațiile sportive 
au dus o continuă și rodnică activi
tate de angrenare a oamenilor mun
cii în practicarea organizată a sportu
lui.

In orașul Iași s-au obținut impor
tau te succese în domeniul dezvoltării 
activității sportive de mase. înainte 
de apariția Hotărîrii partidului și gu
vernului din 2 iulie 1957, în orașul 
nostru existau cîteva mii de sportivi 
care își desfășurau activitatea în ca
drul a. 39 de colective sportive; as
tăzi sînt peste 24.000 tineri și tinere 
care participă activ la viața sportivă 
3 orașului. Ei sînt încadrați în 68 de

în disputele sportive, 
capătă noi forte pen- 
sarcinilor lor de pro- 

construirea cu succes 
în țara noastră.

Meci internațional de fotbal azi în Giulești 
Rapid București — Lokomotiv Leipzig
In deschidere

Stadionul Giulești este astăzi punc
tul de atracție al amatorilor de fot
bal. Și pe bună dreptate. Este pro
gramat un cuplaj foarte interesant, 
care prilejuiește inaugurarea sezonu
lui internațional în Capitală:

Ora 13.15: Dinamo București-Di- 
twno Pitești;

Ora 15 i Rapid București-Lokomo- 
tiv Leipzig.

Deci, două echipe bucureștene care 
&u oferit duminica trecută un specta
col pasionant și care promit o com
portare și mai bună, o tînără și va
loroasă formație de categorie B, Di
namo Pitești (clasată pe locul trei 
în seria a doua) și Lokomotiv Leip
zig care reapare, după doi ani, în 
fața publicului bucureștean. Intere
sante se prezintă ambele partide dar

Atac la poarta echipei Lokomotiv Leipzig, in meciul cu Petrolul. Dridea (nr, 9) ă ajuns Insă prea tirziuj 
portarul oaspeților a blocat mingea la pămint —----- .

Foto: Mircea Popescu ■=> Ploeșțt

asociații sportive. 
Această creștere 
masivă a numărului 
de practicanți ai 

sportului a fost realizată prin munca 
de zi cu zi a activiștilor dip cajjrul 
consiliului orășenesc U.C.F.S. Iași, a, O.' 4 , X ’•<- 4 i frxe- rxV^XS 4 ZIO * < rlln 1 1 rxactiviștilor obștești din comisiile loc’a? 
le pe ramură de sport și din asociațiile 
sportive, prin activitatea desfășurată 
de sportivi în rîndul tovarășilor lor de 
muncă. Importante sînt și succesele 
obținute în mobilizarea tineretului la 
startul întrecerilor sportive de mase 
(35.764 în anul 1959), în mărirea nu
mărului de purtători ai insignei G.M.A. 
(peste 4.000), precum și în creșterea 
numărului de sportivi clasificați (a- 
proape 1.000).

In orașul Iași se desfășoară cam
pionate orășenești la 18 discipline 
sportive, întrecerile cunoscînd un suc
ces deosebit atât în ceea ce privește 
participarea sportivilor, cit și în ceea 
ce privește nivelul tehnic al dispute
lor.

Activitatea sportivă din 
a primit un sprijin efectiv 
organizațiilor de partid, 
permanentă a activității 
către organele de partid 
direct la obținerea unor 
prestigiu în dezvoltarea 
mase a sportului în orașul Iași. Orga
nizațiile de partid de la atelierele C.F.R. 
„llie Pintilie" (secretar — Grigore 
Bunduchi), fabrica „Țesătura*1 (secre
tar — Aurica Talpă), fabrica de peni
cilină (secretar — Vladimir Sîrbu), 
Direcția Regională C.F.R. (secretar — 
Constantin Birică) ș.a. au sprijinit ac
tivitatea de angrenare a oamenilor 
muncii în practicarea sportului. Spri
jinul și îndrumarea organelor și orga-

orașul Iași 
din partea 

îndrumarea 
sportive de j 
a contribuit) 

succese de 
pe bază de

(Continuare în pag. 2-a)

Dinamo Bucureșii^Dinamo Pitești
mai ales aceea dintre Rapid șî Lo
komotiv, care la Ploești a avut o 
comportare foarte bună. De altfel, 
Iată părerea antrenorului I. Oană:

„Lokomotiv Leipzig este o echipă 
bună (și cu o medie de vîrstă de 22 
ani) care slnt convins că va servi o 
replică serioasă Rapidului. Duminică 
a arătat o excelentă pregătire fi
zică, un bun control al balonului și 
o interesantă rezolvare tactică a faze
lor. Apărarea joacă după „sistemul 
beton" (cu 4—5 fundași, un mijlo
caș dublind pe stoper), dar iese foarte 
rapid in atac, unde acționează cu pa
tru v Ir furi, interul stingă (excelent, 
ca și stoperul) avînd rol de coordo
nator".

Pentru Rapid, acest meci va fi un

4 pagini 25 bani

Fază din meciul C.C.A.—Dinamo Tg. 
Mureș z jucătorul bucureștean O felea 

șuteaZă la poartă
Foto; Gh. Dumitru

Astăzi primele jocuri
în cadrul „Cupei orașului București" la hochei pe gheață

In prima zi, două jocuri importante : București — Budapesta și Gorki — Ostrava
Devenită tradițională pentru activita

tea sportivă din țara noastră, întrece
rea internațională de hochei pe gheață 
dotată cu '„Cupa orașului București", 
programează primele întâlniri astăzi 
după-amiază pe stadionul artificial 
din parcul „23 August". Actuala edi
ție stîrnește un interes major, dată fiind 
valoarea echipelor care se prezintă la 
startul competiției. Simpla enumerare 
este suficientă pentru a ne putea to
tuși face o imagine despre formațiile 

foarte nimerit prilej de a confirma 
forma excelentă arătată duminică de 
formația Todor •—■ Greavu, Dodeanu, 
Macri — Bodo (Nea-cșu), Koszka — 
Copil, Ozon, Ene It, Georgescu, Vă- 
caru, care va începe și partida de 
astăzi.

Dinamo București va folosi în me
dul cu fotbaliștii din Pitești o echi
pă în care va reintra Eftimie: Uțu 
—> Popa (Ivan), Motroc (Panait), 
Panait (Popa) — V. Alexandru, 
N unweiller III — V. Anghel, 
Varga, Ene I, Eftimie, Semenes- 
cu. Iar Lokomotiv Leipzig a a- 
nunfat „ll“-ie: VP ey gang — Her
mann, Scherbath, Fraundorf — 
Fischer, Sollner — Oase, Krause, Kon- 
zack, Baumann, Behne. 

oaspe: Torpedo Gorki, VZKG Ostrava 
și Selecționata orașului Budapesta. Cele 
trei echipe au sosit în Capitală și au 
și făcut primele antrenamente.

Marți seara, spre exemplu, echipa so

Gorki șl o 
oaspeților
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Aspect din Intîlriirea amicală de marți dintre Torpedo 
ționată bucureșteartă: Cozan I atacă poarta

vietică Torpedo Gorki a susținut un joc 
de verificare cu o selecționată bucu- 
reșteană. Hocheiștii sovietici au ieșit 
învingători cu scorul de 11-2 (4-0, 3-2, 
4-0). Meciul, cu toate că a avut ca
racterul unei partide de antrenament, 
a scos totuși în evidență valoarea for
mației din Gorki, ai cărei jucători pa
tinează bine șl mînuiesc excelent crosa. 
A impresionat în mod deosebit „linia" 
alcătuită din Krutov (13), Dubinin (14) 
și Potehov (15) ale cărei acțiuni sînt 
derutant de rapide.

Jucătorii maghiari au sosit în Ca
pitală la ora cînd se disputa această 
partidă. Ei au făcut primul antrena
ment în cursul dimineții de ieri, cînd 
pe gheața patinoarului a apărut ur
mătorul lot de hocheiști: Szeghy și 
Vedres (un tînăr de 18 ani, foarte ta
lentat) — portari; G. Patocs, Raffa, 
Baban, Koutny, Martinuzzi — fundași; 
Lbrincz, Pa.lotas, Boroczi, Zima, Mol
nar, Zstiva. Toth, Grimm, Simon, P. 
Patocs — atacanți. Lotul maghiar este 
antrenat de Beta Haray și este însoțit 
și de antrenorul federal Laszlo Cerva. 
După cum se vede, echipa nu se deo
sebește mult de cea de anul trecut, 
care a lăsat o frumoasă impresie la 
București.

Ultimii sosiți au fost hocheiștii ce- 

dinamoviștilor bucurcșteni. Echipa dlrf 
Orașul Stalin a cedat însă aproape 
complet în partea a doua a meciului, 
arătîndu-se deficitară în ceea ce pri
vește pregătirea fizică. Celelalte două 
echipe din provincie (Dinamo Tg. Mu-- 
reș și Știința Timișoara) nu au mul
țumit după aceste prime partide. Un 
joc neașteptat de slab au practicat 
studenții timișoreni de la care se aș-, 
tepta mai mult

In primul meci s-au întâlnit forma» 
țiile C.C.A. și Dinamo Tg. Mureș șfc 
după cum era de așteptat victoria a 
revenit militarilor bucureșteni, cu sco
rul de 38—15 (21—6). Imbunătățin- 
du-și jocul sub aspect tactic (s-a sim
țit mai mult orientarea spre acțiuni 
colective, în care finalizarea nu era 
așteptată numai de la Bulgaru), echipa 
C.C.A. a depășit chiar din primele 
minute de joc fragila apărare a dina
moviștilor mureșeni. Interesant este de 
remarcat că militarii bucureșteni au 
avut perioade de netă dominare, cînd 
au realizat „serii" de cîte 5 sau G 
goluri în cîteva minute. Așa se ex
plică de ce scorul a luat proporții. 
Atent a fost arbitrajul lui P. Grli-î 
geanit

Partida dintre echipele dinamovisite 
din București și Orașul Stalin a în
ceput „furtunos". Acțiunile rapide, în 
care jucătorii foloseau o mare gamă 
de procedee tehnice, spre satisfacția 
publicului spectator, promiteau o întîl» 
nire de toată frumusețea. Așa a și fosă 
pînă spre sfîrșitul primei reprize, cînd ea

Călin Antonescu 1
(Continuare in pag. a 3-a)

hoslovaci. Antrenorul Stanek ne-a cot 
municat că formația din Vitkovice, Os-1 
trava a deplasat un lot de 17 jucători, 
din echipă lipsind doar portarul Miku- 
las și atacantul Vlach, selecționați îri

select
I

1Foto: T. Roibu
reprezentația olimpică a R- Cel»4 
slovace.

Cît privește echipa noastră, ținând 
seama de bogatul program pe care 
hocheiștii selecționați l-au avut în ulti
mul timp, antrenamentele ei au fost 
mai puțin Intense.

După cum se vede, cele patru echipei 
se prezintă toate la punct cu pregă-t 
firile, ceea ce promite meciuri intere
sante și echilibrate. De altfel, chiar de 
azi vom putea asista la două întâlniri 
ce se anunță „tari" : ora 17: Bucur 
rești-Budapesta; ora 19: Gorki-Os* 
trava. (

Cicliști romîni 
la Berlin

Astăzi dimineafă urmează să plece- 
la Berlin cicliștii Ion lonifă și Petre 
Tache. Ei au fost invlta/i de alergă* 
torii germani să facă împreună cite* 
va antrenamente pe velodromul a co* 
peril din Berlin,



In cinstea „Zilei ceferiștilor**
i „Ziua ceferiștilor", sărbătoare închi
nată vrednicilor feroviari, este întîr» 
pinată în acest an cu deosebit entu
ziasm de oamenii muncii din țara noa
stră. Asociațiile sportive participă șl 
ele cu toată dragostea la acțiunile 
organizate în cinstea „ZHei ceferiști
lor", inițiind numeroase manifestații 
sportive, în care sportivii de toate ca
tegoriile se întrec cu multă dîrzenie. 
Sălile de sport și. b’neințeles. pîrtiMe de 
schi. în plină activitate acum in se
zonul de iarnă, au fost locul de des
fășurare al acestor manifestații, care 
au întrunit la start numeroși concu- 
«enți- , ,

• O astfel de competiție a fost or
ganizată pe pîrtia Caraiman din Va
lea Albă, de către consiliul asociaței 
sportive Caraimanul Bușteni de pe lin
gă tabrica de hîrtie „I Septembrie" 
din localitate. Concursul, ia care au 
luat parte schiorii asociației sportive 
Caraimanul, s-a bucurat de un frumos 
succes, atit prin valoarea ridicată a 
întrecerilor, cit și prin numărul mare 
de spectatori

Rezultatele au fost următoarele: SE
NIORI, slalom special: I. Serg’u Ru- 
căreanu, 2. Cornel Rucăreanu, 3. kn 
Bulgărea; slalom uriaș: 1. S. Rucărea- 
nu, 2. Marian Moraru, 3. Alex. Gavrilă; 
-JUNIORI, slalom special: 1. Ion Baca, 

• ,2. Doru Mureșanu, 3. Ștefan Sania; 
slalom uriaș: 1. 1. Bacă, 1 Ion Tudo-, 
3. Șt Șanta.

VICTOR ZBXRCEA 
corespondent

• Asociația sporirii Rapid Oradea 
-a organizat întreceri la șase discipline 
sportive: tenis de masă, fotbal, hand
bal în 7, lupte. atieUsn» *> »»h- Aa 
participat echipe d»n eraș și regxsae. 
iar celor clasate pe primul toc li s-aa 
dat o cupă purtind inscripția de -li 
Februarie*. Pînă ic«m s-au disparat:

, turneul fulger de fotbal (ățligător 
I C.S.O. I), tenis de masă (laâsl | Ra- 
j pid Oradea), lupte (locul I Rapid Ora

dea), atletism (local I Șu Sp. Eles 
— masculin și feminin).

ILIE GJWȘA și ALEX. JILAV 
coresp.

• 15 echipe masculine și 6 feuHa 
din Pioești s-au întrecut timp de dani 
zile în sala clubului l.AR.C. între 
competiție de tenis de-masă dotată ca 
„Cupa 16 Februarie". A ieșit- în i 
dență buna pregătire a finereior ele
mente, care au dat replici £rze eelar 
consacra ți. Trofeul a revenit edipei 
feminine Feroemail Pioești și foraMpeî 
mascul ine Victoria Pioești. S-au e»i-

dențiat Maria Păcurarii, Rodica Chiri- Primul concurs de haltere al anu-
cu'ă (Feroemail), Paul Constantines-.u,'. lui dotat cil „Cupa 16 Februarie", dis- 
- v z-._: pUtat în Capitală, a reunit pîțiva hal

terofili tineri, de valoare.
Trebuie să menționăm rezultatul 

bun af „ușorului* Gh. Moldoveanu 
(Dinamo Obor), care a totalizat 315 
kg, în trecindu-1 cu 15 kg pe Gh. 
Ienciu (C.C.A.).

Lâ „semimipocle", 
(G.O.A.) a dovedit 
ascendentă în care 
primul loc cu 335 
cund s a clasat C. 
Obor) cu 295 kg.

Cu prilejul acestui concurs s au 
evidențiat și alți tineri. Este vorba 
de juniorul Mihai Serbu (Dinamo 
Obor), care la cat ușoară și-a îm
bunătățit performanta în 
luni, cu nu mai puțin de 
js 220 kg la 250 kg). V. 
Keletnen (Dinamo Obor). 
(Știința) etc.

Ar fi bine ca asemenea 
cu participarea unui mare număr de 
tineri halterofili, si se organizeze dt 
ari des.

Eugen Sinescu (Victoria), Mihai Gri- 
gore (Asoc. surdomuților).

AMALIA KREISS
coresp.

★
BUCUREȘTI. In organizarea clu

bului Rapid, duminică dimineața s-a 
desfășurat „Cupa 16 Februarie" la 
lupte clasice. Au participat echipele 
Rapid, Dinamo tineret. Constructorul, 
Cetatea Bucur tineret, Titanii 23 
August ți Semănătoarea întrecerile 
au fast câștigate pe echipe de Rapid 
(38 p). In continuare s-au clasat 
echipele: Dinamo tineret (31 p).
Constructorul (28 p), Cetatea Bucur 
tineret (18 p). Titanii f“ * *
(1°’A P). Semănătoarea (9 p) 
div'-diul, in ordinea categoriilor 
clasat: D. Nscoiae (Constructorul). 
V. Fălcuțan (Dinamo). D. Buniță (Di
namo). Alex. Radu (Rapid), L Rusa 
(Constructorul). L Cactuc (Construc
torul). Alex. Chirci (Di-amo) și Si- 
cclae Nicolae (Titanii 23 Augusl).

D. CUC, coresp.

23 August 
i). Semănătoarea (9 p). ln- 

' ’ S->U

Wi < HM*

Werner Franz 
din nou forma 

se află, obtinînd 
kg. Pe locul se- 
Mailat (Dinamo

ultime'e 
30 kg (de 
Guțe ți G. 
M. Pascj

concurse:

Confruntarea celor mai bune „palete* ro- 
mine |i maghi are în cele trei zile dc con
curs din sala Floreasca a fost, pe lîngă o 
minunată demonstrație a frumuseții tenisu
lui de masă. |i un prilej foarte nimerit de 
apreciere a posibilităților actuale al.e repre
zentanților noștri. Pe deoparte s-a do-

GHEORGHE COB1RZAN

Sportul — prietenul colectiviștilor din Uriu
In fața poeți: gtațKdâr-ci MrinSe 

colectiv* ha LenT co
muna Vria, ca £--» de taser~. dise-s- 
tau sub scareiai de febr^ar.e
nezșiepti: de caid. Trap, brrtciitt Era

încărcat de-: scfceaz amnJe drepte 
de pcvsră. opri actori. Șaferal erfr» 
jșa cab«e ș: tăr’ să cotoare heretic 
- — C» *eag sreOerue. Ioane?

V« tiaăr se oesțrsae to gr^ș și 3 
pașă «fanrah ae acrec-e*.

— Pă.. cam să steergi. bat. St- 
matone? Bate!

Apa. ubKrt** -și cetorxl de grea
ța» de pe w pc-cr pe atoi. udiagr:

— .Ar^s nc apmfe * mi hse!
Dot rd ae toc aa ta* ia gM-

hiȘT^A^cațx saȚs~**~

— ia FMoăâr--. 
*2 gtarnă! S» erfcra* de »vrimi* .

— O xra uscdr.l Bar aorriz

ech.pe cere arbuee usnaroe^

CARNET SĂTESC

— Păi — preciza tînârut Chindnș 
— am vorbit de fotbal.

— Ce fotbal?! Cel mai iubit spori 
la noi este șahul t

— Așa-it — întări cele spuse de 
handbahsiă. Irimte Antal — și cea mai 
bană dovadă este că U practică peste 
MO de coiectaișii1 Căminul nostru 
csdtsral. construd na de mul!, are 6 
gernîtsri de pah. multe pentru unu 
crea*. autuze pentru, prezentl

— E drept ai avem și noi multe 
jocuri de șah pe acasă. ale noastre. 
iff rd

— Ce ~—~ăr de membri 
are asociația de. sxrt.vă? ■

Drertor-i școlii, Gavrilâ Laszlo, ne-a 
răsc’-r s prompt țL_ matematic:

— li 1958 eram 130 de membri 
VtCTJS^ in 1959 am fost 192. iar In

— Fo« fi n r.ult mai mulți — a- 
dâcgiri voce celor din junii nostru.

— Foadar.?
— Suficmte.’ h'e pregătim si 

cern. aripiretrt Azem nevoie 
ei-kpament. Este drept ci avem 
au caca. de exemplu. 20 perechi
rwari. 68 tripouri, o masă de tenis 
de mesă ri trude e altele dar. cerințele 
trese si~

— .4 crescut d r.trnirul iubitorUcr 
de sput — adăugă Ion Chindriș — 
și daci cm făcut noi treabă pini a- 
am, de acum înainte treburile vor 
trebui să meargă și mai bine, la fel 
ea fi in gospodăria noastră colectivă.

Otto Benko

vedit din nou că tenisul de masa
este un sport spectaculos, care prin
orientarea sa spre ofensivă solicită din par
tea concurenților calități multiple, dezvol
tate prin antrenamente cît mai susț'nute ; de 
asemenea am constatat cu satisfacție, că 
tinerii jucători romîni sînt pe drumul cel 
bun ji pot lupta dc la egal la egal cu cam
pionii europeni. Dacă comportarea fetelor noas
tre în meciul pe echipe ca și în turneul 
individual n-a constituit o surpriză, ele dînd 
dovadă că pot asalta cu succes locul întîi , 
în orice competiție de pe continent, băieții 
au fost cei care au întrecut deseori aștep
tările, prezcntîndu-sc în evident progres. , 
Și chiar dacă ei au scăpat din mină, din 
lipsă de maturitate o răsunătoare victorie 
asupra puternicului trio maghiar Berczik, 
Side. Bubonny, au realizat totuși acel 4—5, 
scor care reprezintă o adevărată performanță 
intr-o dispută cu campioana europeană ți 
finalistă a ..mondialelor".

Nota cea mai mare o merită, desigur. Radu 
Negokscu. El a dovedit că victoriile repur- 
tate asupra iu Berczik. Sido și Fdldy la cam
pionatele mondiale de la Dortmund n-au 
foot simple accidente, ci exprimarea unei va
lori autentice. Și acum ia București, Negu- 
lescu — deși nu în cea mai bună formă — 
ae-a entuziasmat intrednd d^ doua ori pe 
Sido și Bubouny și o data pe Foldy. Singurul 
dintre oaspeții pe care au l-a putut depăși 
a fost campion ol european Zoltan Berczik. 
Dar, meciul dc la ..individuale* ne-a indi
cat câ Radu Negalescu, cnnccnUlndu-șe mai < 

Ț muh |i cu o pregătire fizică superioară, < 
Iar putea reedita victoria de la Dortmund. , 

Feutru afirmarea deplini a primului nostru 
jucător se mai cere din partea iui sâ-l> îm- 
b—ats|« urî mijloacele defensive și să a- 
corde maximum de importanța tuturor ad- ‘ 
versarrior. j

L*n alt jucător de nădejde al lotului nos- ’ 
tru este Gbcorghc CoMrzan. Combativ, prompt 
iu execuții, poțesor al unui contraatac eficace*: j 
—* armă principală in tenisul de masă mo
dera—și cu o avansată gindire tactica. Coblr-i’s 
ran are perspective frumoase. *...
maresul său figurează victorii prețioase asu
pra experimentatului Sido și dificilului Bu
boase. Mime sîntem 
tâm de la el performanțe superioare ___
tora șt coastante.

O puternică revenire de formă a loregis- ' 
•rat-a Mircea Popescu, care pe lingă apă^j . 
rarea sa sigură și-a întărit simțitor forțai 
loviturilor de atac. P;rscverînd în această'* 
direcție și amcliorindu-și pregătirea fizică 
fcarrală. Mircea Popescu poate fi util fi în »

Axi. în pal* j
it

m îndreptățiți să aștep- 1* 

lire de formă a toregis*

u sigură și-a întărit 
* “ atac. “

tcliorindu-|i

fa
de 

noi 
bo

Dezvoltarea activității de mase — obiectiv central 
al mișcării sportive din orașul Iași

(Urmare din pag. 1)

irizațiilor de partid s-»n tadreptat te- 
• deosebi spre educarea spenhiiar. Ma- 
•rea majoritate a sportivilor aa le-t 

/încadrați în inviUmintiil de partid 3 
I U.T.M. In cinstea zilelor festive ea (■ 

In alte ocazii, membrii de partid, de
legați de organizațiile de partid d« 
întreprinderi și instituții au țiaat cmu 
Ierințe în iața sportivilor, )e-aa vorbit 
despre trecutul de laptâ al «liscâri 
muncitorești, despre partid.

Exemplul oferit de comunițti în des
fășurarea muncii sportive a avpt • 
inrîurire pozitivă. Munca activiștilor 
obștești Gh. Lucache, Emil Sion, loo 
Ilălălău, Cornel Alexandra, Gh. Riș- 
chitoru etc. — membri de partid — a 
fost apreciată, exemplu) lor constituind 
un puternic stimulent pentru ceilalți 
activiști sportivi. Un roi de frunte, de 
propagandiști ai mișcării sportive, l-aa 
.avut sportivii. Comuniștii Nicolae Co- 
jocaru (tir). Teodor Dram (fotbal), 
Frieda Weinstein (șah). Constantin Ca- 
linciuc (box),Gh. Gilea (planorism) și 
alții duc o continuă activitate de angre
nare a tovarășilor lor de muncă in desfă
șurarea activității sportive, sint un per
manent exemplu de conștiinciozitate 
In pregătire, de putere de luptă pen-

BULETINUL ZĂPEZII
Institutul Meteorologic Central co

munică :
Valul de căldură care s a abătut a- 

■supra țării noastre venind din bazinul 
^occidental al Mării Med'terane a pro
dus o creștere simțitoare a tempera

turii în toți munții noștri. Astfel, in 
J zilele de 13—14—15 februarie tempe- 
iratura a trecut de zero grade ți -la 
' 2500 in. altitudine, iar la înălțimea de 
,1000 m. ea a depășit ziua 4-10®.

. Din cauza timpului călduros ți înso
rit zăpada a început în munți să se 
topească masiv, o parte a pornit în 
văi sub formă de avalanșe și lorenți. 
Numai pe platouri mai înalte de 1800 
m. s a mai putut schia în bune con
diții.
i La 17 februarie, grosimea straiului pericol de avalanșe.

de zăpadă varia între: 1 cm. la Intor- 
sura Buzăului, 4 cm. la Gheorghienî, 
6 an. fa M. Ciuc, -12 cm. la Păltiniș, 
19 cm. la Lăcăuți, 20 cm. la Predeal, 
28 cm. la Fundata și Giuvala, 30 cm. 
la VI. Omul, 45 cm. la Rarău, 60 cm.

i la Băișoara, 80- cm. la Semenic.
Zăpada este udă șt în noaptea de 

16—17 februarie a făcut crustă groasă. 
Ea nu este bună pentru schi.

In zilele ce urmează vremea va fi 
călduroasă cu cer variabil, mai mult 
însorit și cu temperatura în creștere. 
Zăpada va continua să se topească în 

• toți munții pînă la altitudinea de 
1900 m.

Condițiile atmosferice vor fî favo
rabile sporturilor de iarnă numai în 
zona alpină. Intre 1000 m. și 1300 m.

ta-ttor ICTS. U le arate acestora 

tarea jur—antaU a ^artoto.
ia ceea ee prmrtt toloacele de 

rom aa !®l prevăzute
sarcto precse. Astfel «că de la i«- 
opatri acesta» aa »-a dat startid in
tr-a țataul turapetrtie de mase: 
.Capa de ‘amt a tneretniw". La a- 
Ceasti irtrecere. organizau in două 
etape (pe asoc a’îe și pe oraș), partici
pi peste MM membri U.CF.S. care 
ița dopată întâietatea la schi. șah. 
terna de ansă ți gimnastici. De ase- 
■«aea, a iivepot an interesant concurs 
pentni stabilirea asociației sportive șco
lare fruntașe, concurs care a stimulat 
pe școlarii sportivi. In planul de mun
ci al consiliului orășenesc U.C.F.S. 
Iași se mai află cuprinse o serie de 
competiții de mase care vor asigura 
continuitatea în pregătirea sportivilor: 
..Cupa de vară a tineretului", campio
natele orășenești pe ramură de sport, 
campionatele universitare concursurile 
populare organizate la diferite disci
pline, cupe inițiate cu prilejul zilelor 
festive etc.

Asociațiile sportive vor desfășura o 
intensă activitate prin organizarea 
campionatelor pe asociație, a întreceri
lor inter-asociații sub formă de me
ciuri la diferite sporturi și a concur
surilor pentru cucerirea insignelor de 
.Campion al asociației sportive", „Cel 
mai bun sportiv din 10" ș.a. Un accent 
deosebit se va pune pe angrenarea 
membrilor U.C.F.S. în desfășurarea 
concursurilor pentru trecerea normelor 
complexului G.M.A. Mobilizarea tine
retului se va face prin toate mijloacele 
de propagandă și agitație.

Comuniștii vor fi mereu în fruntea 
tuturor acțiunilor, dînd exemplu în 
muncă și comportare. Cu sprijinul di
rect al organelor și organizațiilor de 
partid, activitatea sportivă de mase 
din orașul lași va progresa continuu, 
adueîndu-și astfel contribuția la dez
voltarea mișcării de cultură fizică șT 
sport din țara noastră, . <

Descentralizarea operațiilor 
de legitimare și transferare

Biroul Comitetului de Organizare 
U.GF.S., în scopul simplificării și uni
ficării sistemului de legitimare și tran
sferare a sportivilor, a hotărît descen
tralizarea oper ații tor de legitimare și 
transferare.

In acest sens, începînd de la 15 
aprilie 1960, ligitimarea și transfera
rea sportivilor în toate ramurile de 
sport vor fi efectuate de către comi
siile regionale pe ramură de sport, 
sub controlul ți îndrumarea consiliilor 
regionale U.C.F.S.

Fac excepție sportivii parttoipanți la 
campionatele republicane de catego
rie Â la baschet, handbal, polo, rugbi 
și volei și la campionatele regionale și 
republicane de categoria A și B la 
fotbal, pentru care legitimarea și 
transferarea șe vor efectua direct de 
către federațiile respective.

Locațiune
Biletele pentru turneul final al Camp. 

R.P.R. masculin de handbal pot fi procu
rate de la casele sălii Floreasca.

Permisele valabile la această compe
tiție sint : roșii și albastre in piele, al
bastre dermatin. verzi dermatin, gris 
dermatin, eu ștampilă „handbal", carne
tele de antrenori și arbitri handbal.

★
Duminică 21 februarie I960, orele 

va avea loe In sala Floreasca gala 
box C.C.A.-Cetatea Bucur.

Biletele (cu seria nr. 91) se pun _
vinzare de azi după masă, la agenția 
centrală Pronosport, agenția C.C.A., sta
dioanele Dinamo și Republicii, patinoa
rul artificial „23 August" șl la chioșcul 
special din str. Ion Vidu.

Permisele valabile : roșii și albastre în 
piele, albastre in dermatin, verzi derma
tin, gris dermatin, cu ștampila „Box*, 
carnetele de antrenori si arbitri box.

★
Biletele pentru întîlnirlle internaționale 

de hochei din cadrul „Cupei Orașelor" 
s-au pus in vinzare la casele patinoa
rului artificial „23 August", la agenția 
centrală Pronosport, agenția C.C.A., sta
dioanele Dinani o și Republicii și la 
chioșcul special din str. Ion Vidu.

Permisele valabile la aceste intilnirl

io, 
de

în

viitor reprezentativei romtne. i. .
Mezinul turneului. Adalbeit Rethi. a pro

gresat șt el într-un ritm satisfăcător. Bun 
atacant și apărător, el mai trebuie să-și ci- 
zeieze loviturile fi să acționeze mai curajos. 
Despre Bottner și P«ch, care ne-au dăruit 
una dintre cele mai spectaculoase partide, o 

_c mm ta ta re comună: inconstanță. La primul, 
această lipsă derivă din o insuficientă pregă
tire fizică, la al doilea dm dorința de a 
fi ofensiv cu orice preț.

Progresul oglindit de evoluțiile lui Radu 
Negai eseu. Gheorgke Cobfrzan și Adalbert
RcÂi se datorește seriozității cu care acești 
tineri ta tentați s-au pregătit dar și aten- 
telor îndrumări primite din partea antreno- 
rWdi F. Paneth. Se cuvine ca această cola
borare dintre sportivi și antrenor să fie și * 
la vntor la fel de conștiincioasa pentru ca 
tiaâra generație a tenisului de masă romî- 
aesc aâ poată îndreptăți speranțele.

G. Comarnischi F 
N. Mardan Jj 

_______________________ - 1 ’

Unde mergem
AZI

i

-*»
or* 
Pi* —

FOTBAL. — Stadionul Gitilești, 
13,30: Dinamo București—Dinamo 
tești 5 ora 15,30: Rapid—Lokomotitț 
Leipzig.

HOCHEI. — Patinoarul „23 Au4 
gust", ora 17: București—Budapesta ; 
ora 19: V.Z.K.G, Ostrava—Torped^fc
Gorki.

ȘAH. — Sala Progresul (str. Doam
nei 4), ora 18: concursul șahiștilor 
din Capitală, partidele întrerupte.

BOX. — Sala I.S.B. (str. Berzei), 
ora 19: meciuri în cadrul campiona-ț 
tului republican de calificare.

HANDBAL. — Sala Floreasca, de 
la ora 17: jocuri în cadrul turneului 
final al campionatului republican mas-i 
culin.

MIINE
HOCHEI PE GHEAȚA: Patinoar 

rul ,23 August", ora 17: Torped» 
Gorki — Budapesta, ora 19: Bucu
rești — V.Z.K.G. Ostrava (etapa a, 
doua a ,,Cupei orașului București").

HANDBAL. — Sala Floreasca, de 
la ora 17: meciuri în cadrul tur* 
neultti final al campionatului repu-i 
blican masculin.

i

de bilete
sînt următoarele : roșii și albastre in 
piele, albastre dermatin, gris dermatin 
cu ștampila „hochei", verzi dermatin* 
carnete de arbitri și antrenori „hochei*. 
La masa presei, carnetele verzi derma
tin sint valabile numai însoțite de de
legații eliberate de ziarele respective și 
numai în limita locurilor repartizate fie
cărui ziar,

★ n
Pentru cuplajul de pe stadionul Re-* 

publici! (C.C.A.—Donawitx și Dinamo-» 
Wisla Cracovia) din 21 februarie, bile
tele s-au pus în vinzare la agenția cen
trală Pronosport, agenția C.C.A., sta-

„23 August- și la chioșcul 

pentru cluburile și asociațiile 
se pot ridica de la sediul 

acest cuplaj sint valabile bi- 
seria nr. 33.

sînt următoarele : • -

aia xiviivopuilj dgrxlțla Bla*
dioanele Dinamo șl Republicii, patinoa
rul artificial ‘ „ * "
special din str. ion Vidu.

Biletele 
sportive 
I.E.B.S.

Pentru 
letele cu

Permisele valabile
roșii și albastre în piele, albastre der
matin, gris dermatin cu ștampila „fot
bal", verzi dermatin, carnetele de arbitri 
și antrenori fotbal. La masa presei car
netele verzi dermatin sint valabile nu
mai însoțite de delegații eliberate de 
ziarele resiifcctive și numai în limita 
locurilor repartizate fiecărui ziar, «



rimui concurs de viteză din Capitală Numeroase întîlniri internaționale săptămîna aceasta
5e pista amenajată pe lacul din 
•cui „23 August" s-a desfășurat pri- 
1 concurs de viteză din actualul se- 
1, in cadrul căruia și-au disputat 
iietatea tinerii patinatori din Capi
ii. Au participat peste 30 de concu- 
iți, majoritatea de la clubul sportiv 
inamo".
ată rezultatele tehnice: fete pină la 14 
i, 300 m: Matilda Duca (Dinarro) 
02 sec.; fete 17-18 am. 500 m : Sîn- 
na Florescu (D.namo) 1:12,5; 
10 m: Elisabeta Mehedinți (Recolta) 
4,0; băieți pină la 14 ar.i, 500 și 
0 m: Ion Sotirescu (Dinamo) 59 

L șj 2:0S,0; băieți 15-16 ani, 5M țr 
0 m: Ion Costache 1:01.0 ți 2r24.4 ; 
eți 17-18 ani, 500 m: H. Chelaidite

j(Dmamo) 53,7, 1000 m : Francisc Gros 
(Dinamo) 2:10,3. Seniori. 500 ni: 
Eugen Sima (Dinamc) 52,1 sec. 3000 
m . Dan Lăzărescu (<!.C.A.) 6:06,6.

Clasamentul general. Fete pini la 
14 ani: Matilda Duca (Dinamo) 57,200 
p, fete 17-18 ani : Elisaheta Mehedinți 
(Recolta) 163,300 p, băieți pină la 14 
ani: Ion Sotirescu (Dinamo) 123 o; 
băieți _ 
na mo) 
proba 
băieți 
namo) 
(Dinamo) 113 p, 2 Dan Lăzărescu 
(C.C.A) 114 p. 3L Andrei Badu (Dt- 
namo) 118 p. 4. Mircea Oiteanu (Di
namo) 133 p.

15-16 ani: Mugur Macrtn (D:-
127 p. (acesta a alergat și în 
de 3000 m realizînd 6:35,9; 

17-18 ani: Francisc Oros (D:-
125 p; seniori: 1. Eugen Sima

Cîi mai mare importanță 
întrecerilor regionale!

kzi și mîine. precum 
la slîrșitul săptămînii 
oare 
țară

> din cadrul etapei re
ha le a campionatelor 
Lblicane.
fi afara caracterului 
I selecție, etapa regio- 
h a campionatelor re- 
llicane are o mare im- 
lanță și prin obliga- 
«atea maeștrilor spor
ii și sportivilor de 
tgoria I de a participa 
lînt In felul
Ista. cursurile ca
ii și un aspect de 
fagandă, de populari- 
L a acestei discipline 
Itru deplina reușită a 
Ici regionale, corni- 
I de specialitate ale 
lunilor Stalin, Plo- 
I Suceava. Baia Mare, 
IM., Bacău, Timișoa- 
■Hunedoara, Cluj 
lurești, care vor 
■ za întrecerile, au 
I de a se îngriji 
It mai bună desfășu- 
I a disputelor, sub 
r aspectele. Amenaja- 
Ipîrtiilor în cele m3Î 
| condiții, 
la judicioasă 
r, instruirea

se desfășoară 
întrecerile de

Și 
or- 
da- 
de

• Steagul roșu joacă azi la Berlin • Duminică un nou cuplaj: C.C A — Donawitz ți Dinamo Bucu
rești — Wsla Cracovia • Pregătirile echipelor CC.A. și Wisla • Știința Cluj învingătoare în ,Cupa 16 

Februarie".
O săptătnină bogată in evenimente fotbalistice. In afara meciurilor de 

azi din Giulești. la sfirțitul acestei săptâmîni vor avea Ioc alte confruntări 
ale echipelor noastre fruntașe, printre care citeva meciuri .nternaționa e. In 
legătură cu acestea, furnizăm cititorilor noștri citeva amănunte interesante.

Donawitz și Wisla in cuplaj 
dum'eică

Prima veste și, desigur, cea 
îmbucurătoare pentru spectatorii 
curețteni, este a realizării unui 
cuplai.~ 7 - -
oubiicii se 
Dinamo 
și C.C..A.—Donawitz (Austria). Fără 
discuție, un program foarte atrac
tiv, dată fiind valoarea celor patru 
echipe. In perspectivă spectacole de 
calitate șL_ tribune arhipline.

In așteptarea meciului 
cu Donawitz

— Pentru noi. ne spunea ieri 
Popescu, antrenorul echipei GC.A., 
meciul cu Donawitz este foarte nime
rit in această perioadă de pregătire în 
vederea returului campionatului. Vom 
putea verifica echipa in 
formații care — după 
fotbalului austriac — 
evoluează in deplasare 
in apărare, intărind-o 
.sloper maturator". In

mai

nou 
ReDuminică pe stadionul 

vor disputa meciurile 
București— Wisla Cracovia

Gh.

compania unei 
caracteristicile 

atunci cînd 
joacă prudent 
ți avind un 

plus, calitățile

tehnice ale jucătorilor austrieci vor 
supune și ele la un examen serios 
echipa noastră".

Ce face C.C.A. pentru ncul de 
duminică ? Pregătiri intense con
form programului. Marți și miercuri 
au avut loc antrenamente fizice și 
tehnice eu accent pe individualizare, 
azi se dispută un joc la două porți, 
iar mâine are loc o ședință de pre
gătire fizică Formația ? Aceeași de 
demi jică. din prima repriză. In care 
însă va reintra Caccveanu pe postul 
de extrem dreapta.

Wisla te pregătește
De la sosirea sa tn Capitală. echi

pa poloneză Wisla se antrenează cu 
regularitate pe stadionul Dinamo. 
Marți, de pildă, ea a iacvt ua an- 
trenarrent la două porii, eu o for
mație de vniori tf clubului Dinamo 
(6—2). iar ieri a ținut o ședință

P«

juca primul meci din cadrul turneu
lui în R.D.G. eu redutabila forma
ție a dinamoviștilor din loeilitate. 
Jucătorii de la Steagul roșu au fă
cut chiar în_ziua sosirii un antrena
ment ușor.
cu Dinamo Berlin va fi alcătuită de 
antrenorul Pioeșteanu din

Cerneanu. Di. .....
Moarcâș, Cojocari». Sbircea

Formația care «acă azi

---------- — următorul 
lot: GhiU. Cerneanu. Birsan. Zaha. 
ria, Moarcâș, Cojocarii. Sbircea Hi- 
dițan. Szigeti, Campo. Hasoti. Fusu- 
lan. Meszaros. Gane. Seredai. David. 
Duminică 
Rostock.

Steagul roșu va juca la

C. GRUIA 
corespondent

u Februarie' la Cltij

de c.-egătire tehnică ți tactiâ 
gmoe de lucitori

Pfnâ duminici sînt ațteetzți să 
sească și cei oatru jucători care 
fost selecționați tn lotul olimpic

Progresul a 
in Iugoslavia

Aseară, echipa de fotbal Progresul 
a plecat în turneu în Iugoslavia, 
unde — cum am anunțat — va sus
ține trei jocuri, primul fiind progra
mat duminică la Split cu Haiduk. 
Au făcut deplasarea, împreună cu 
antrenorul A. Botescu, jucătorii: Bir- 
tașu, Mîndru, Nedelcu, Caricaș, Soa
re, loniță, Dobrescu, Știrbei, Pe
trescu, Smărăndescu II, Oaidă, Smă- 
răndescu 1, Dinulescu, Mafteuță, Ba- 
boie, Protopopescu.

plecat

sp
an

—-----  -- -------- _-------al
R.P. Polone: Lesniak, Monica, Ka- 
»ula ți Svhta.
Staagwl roșa jaacă azi la Barlhi
Echipa Steagul roțu din Orațjl

Stalin — plecată luni din'tată —
a sosit ieri Ia Berlin, unde azi va

La Clui 
cadrul „Cupei _________
Clui a Meat marț: cu A.S.Ă. CÎtri 
a cîștigat cu 5—1 (3—1).
golurilor: Ivansue (2) — __ __
bun din .22“ —, Munteanu. P. Emil 
ți H. Moldovan, respectiv Huszâr. De 
remarcat că în ciuda terenului des
fundat studenții s-au mișcat bine. 
In celălalt meci. Rapid Clu- a dis
cus de CFJ?. Oui cn v-o-ul de 
3—2 !2—0). Au marcat Szolier (2)' 
și Chiorean pent-j Rapid. Stanciu și 
Kunkufi pentru G.F.R.

Azi se dispută ce terenul 
ultimele meciuri din cadrul 
16 Februarie", iar duminică Știința 
va primi vizita echipei C.S. Oradea.

R. FISCH 
corespondent

$&£1! ! i

an ccit'-ruat întrecerile din
16 Februarie- Știința 

— i și 
Autorii 

eel mai

C.F.R. 
.Cupei

Ultimul minut al reprizei
Baschetul este un joc dinamic, spec-Baschetul este un joc dinamic, spec- Ultimele 45 de secunde ale reprizeî 

taculos, plin de neprevăzut, al cărui secunde... De data aceasta ieșenii con- 
rezultat, de foarte multe ori, nu poate duceau cu un punct (49-48), iar bucu- 
fi cunoscut decît odată cu fluierul fi-' reștenii erau în atac. Momentul nu 
nai al arbitrilor.

Ultimul minut... Cîte partide nu au 
fost decise în aceste 60 de secunde, 
cînd cele două echipe își angajează în 
luptă ultimele resurse de care dispun. 
Cine își amintește numai de partida 
Constructorul—Voința Or. Stalm dis
putată în returul campionatului tre
cut, cînd jucătoarele de la Voința, 
deși conduse cu 42 de secunde înainte 
de terminarea meciului cu 7 puncte 

“), au reușit un adevărat tur de 
înscriind consecutiv 9 puncte, 

terminînd partida învingătoare, 
(59-57), își dă seama cîtă importanță 
poate avea uneori un singur minut. 
Ultimul...

Unul din jocurile desfășurate în eta
pa de duminică și anume cel dintre 
Rapid și Voința Iași ne-a oferit i 
nu se poate mai bine posibilitatea de 
a argumenta problema ridicată. Dar 
să dăm curs faptelor. Cînd mat erau 
doar 15 secunde pină la sîîrșitul pri
mei reprize, Rapid conducea cu 26-25, 
iar Voința avea mingea în atac. Se- 
zisînd foarte bine momentul (presin
gul rapidiștilor jena evident atacul ie
șenilor) Mircea Avram, conducătorul 
Voinței, a cerut timpul de odihnă la 
care mai avea dreptul echipa sa. In
tervenția antrenorului precum și in
dicațiile sale s-au dovedit a fi bine
venite, atacul organizat al ieșenilor 
care a urmat s-a terminat cu un coș 
care le-a adus acestora conducerea la 
scor (27-26). Două puncte ce aveau 
să fie decisive în final...

SCURTE ȘTIRI
o La Petrolul, A. Munteanu și Flo- 

rea și-au reluat antrenamentele și vor 
reintra curînd în formație. Pal, funda
șul stînga de la juniori, care a ju
cat duminică contra echipei Lokomo
tiv Leipzig și a dat satisfacție, a fost 
introdus în lotul primei formații..
• U.T.A. va juca la 21 februarie cu 

Jiul la Deva, la 24 februarie la Re
șița cu C.S.M. și la 28 februarie la 
Arad cu Minerul Lupeni.
• în cadrul pregătirilor pentru retu

rul campionatului. Minerul Lupeni a 
susținut trei jocuri: la 7 februarie 
la Hațeg cu Victoria (5—0), la 11 
februarie la Sadu cu Metalul (12—0) 
și la 14 februarie la Craiova cu C.S. 
Craiova (3—1).

putea, scăpa experimentatului antrenor 
rapidist Vasile Popescu, care a fo
losit un „timp de odihnă" pentru a 
tempera atacul dezlănțuit, dar dezor
ganizat al jucătorilor săi. Din păcate 
rapidiștii nu. au folosit indicațiile pr- 
mite de a-și pregăti cu minuțiozitate 
acțiunea, sau de a încerca o pătrun
dere pentru a obține două lovituri li
bere. Spre deosebire de adversarii lor, 
bucureștenii s-au pripit, au ratat, și 
contraatacul oaspeților, terminat cu 
un nou coș, a pecetluit soarta parti
dei (51-48 pentru Voința). Iată așadar 
două exemple din care se pot trage 
multe învățăminte. Dar înainte de 
toate, cea privind calmul și stâpînirca 
de sine de care trebuie să dea dovadă 
jucătorii noștri în asemenea acțiuni. 
Mai ales în cele din ultimul minut...

— V —

Constantin Bălan, unui din reprezentanții țării 
noastre la concursul internațional dotat cu „Cupa 
Speranțelor' va participa la întrecerile organizate 

de comisia de schi a regiunii Ploești 
Foto: 1. Mihăică

corpului de arbi- pentru asigurarea succesului etapei 
concursurilor, iată regionale a campionatelor republicane 

i vreme de schi.

progra- 
a pro-

poprjfcizarea concursurile 
ffi ț^Rebuie luate din

CUPA SPORTUL POPULAR /✓

trecerile de handbal în 7 din ca- 
„Cupei Sportul popular", re- 

hte echipelor de juniori și junioare 
întreaga țară au ajuns înaintea 

lor finale. Iată cîteva din rezul- 
L înregistrate în turneele de la 
Ij, Buzău și din Capitală : 
pGOJ: La întrecerile din 

au luat parte cîte șase
Inline și feminine. Primele locuri 
lasamente au revenit celor două 
mii ale asociației sportive „Mim
ul" Lugoj

local1- 
echipe

BUZĂU: Șase echipe masculine și 
4 feminine și-au disputat calificarea 
pentru turneul final de ia București. 
Făcind dovada unei pregătiri superioa
re, echipele Școlii sportive de elevi 
(antrenori Q Căpățînă și L Bale a) 
au cîțtigat toate jocurile susținute o- 
cupind primele focuri in clasament 

M. DLMITRU 
corespondent

rul au obținut o victorie categorică 
cu scorul de 16—4 (8—3). Primul loc 
in turneul formațiilor masculine și-l 
vor disputa Rapid și Clubul sportiv 
școlar I, care au întrecut în semifi
nale echipele S.S.E. II ți respectiv 
C.S.S. II. Partida va avea loc az< 
după-amiază in sala Recolta.

V. CORBESCU 
corespondent

In campionatul republican feminin 

PROGRESUL BUCUREȘTI 
ÎNVINSĂ DE C. S. ÎG. MURES

I. LEȘ
corespondent

BUCUREȘTI: In finala turneului 
feminin s-au intîlnit echipele Con
structorul și Voința. Mai experimen
tate, handbalistele de la Constructo-

Tg. Mureș 17 (prin telefon). Marț) 
seara echipele C.S. Tg. Mureș și Pmm 
greșul București s-au intîlnit în lo-’ 
calitate într-o partidă contînd pentru 
campionatul republican feminin. După 
un meci echilibrat victoria a revenit 
gazdelor cu s«orul de 54-47 ( 24-20).

V. KADAR j... 
corespondent

------------------------------

Turneul final al campionatului republican
(Urmare din pag.

din Orașul Stalin a 
semne de oboseală. In imn. 18 
a de marcaj arătă scorni de 9—7 
kt Dinamo Orașul Stalin. Puțin 
tîrziu (min. 22) scorul devenise 

10—10, dar nu trec decît 6 mi- 
și scorul se transformă: 15—10 

Li Dinamo București. De aci înn- 
bucureștenii domină din ce în 

hi insistent Cele cîteva „sclipiri" 
repriza secundă ale echipei din 
ul Stalin nu pun în discuție re- 
ul final. Învingătorul era Dinamo 
rești. Scor final: 21—20 (16—12). 
arbitrajul lui V. Pelenghian. 

lima întîlnire a opus echipele Ra- 
București și Știința Timișoara, 
lînd pe linia ultimelor lor corn
ii feroviarii au obținut o meri- 
kietorie; 40 -27 (17-7).

o
început să

Studenții timișoreni au avut o apă
rare penetrabilă și doar în repriza se
cundă au fost ceva mai activi in atac 
(scorul reprizei 23—20 pentru Rapid), 
dar aceasta și datorită faptului că 
bucureștenii au încetinit mult ritmul 
și nu au mai acționat la fel de rapid 
si prompt ca în prima parte a meciu
lui. Puțin neatent si cu unele scăpări 
arbitrajul lui G. Popescu.

Turneul continuă azi și mîine după 
următorul program: azi, ora 17: Di
namo Or. Stalin — Dinamo Tg. Mureș; 
ora 18,20: Dinamo București — Ști
ința Timișoara; ora 19,40: C.C.A. — 
Rapid Bpcurești; mîine, ora 17: Di
namo București — Dinamo Tg. Mureș; 
ora 18,20: Dinamo Or. Stalin — Ra
pid București; ora 19,40: C.C.A. — 
Știința Timișoara.

Cu șanse mărite la premiile suplimentare!
urnă au fost extrase apoi cele 12 pronos
ticuri care, puse alături de 
tapei 
t* (

. .S3 participi la patrx concursuri
Imâ ți, c» aceieați bnlctiae, . _  .
ai fo«t prcBiat la ccncumxrilc respective, să I 
iei parte la • nocâ triere a senoeler înscrise, 1 
de data aceasta presosticvrile fiind dictate 
de »raâ, cnnstitwie wn motiv sa acorai o 
mare «per ta ață cencemrUer PRONOSPORT. 
Ca atare, prima tragere SUPLIMENTARA 
(pentru Juna ianuarie) a fest așteptată cn vio 
interes. Și parcă pentru a demonstra că nn 
a fost așteptată degeaba, a vcos din »mă 
at)tea ..surprize* cite au fost enficiente pen
tru a da premii dintre cele mai frumoase:

I5.M} lei cu 11 vei uitate fi
3.9J1 ki cu 10 rezultate

După mm ?e jtie, un asemenea FOND 
SUPLIMENTAR se acorda ?i pentru con
cursurile din '.una FEBRUARIE. Pîoă acum 
S-au ,,consumat' două dintre concursurile a- 
cestei luni. Cel de duminică 21 februarie este 
al treilea (deci penultimul) ți pentru acest 
motiv, trebuie să vă depuneți neapărat bu
letinele pentru această etapă. Mai ?tii; dacă 
se extrage din urnă tocmai concursul acesta ?

Să vedem acum, ce mai trebue făcut, i 
însă, pentru a se mări țansele de a obține 
un premiu suplimentar (care am văzut că i 
poate să fie foarte atrăgător). Pentru aceas
ta vom lua ca exemplu tragerea pentru 
luna iani arie. Se știe că urna a indicat con
cursul nr. 2. Deci buletinele depuse la con
cursul ar. 2 au participat la tragere.ț Din J

Intr-n 
ent că

i respective, prezentau 
(pronosticurile din urnă

I. Milan Juventus
II Bologna-Napoli 
II. Palermo-Internazionale

IV. Bari-Lazio

pronosticurile e-' 
următoarea situa- 
sînt în

2 
1
X

dreapta)

2
x
1
1

onosport
2 
r
1 
î
X 
X
2
1

1
2
2
x

de
nu

mi
s' a
.1-

V. Genoa Spaî 
VI. Roma-Laaerossi 

VII. Ntce-T»ulouse 
VIII. Reims-Limoges 

IX. Rac>Dg-S«tan
X. Rennes-St. Etknne 

XL Tonloo-Stade Franrais 
XII. Lycn-St,asbourg

După <»tn vedem, se poteivejte 
nune zicala ’:' ..urna nu alege!" Urna 
„sfiit’ să scoată trei „s“-uri unul după 
tul si două 2-uri consecutive la meciurile 
IX ;i X

Ce trebuie deci făcut pentru a avea , țanse 
mărite la urnă? Trebuie .acoperite", cele

concursul respectiv, cît șl «ansa de a „re
zista* capriciilor urnei. Pentru aceasta, este 
bine să jucați, în afară de schema obișnuită 
și o altă schema „la contră* (expresie bine 
cunoscută printre participant»). Mai precis» 
facem încă o schemă Ia care vom pune, la 
cîteva dintre meciurile „soliste", semnele car» 
nu se indică în mod normal.

> •
Și -acum, reamintim că SIMBATA ESTB 

ULTIMA ZI PENTRU DEPUNEREA BU
LETINELOR PRONOSPORT.
Premiile concursului Pronosport nv. 7 dit» 

24 februarie:
591,80 variante cu 
cîte 300 Iei.
6.199,90 variante cu 
cîte 52 le».

>2 rezul-

11 rezul-

sub pla-

Premiul I: 
tate exacte a

Premiul II: 
tate exacte a ______

Valoarea unui picmia III fiind 
fonul minimal stabilii, suma afectată aces
tei categorii s-a împărțit, conform 
mentului, ia premiul I ți II.

Ar
La ' tragerea eoneursafui Pronoexpres 

de ieri 17 februarie au fost extrase din 
’urnă următoarele numere :

31 29 38 24
Numere de rezervă : 9-
Fond de premii t 657.440 lei.

19 14
46.

regula-

12 meciuri în așa fel îneît cu acelea?» bn- ¥ n .
le tine să .existe; atîtx pQșjbilitatca^ de icîștjg Ja Rubrică redactată de S. Loto-r ronoopo »



BOX Asiăzî, la Squaw Valley

In reuniunea de marți seară

Andrei
pe

REZULTATE
(MiG) b.p. S. Ghidriceanu (D), S. 
Birsu (D) b.p. V. Mihăilă (Constr.), 
L. Atnbruș (D) meci nul cu M. 
Cristaa (M1G), A. Olteanu (MIG) 
b.p. G. Toma (D), G. Gheorghiu 
(D) b. dese. E.- Dimi (MIG), I. 
Mihalic (D) b.p. 6. Popa (D), 
Gh. Dumitru (D) meci nul cu Fr. 
Pazmani (1MB Timișoara), 
Marin (CeL Bucur) b.p. G. Stoian 
(D), E. Schnapp (D) b.p. Z. Cio- 
cîrlan (MIG), N. Linca (D) b.p. 
D. Rizea (M1G).

. Atracția pe care o 
'mul L ' ' ' 
Dinamo București și 
determinat pe mulți spectatori să 
dramul sălii Floreasca. Așa se face că 
marți seara, la ora 19, sala era arhi
plină iar la intrări, solicitanții „unui 
bilet în plus" se numărau cu sutele. 
Reuniunea nu a corespuns însă decît 
în parte, datorită pregătirii slabe a u- 
nora dintre boxeri. Dintre partidele no
tate cu calificativul „insuficient" a- 
mintim pe acelea în care au evoluat 
boxerii Bîrsu-Mihăilă, Ambruș-Cristea, 
Dumitru-Pazmani, Schnapp-Ciocîrlan. 
'Au fost însă și meciuri care s-au ridi
cat la o bună valoare, deși n-au avut 
momente „tari". Toate acestea au fost 
apreciate de marea majoritate a specta
torilor care au înțeles că boxul nu în
seamnă bătaie, ci că el este un sport al 
curajului, în care cunoștințele tehnice 
și tactice joacă un rol de seamă. Este 
cu atit mai de neînțeles ieșirea cîtorva 
spectatori care, motivînd că „au plătii 
un bilet" îndemnau pe boxeri să... 
se bată. Ce putea face mai mult, de

Olteanu l-a învins 
Toma Constantin

L 800 de sportivi din 30 de țări ian parte la întreceri L Timpul se menține 
frumos la Squaw Valley k Evghenii Grișin în mare formă k 8 campioni 

își apără titlurile cucerite la Cortina k Programul primelor două zile

i

TEHNICE. A. Țene

I.

, > prezenta progra-
galei de box organizită de 

Metalul M1G a 
ia

Primele „Stele polare” 
au sosit in Capitală

a poposit la 
al marelui an- 
patinaj artis-

Ieri după-amiază 
Băneasa primul lot 
samblu berlinez de _ 
tic care va prezenta începînd de 
duminică pe patinoarul „23 Au
gust" din Capitală spectacolul 
„Stele polare". Primelor 27 de „ste
le", care au făcut încă de 
cunoștință cu BucureștiuL Ii 
vor alătura astăzi restul de 
maeștri ai gheții, ce vor sosi tot 
pe calea aerului de la Berlin.

ieri
se
23

pildă, Iosif Mihai ic, care a furnizat un 
meci frumos în compania lui Con
stantin Popa ? Mihalic a utilizat 
cu succes toată gama loviturilor, s-a 
apărat bine la contraatacurile uneori 
curajoase ale adversarului și a obținut, 
pînă la urmă, o victorie

Primii care au urcat 
lui au fost pugiliștii de 
coș" S. Ghidriceanu și 
metalurgistul susținuse 
cîteva zile o întîlnire în campionatul de 
calificare, el a avut marți seară o com
portare neașteptat de bună în fața di- 
namovistului. Directele sale precise cu 
care și-a pistonat regulat adversarul și, 
mai cu seamă finișul bun, au decis pe 
arbitri să-i acorde victoria la puncte. 
O întîlnire de un rar dinamism și ter
minată cu un rezultat oarecum sur
priză au furnizat Toma Constantin și 
Andrei Olteanu. Olteanu a început cu
rajos partida și și-a dominat adver
sarul prin directe de stingă și croșeuri 
„în plin". Dinamovistul a acționat des
coperit și a încercat să trimită cîteva 
laterale (caracteristice) dar care, de 
regulă au mers... în vînt. Abia începu
tă repriza a doua și Olteanu a și ex
pediat un puternic croșeu de stînga la 
bărbie in urma căruia Toma a fost dez
echilibrat. Din acest moment dinamo
vistul a pornit hotărît la atac. Totuși, 
Olteanu și-a contrat din defensivă ad
versarul care, descoperit, a primit 
multe lovituri Același aspect l-a avut 
și ultima repriză cînd am asistat la 
atacurile insistente dar infructuoase 
ale lui Toma și la contrele de stînga, 
excelent executate de metalurgist, care 
a obținut astfel o mult aplaudată vic
torie la puncte. Un meci dinamic și 
spectaculos au oferit în continuare ti
nerii G. Stoian și 1. Marin. S-au 
schimbat lovituri deosebit de clare. 
Boxerul de la Cetatea Bucur a dovedit 
că se află într-un progres evident și 
a obținut destul de ușor victoria la 
puncte. O plăcută impresie a produs 
reintrarea lui Nicolae Linca, în compa
nia metalurgistului Rizea. Linca a do
vedit multă poftă de luptă și a utilizat 
cu succes numeroase „stingi" la plex. 
La o astfel de lovitură, metalurgistul 
a fost expediat la podea 
dind o mare rezistență 
lupta. In cele din urmă, 
ținut victoria la puncte.

frumoasă, 
treptele ringu- 
categoria „co- 
A. Țene. Deși 
în urmă cu

dar dave- 
d a reluat 
Linca a ob-

0. Remus

Concursul 
jucătorilor fruntași
După alte două runde, în fruntea 

clasamentului turneului din Capitală 
. se găsesc din nou la egalitate Țroia- 
nescu și Ciocîltea. Ei au terminat cu 
remiză întîlnirea lor din runda a 4-a, 
fapt de care a avut de profitat Me
nas, lider cu */2 p. (în urma victoriei 
asupra lui Samarian). Au urmat — în 
runda a 5-a, disputată marți — par
tidele centrale Menas-Troianescu 0-1 
și Ciocîltea-Joița 1-0. A urcat în cla
sament Qhițescu, după două victorii 
consecutive, la Urseanu și Reicher.

Iată rezultatele tehnice: Menas-Sa- 
marian 1-0, Joița-Bozdoghină 1-0, Gre- 
țuIeșcu-Gavrilă Pavlov-Stăncu-
lescu 1-0, Botez-Georgescu ‘A-'A, Puș- 
cașu-Drimer V2->A, Reicher-Nacht 9-1 
(runda a 4-a) ; Samarian-Pavlov 

■‘A-'A. Urseanu-Ichim V2-‘/2, Botez- Ro
tam */2-‘/i (runda a 5-a). Restul parti
delor sint întrerupte.

Tn clasament: Troianescu și Ciocîl
tea 4, Menas 3%, Ghitescu, Joita, Sa
marian 3, Nacht 2Vj ’ (2), Pușcașu 
2‘A (1), Drimer. Pavlov, Cretulescu, 
Gavrită 2 (1) etc.

• CU PRILEJUL unui concurs a- 
tletic de sală desfășurat în orașul 
Lvov, tînărul sportiv sovietic lams 
Krasovski a obținut la săritura cu 
prăjina performanța de 4,46 m. A- 
cesta este cel mai bun rezultat pe te
ren acoperit realizat în Uniunea So
vietică. In cadrul pregătirilor pentru 
Jocurile Olimpice de la Roma, atleții 
sovietici vor participa în curînd la 
mai multe concursuri în aer liber care 
vor avea loc în orașele Tbilisi și 
Stalinabad.

• INTR-UN MECJ contînd pentru 
primul tur al „Cupei Campionilor Eu
ropeni" la volei, la Istanbul s-au întîl- 
nit echipele „Levski" Sofia și „Da- 
ruszafak", campioana Turciei. Net su
periori, voleibaliștii bulgari au repur-

PENTRU
ÎNTRECERI 
„CUPA 8 MARTIE”

De ieri. 
Doamnei 4 
concurs rezervat șahistelor fruntașe 
din Capitală. Participă 12 jucătoare 
împărțite în două grupe: I — Eleo
nora Gogîlea, Domnița Antonie, Mar
gareta Teodorescu, Elena Sigalas, 
Maria Desmireenu, Alexandra Nico- 
lau; II — Elena Rădăcină, Elena 
Siegler, Rodica Reicher, Natalia Ilies
cu, Rodica Manolescu, Elisabeta Poli- 
hroniade.

Regulamentul competiției prevede 
că după terminarea jocurilor din 
grupe vor urma meciuri de baraj (de 
cîte 2 partide) între jucătoarele cla
sate pe aceleași locuri, pentru deter
minarea clasamentului final. Rundele 
sînt programate miercuri după amiaza 
și duminica dimineața, iar întrerup
tele sîmbătă după amiază.

întrecerile sînt dotate cu „Cupa 8 
Martie".

în sala Progresul din str. 
se dispută un interesant

tat victoria cu scorul de 3-0 (6, 3, 8).
• LA TRADIȚIONALA Spartachia- 

dă a Sindicatelor din R.S.S. Estonă 
vor participa în anul acesta peste 
40.000 de sportivi. Această competiție, 
care se desfășoară pentru a 13-a oară, 
cuprinde întreceri de schi, atletism,

anul acesta peste

PE SCURT
haltere, fotbal, baschet, precum și atte 
sporturi. In ultimii ani, activitatea de 
cultură fizică și sport a luat o mare 
dezvoltare în Estonia. La fiecare 8 
locuitori există un sportiv.

• MECIUL TRIUNGHIULAR de 
baraj pentru desemnarea campionului 
de șah al R-P. Ungare pe anul 1959

SQUAW VALLEY (Agerpres). In lo- 
cahtatea Squaw Valley din S.U A. se 
deschide astăzi cea de-a 8-a eaiție a 
Jocurilor Olimp'ce de iarnă. Inaugu
rate în anul 1924 la Chamonix, ele 
s-au desfășurat apoi la Saint Morifz 
(1928), Lake Placid (1932), Garmisch 
Partenkirchen (1936), Saint Moritz 
(1948), Oslo (1952) și Cortina d’Am
pezzo (1956). Cu prilejul celei de-a 
7-a ediții au participat pentru prima 
oară la’ Olimpiada de iarnă, sportivii 
sovietici, care au obținut atunci un 
strălucit succes, cucerind cel mai 
mare număr de medalii de aur și lo
cul întîi în clasamentul neoficial pe 
națiuni.

tinuă să se mențină frumos. Soarele 
strălucește deasupra munților Sierra 
Nevada, iar pîrtiile sînt acoperite de 
un strat gros de zăpadă. In vîrful 
unui turn instalat în centrul stațiu
nii flutură drapelele țărilor participan
te și steagul alb olimpic cu cele 5 
cercuri simbolizînd înfrățirea raselor 
și continentelor. Flacăra olimpică a- 
dusă din Norvegia va arde începînd 
de mîine la arena centrală unde se 
va desfășura ceremonia de deschidere. 
In timpul festivității, flacăra olimpică 
va fi purtată de schioara Andrea 
Mead-Lawrence, dublă campioană o- 
Jimpicâ la Jocurile de la Oslo.

In ultimele două zile sportivii și-au

t
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Patinatorul sovietic Evghenii Grișin (in prim plan), campion olimpic și 
deținător al recordului mondial pe 500 m (402 sec) își va apăra la Squatv 

Valley titlul cucerit cu patru ani în urmă la Cortina d’Ampezzo
Ca și olimpiadele de vară, Jocurile 

de iarnă sînt o expresie a năzuinței 
spre pace și cunoaștere reciprocă a 
tinerilor sportivi din cele cinci con
tinente ale planetei noastre.

Jocurile de la Squaw Valley vor 
prilejui o pasionantă confruntare în
tre cei mai buni hocheiști, patinatori, 
schiori și săritori de pe trambulină 
din lume. La marea competiție parti
cipă 800 de sportivi din 30 de țări 
printre care Anglia, Austria, Australia, 
R. P. Bulgaria, Canada, R. Ceho 
slovacă. Elveția, Finlanda, Franța,

| Germania (echipa unită), Italia, Ja- 
«ponia, Norveg'a, R. P. Polonă, Sue- 
; dia, R.P. Ungară, S.U.A., U.R.S.S. și 
i alte țări. Eșalonat de-a lungul a 11 

zile (18—28 februarie), programul 
Jocurilor Olimpice de iarnă cuprinde 
27 de probe de patinaj viteză, patinaj 
artistic, schi (probe alpine și nordi
ce), biatlon. sărituri speciale de la 
trambulină, hochei pe gheață.

Cu cîteva ore înaintea începerii 
jocurilor, la Squaw Valley timpul con-

continuat antrenamentele folosind la 
maximum fiecare minut. Patinoarele 
au fost pur și simplu neîncăpătoare 
pentru marele număr de sportivi dor
nici să-și verifice posibilitățile înain
tea startului oficial. Marți cei prezenți 
în jurul ovalului de gheață au avut 
prilejul si asiste la realizarea unei 
excepționale performanțe: patinatorul 
sovietic Evghenii Grișin, în mare 
formă, a parcurs distanța de 500 m în 
40”, cu două zecimi de secundă sub 
recordul mondial oficial ce-i aparține. 
Echipa de hochei pe gheață a U.R.~ “ 
s-a antrenat în compania echipei 
poniei. In două reprize, hocbeiștii 
viet'ci au înscris 20 de puncte și 
primit numai unul. In legătură 
terenul de hochei ex'stă însă nemul
țumiri din partea formațiilor partici
pante deoarece dimensiunile sale nu 
sînt tocmai reglementare, iar gheața 
este pe alocuri insuficient de solidă. 
S-a făcut chiar o propunere ca tur
neul de hochei să Se desfășoare la Los 
Angeles. Probleme serioase se pun și

în fața z'ariștilor care sînt cazați îr 
tr-o localitate depărtată de Squa« 
Valley. Condițiile de transmitere vo 
fi destul de dificile pentru ziarișt 
europeni dat fiind că diferența d< 
titnp dintre Squaw Valley și Europ 
este de 9—10 ore (cînd la Squaw Vi 
lley este ora 8 la București este or 
18). Multe ziare nu vor putea să pi 
blice la timp rezultatele întrecer'loi 

Antrenorii, corespondenții de spot 
șl specialiștii prezenți la Squaw Va 
lley comentează și apreciază șansei 
concurenților. La actuala ediție 
Jocurilor de iarnă își vor apăra t’tli 
rile cucerite la Cortina d’Ampezzo, 
renumiți campioni ca patinator 
E. Grișin, B. Silkov (U.R.S.S.), schio 
rii ■ Liubov Kozîreva-Baranov 
(U.R.S.S.), H; Brendefi (Norvegia), X 
Hakulinen (Finlanda), S. Jernber; 
(Suedia), S. Stenersen (Norvegia) < 
Madeleine Berthod (Elveția).

Jocurile Olimpice vor începe efecti 
joi după-amiază cînd se vor disput 
primele meciuri din eliminatoriile tui 
neului de hochei pe gheață. Confort 
programului anunțat de agenția Frar 
ce Presse, echipa U.R.S.S. va juca c 
echipa Germaniei, S.U.A. cu R. Ceht 
slovacă și Canada cu Suedia. Vine 
încep probele de schi. Cu mare intere 
este așteptată cursa de 30 km fon 
bărbați, la startul căreia vor fi pre 
zenți așii fondului mondial în frunt 
cu suedezul Sixten Jernberg, campio 
olimpic, Veiko Hakulinen (Finlanda 
campion mondial și olimpic, Pavt 
Kolcin și Nicolai Anikin (U.R.S.S. 
Telegramele agențiilor de presă c< 
mentează faptul că schiorii 
navt se acomodează f 
altitudinea ridicată a 
tare a probelor. Tot vineri, pe pîrti 
de la Squaw Peak se dispută prob 
de coborire bărbați, una dintre cel 
mai spectaculoase întreceri de sch 
Coborîrea va reuni 66 de concurenț 
In urma tragerii la sorți, primul cor 
curent care va lua startul va fi austria 
cui Egen Zimmerman. Compatrioft 
său Kar] Schrantz, unul din favoriț 
probei, va pleca al 12-lea în urm 
francezului Adrien Duvillard.

In ziua a doua a Jocurilor vor cot 
tinua meciurile de hochei și va îr 
cepe proba de patinaj artistic pe 
rechi.

schiorii ^^and 
destul 

i locului di^Fispi
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NICI UN CONCURENT NEÎNVINS IN FINALA 
CAMPIONATULUI DE ȘAH AL U.R.S.S

— Korcinoi și Petrosian conduc in clasament
Odată cu apropierea finișului lupta 

devine tot mai aprigă în finala cam
pionatului de șah al U.R.S.S. După 
desfășurarea partidelor întrerupte 
(Petrosian — Liberzon 1—0, Spasski 
— Șamkovici 1—0, Krogius — Sima- 
?hin 1—0, Polugaevski — Bronstein 

—0, Saharov — Lutikov 0—1, Sue
tin — Saharov 1—0, Averbach — 
Saharov 1—0) în fruntea clasamen
tului trecuse Tigran Petrosian, care 
îl depășise cu 'A punct pe principalul 
său rival Victor Korcinoi. Petrorian 
era de altfel și singurul concurent

a luat sfîrșit. Pe primul loc s-a cla
sat marele maestru Laszlo Szabo cu 
5 puncte. El a fost urmat de Barcza 
cu 4 puncte și Portisch cu 3 puncte.

• ATIT IN LUNA ACEASTA cît 
și în martie, sportivii sovietici au pro
gramate cîteva meciuri internaționale 
de hochei cu mingea. Dinamoviștii din 
Moscova vor efectua un turneu în 
Suedia, unde vor susține trei întîlniri 
cu cete mai bune echipe suedeze. Ho- 
cheiștii de la T.S-K-M.O. se vor de
plasa în Finlanda, unde vor evolua 
în compania selecționatei secunde fin
landeze și a cîtorva echipe de club. 
Prima reprezentativă a Finlandei ca 
și campioana Suediei vor efectua tur
nee în Uniunea Sovietică, avînd în 
program meciuri la Moscova, Ulia
novsk, Sverdlovsk și Kursk.

neînvins a! finalei campionatului, 
imediata apropiere a primilor doi 
plasase Gheller, care în a doua 
mătate a întrecerii a forțat nota 
cului, obținînd patru victorii conse
cutive. Revelația actualei ediții a cam
pionatului, Krogius, continuă și el să 
se mențină în plutonul fruntaș.

Runda a XlV-a a furnizat o nouă 
surpriză: Polugaevski, cu albele, i-a 
adus lui Petrosian prima înfrînge.e 
în turneu. In acest timp Korcinoi, 
remizînd cu Averbach, îl egala pe 
lider în fruntea clasamentului. O 
nouă victorie a obținut Gheller în 
dauna lui Simaghin și Baghirov, 
care l-a întrecut pe Gufeld. Partidele 
Spasski — Liberzon, Krogius 
Samkovici și Suetin — Stnîslov 
fost remize. Trei întîlniri s-au 
trerupt.

In felul acesta, înaintea ultimelor 
runde lupta continuă să rămînă des
chisă, trei concurenți candidînd cu 
cele mai multe șanse la primul loc: 
Korcinoi, Petrosian și Gheller. Primii 
doi au acumulat cîte 10 puncte, 
Gheller 'A punct mai puțin. în cla
sament urmează: 4. Krogius 9 p, 5. 
Polugaevski 8 p, 6—8. Taimanoo (1), 
Spasski, Averbach 7‘A p, 9—11. Ba- 
ghiroo (1), Bronstein (1), Smîslov 
7 p, 12. Simaghin &/t p, 13. Net (1) 
6 p, 14—15. Lutikov (1), Gurghe- 
rudze (1) 5‘A p. 16—17. Suetin, Li
berzon 5 p, 18. Samkovici (1) 4‘A p 
19—20. Saharov (1). Galelă 4 p.
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de Stat 
de intrare 
la J. 0.,

Dcpartamentul 
a refuzat viza 
in S.U.A 

corespondenților dsAes
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Refuzul Departamentului de Stat < 
a permite corespondenților de pre. 
din R.D. Germană să meargă 
Squaw Valley pentru a relata deșt 
șurarea Jocurilor Olimpice a provoc: 
critici aspre din partea opiniei publ 
ce americane și a cercurilor sportiv 
Potrivit relatărilor presei din Sa 
Francisco, la 16 februarie a avut k 
în acest oraș ședința Comitetului ( 
limpic Internațional. Gu acest prilej 
fost adoptată o rezoluție în care : 
exprimă dezacordul C.I.O. cu poziț 
Departamentului de Stat. Comunic» 
hotărîrea Comitetului Olimpic Interni 
țional, președintele comitetului, am 
ricantil Averry Brundage, a declara 
„După părerea mea toți ziariștii spo 
tivi trebuie să fie admiși la Jocuri 
Olimpice". De asemenea, unele zia 
americane își exprimă nemulțumire 
față de poziția Departamentului. < 
Stat. Remarcînd faptul că Depart 
mental de Stat își motivează hotă: 
rea prin temerea că ziariștii din R I 
Germană ar putea imprima Jocurile 
Olimpice o nupnță politică, ziar 
„Chicago Sunday Times" scrie < 
„hotărîrea Departamentului de St 
pune S.U.A. intr-o situație neplăcut 
în fața opiniei mondiale. Refuzind f 
admită intrarea ziariștilor din R.I 
Germană la Jocurile Olimpice, rel 
tează ziarul, Departamentul de St. 
creează singur acea situație pe ca 
el vrea s-o înlăture. Departamentul £ 
Stat dă un caracter politic intrecer 
lor prietenești ale Jocurilor Olimpic 
de unde reiese că argumentele Depa 
tamentului de Stat sînt șubrede. Fiir 
statul care găzduiește Jocurile Olin 
pice, S.U.A. trebuie să înlăture orii 
posibilități ale războiului rece cai 
sînt potrivnice spiritului olimpic" 
părere asemănătoare exprimă și zi. 
rul „Wall Street Journal". (Agerpres


