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PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI VAI1
- Ț ) * * » 4 r  —^=--=  ■

r iua de 8 Martie — Ziua interna
țională a femeii — a intrat în 

' tradiția oamenilor muncii de pre- 
ndeni ca o sărbătoare întîmpinată 
i semnul luptei crescînde pentru 
e, pentru prietenie între popoare, 
itru drepturi și libertăți democra- 

ale femeilor din întreaga lume.
ul acesta se împlinesc 50 de ani 
la proclamarea zilei de 8 Martie 

izi internațională a femeii, în lupta 
itru drepturi, pentru pace, pentru 
cirea copiilor.
h țara noastră, Ziua internațională 
tmeii este întîmpinată prin succese 
rite în producție, prin numeroase 
uni menite să sărbătorească acea- 

aniversare. Pe plan sportiv, cea 
i importantă manifestare va fi șta- 
■ organizată de Consiliul General 
Uniunii de Cultură Fizică și Sport 
Colaborare cu Comitetul Național al 
[neilor din R.P.R., la care vor lua 
te sportive din întreaga țară. In 
ere» organizării acestei ștafete, în- 
lată „Să întîmplnăm 8 Martie 

W“, comisiile raionale ale femeilor 
consiliile raionale U.C.F.S. vor or- 
hiza in centrele de raion adunări, 
cadrul cărora vor fi primite sta

ple venind din centrele de comună, 
alte orașe ale raionului precum 

ștafeta femeilor din reședința de 
on. Apoi ștafetele vor porni mai de- 
te către orașele reședință de re- 
ine, urmind ca primirea acestora 
Se facă în cadrul unei festivități ce 
ave.» loc în ziua de 6 martie, in 

h Floreasca din Capitală.

De asemenea, consiliile regionale, 
raionale și orășenești U.C.F.S. s-au 
angajat să organizeze o serie de ac
țiuni sportive în care să lie angrenate 
cit mai multe femei din fabrici, în
treprinderi, instituții, G.A.S., G.A.C.,

■ școli, facultăți etc. De pe acum am 
primit vești asupra întrecerilor de

► schi, patinaj, tenis de masă, șah, vo
lei ș. a. inițiate în cinstea Zilei inter- 

i naționale a femeii. In întreprinderi, 
i stațiile de radio-amplificare, gazetele 

de perete, fotomontajele sînt pregătite 
să ilustreze succesele realizate de 
sportive în diferite întreceri interna-

■ ționale și interne. Numeroase sint a- 
sociațiile sportive care s-au angajat

i ca în cinstea acestei sărbători să spo-
■ rească numărul femeilor membre în 
I U.C.F.S., iar participarea femeilor la 
t manifestațiile sportive să fie cit mai 
I numeroasă. Un alt angajament al 
1 consiliilor asociațiilor sportive este a- 
i cela de a alcătui brigăzi compuse dm 
. sportive care să pună la punct echipa

mentul și materialul sportiv, 
totodată la recondition area și 
rarea lor.

Toate aceste angajamente 
de la sine despre entuziasmul 
este jntimpinaiâ la noi în țară. Ziua 
internațională a femeii- Alături de toți 
ceilalți' oameni ai muncii din țara 
noa.tră sportivii se vor strădui să ilu
streze respectul și prețuirea de care 
se bucură femeia in Republica Popu
lară Romină, îniîmpinind ziua de 8 
Martie cu noi succese in muncă și 
sport.

Organ al Uniunii de
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ajutind 
recupe-

vorbesc 
cu care

Cultura Fizica și Spart din R. P. Romîncî

Luni 22 februarie 1960 ie 4 pag’ni 25 bant
—■»'------------------------ L. ■

C.C.A. a realizat un frumos spectacol fotbalistic 
o victorie la scorȘl

Aplauzele celor ap-oape 20.000 de 
spectatori care au subliniat fiecare ac
țiune spectaculoasă a echipei C.C.A

6-0 (2-0) cu Donawitz
(ți ieri, aceasta a fost foarte darnică 
în această privință) și care au salutat

dei
jucătorii militari la sfirșitul parti- 
cu Donawitz, au exprimat califica-

Kroner, care i-a marcat victoria cotfl 
cludentă cu scorul de 6—0 (2—0), fH 
del netei sale superiorități (raport d« 
cornere: 12—1),

ț Citiți ia pagina a IV-a ♦
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X Asăsute ckspre deslișwarea 
♦ JOCURILOR OLIMPICE DE IARNĂ 
ț de la Squaw Valley

„Cupa București" la hochei pe gheață

ccelenții jucători de la Torpedo Gorki au clștigat detașat turneul
Jpl — Echipa Bucureșdi s-a clasat pe locul doi —

Torpedo Gorki, de departe cea mai bună echipă a turneului, a cîștigal sîm- 
Blă seara trofeul „Cupa București" cu care a fost dotată competiția internațio- 
h/ă desfășurată timp de trei zile pe stadionul de iama din Parcul sportiv J!3 
kigusf". In partida ultimă, decisivă pentru primele două locuri în clasament, Tor- 
Ho a întrecut net reprezentativa 
i acest joc — hocheiștii de la 
or reprezentativa Budapestei.

Icul lui torpedo gorki 
DEMONSTRAȚIE

bacă printre spectatorii finalei 
u-Torpedo Gorki se aflau unii atît

Bucureștiului (8—0), după ce — în 
Ostrava obținuseră locul 3, depășind

deschidere 
cu același

O

Bucu-

naj, viteză 
de bază ale 
du-le bine, 
bească apoi

de acțiune sînt 
jocului de hochei. Posedin- 
o echipă poate să... vor- 
și de tehnică în mînuirea

elementele1

croseî, și de scheme tactice. La Torpedo 
Gorki, toți jucătorii isînt excelenți patina
tori și — ca un corolar al acestei calități 
—■ buni mînuitori ai crosci, buni tacti
cieni, buni șuteri la poartă. Pentru a în
tregi imaginea asupra acestei echipe, tre
buie să subliniem aici și un alt element 
caracteristic ei : perfecta înțelegere a ideii

REZULTATELE ultimei ETAPE :

zenți în tribunele 
aplaudat totodată 
piinată, aporth-â 
tici. _

VZKG Ostrava-Budapesta
2-0, 5-0)
Torpedo Gorki—București 

2-0, 3-0).
Clasament :

3 (
2 (
1 I
0 (

1. Torpedo Gorki
2. București
3. VZKG Ostrava
4. Budapesta

că hocheiul este un

3
3
3
3

0
1
2

0 
0
0
0 3
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joc colectiv. Acțiu- 
colective ale lui Torpedo au fost 

aplaudate simbătă seara de cei pre- 
patinoarului, care au1 
Și
a

comportarea disci- 
hocheiștilor sovie-

C. RADU

(Continuare In pag. a 2-a)

kt o acțiune a lui Poteliov (dreap- 
ț), portarul nostru, Pușcaș, reține 
Ucu!, protejat de Hollo, Andrei și 
\arga.

optimiști încît să spere într-o victo- 
a echipei noastre (care arătase în 

lie partide anterioare că poate să „scoa- 
|rezultat“ chiar în partide în care șati-
I hirtiei n-o arată favorită), primele 
tute de joc i-au făcut, desigur, să se 
loiaacă de această posibilitate. Și 
psta pentru că Torpedo Gorki — care 
k din meciurile anterioare își arătare 
leala valoare — în finală s-a între-

pe sine I Hocheiștii sovietici, avind 
flț>artea lor avantajul hotăritor al su- 
porității in patinaj și al unei perfecte 
pgenități, au luat jocul pe cont pro-
II și marcind în prima repriză trei 
uri (min. 8 Rogov, min. 11 Potehov 
Ir in. 14 Saharovski — dintr-o splen- 
lâ acțiune parsonală, cind echipa sa 
afla in inferioritate numerică) au ri- 
țt orice -semn de întrebare asupra 
ligătorului jocului și, deci, al turneu- 
I Așa incit, dacă spectatorii au incer- 
I un oarecare sentiment de decepție, 
fiind la scorul sever la care pierde 
lina Bucuireștiuîui, ei au fost — în 
imb — compensați de calitatea exce- 

rtă a hocheiului practicat de Torpedo 
rki care 4e-a oferit cel mai bun spec- 
pl ele acest gen din ultima vreme, 
mport a rea de sîmbătă seara a jucăto- 
[lor din Gorki ne-a făcut să uităm
Slovan Bratislava, pe Dukla Jihlava, pe 

pteras și să le acordăm lor' aprecie- 
I de cea mai bună formație de horliei 
h ne-a vizitat de cînd avem acest 
Hnoar artificial. "Siguranța în pati-

Bone a fost unul din cei mai buni jucători ai echipei C.C.A. în partida de ieri 
cu Donawitz. Iată-l pe mijlocașul bucureștean respingind o acțiune a interului 
dreapta Heber.

tivul acordat învingătorilor. Iar dacă 
mai adăugăm și aprecierile cît se 
poate de măgulitoare ale oaspeților 
austrieci la adresa echipei C.C.A. 
(„formație de valoare ridicată", „pu
ține echipe din p-Ima ligă austriacă 
i-ar putea face față" etc.) aproape că 
nu mai avem ce spune în plus despre 
frumoasa demonstrație fotbalistică fă 
cută ieri de liderul campionatului, 
C.C.A.

Este adevărat că adversarul său, 
Donawitz s-a prezentat sub așteptări 
și că nu i-a pus prea multe probleme, 
mai ales în apărare. Dar — și aici 
este meritul cel mai mare al său — 
echipa G.C.A. a vrut să folosească a- 
ceasta partidă ca pregătire și verifi- 

, .care și, contrar obiceiului multora din 
echipele noastre fruntașe, n-a încetinit 
ritmul de joc atunci cînd și-a văzut 
victoria asigurată, ci a continuat să 
joace în aceeași alură susținută pînă 
la fluierul final al arbitrului Petre

Foto : T. Roibu
In același timp, fotbaliștii militari 

au manifestat o evidentă preocupate 
pentru realizarea unui spectacol fot
balistic de bună calitate, ceea ce ieri 
le-a reușit din plin. Jocul lor co’ec- 
tiv — de altfel, bine cunoscut —, com
binațiile subtile, cu rapide schimbări 
de direcție, mult gust tie de specta
tori, au „măcinat" pur și simplu apă
rarea oaspeților, pe care i-au silit 
pînă la urmă la o prelungită defen
sivă, cu scopul de a evita majorarea, 
scorului. Și dacă timp de 30 de mi
nute la început, austriecii au rezistat: 
fără să primească vreun gol, în ciuda 
presiunii echipei C.C.A., în ultimele- 
15 minute ei au cedat de două ort. 
(Alexandrescu cu capul în min. 30 și 
Constantin cu capul în min. 31). iar- 
după pauză de patru ori (Constantin.

P. GAȚU ț

(Continuare în pag. a 3-a) ’

Handbaliștii de la Dinamo București 
au cucerit din nou titlul de campioni republicani

— O frumoasă performanță a realizat echipa
Rapid București, care a ocupat locul secund

Maî disputat ca în alți ani, campio
natul masculin de handbal în 7 pe 
anul 1960 s-a încheiat ieri seară în 
sa7a Floreasca cu victoria echipei 
DINAMO BUCUREȘTI. In această 
privință deci, întrecerea de anul acesta 
nu s-a deosebit de edițiile precedente, 
care au revenit tot hanitbaliștilor aces
tei formații. Acum ei au trebuit încă 
să facă eforturi mai serioase, cu atît 
mai mult cu cit majoritatea jucători
lor dinamoviști se află la capătul unui 
extrem de bogat sezon de activitate, 
care i-a solicitat din plin. Cu alte 
cuvinte, victoria lor este mai preți
oasă ținînd seama tocmai de acest 
lucru. De altfel se porte observa și din 
ultimele jocuri disputate în turneul 
final, în care dinamoviștii au obținut 
victorii muncite, dar cu atît mai me
ritate și, firește, mai frumoase.

C.C.A, și Știința Timișoara învingi- 
toare pe merit

Programul jocurilor de sîmbătă, cînd 
urma să se dispute unul din primele 
derbiuri, atît de așteptate de publicul 
bucurețtean, a avut ca deschidere două 
jocuri „liniștite”. Echipele învingătoare 
în aceste jocuri (C.C.A. și Știința Ti
mișoara) și-au adjudecat victoria fără 
să depună prea mari eforturi. C.C.A. 
a cîștigat cu 25—19 (12—9) Ia Dinamo

Or. Stalin, iar Știința cu 25—13 (14—7) 
la Dinamo Tg. Mureș.

Dinamo a învinz fa faptă mare 
pe Rapid

acest turneu final s-au arătat a fi cele 
mai în formă, avea un caracter hotă- 
rîtor, deoarece prin rezultatul ei trebuia 
să netezească drumul spre titlu uneia 
din cele două formații.

In aceste condiții, este ușor de ima
ginat tensiunea în care s-a disputat

Iatîlnirea dintre rele două formații 
bucureșteoe, Dinamo și Rapid, care în

fază din, jocul Rqpid-Dinamo Tg. Mureș
' , foto : Gh. Dumitru

acest meci. La capătul celor 60 de mi
nute de joc, care ra spectaculozitate nu 
a satisfăcut, victoria a revenit echipei 
Dinamo cu scorul de 11—10 (9—7). A 
fost o victorie muncită, în realizarea 
căreia un aport hotărîtor l-au avut 
puterea de stăpînire, calmul, luciditatea 
în momentele decisive. Sub acest aspect, 
Dinamo a meritat fără discuție să fie 
învingător. Incepînd jocul mai bine, 
feroviarii au comis grava eroare de 
a se crede (era mult prea devreme...) 
învingători. Ei au condus cu 7—5 în 
min. 24, iar apoi în finalul primei 
reprite, fiind eliminați pe rînd Cernat 
și Ionescu, echipa n-a mai avut tăria 
de a rezista, de care a dat dovadă Di
namo cînd, mai înainte, fuseseră eli
minați Iliescu și Covaci. Și în cîteva 
minute soarta partidei s-a schimbat 
total: Dinamo a înscris patru goluri 
la rînd.

După pauză am asistat la o luptă 
de uzură, în care echipele, de teamă 
sa nu piardă mingea, trăgeau foarte 
rar la poartă. Scorul acestei reprize a 
lost favorabil feroviarilor (3—2) ca 
urmare a faptului că ei au jucat ceva 
mai bine, arătîndu-se mai calmi ca în 
finalul primei reprize.

Credeai însă, că în afară de cefe 
spuse mai înainte alți doi factori au

CAL’N ANTONESCU

(CcMinuare In pag. 3-aj ,



al comitetului sindical de secfie In etapa a Il-a a campionatelor republicai
„Un bun activist sindical șl în a- 

celași timp, fruntaș în producție și 
sport". Aceasta a fost caracterizarea 
făcută ajustorului de precizie Gheor- 
ghe Dragu, la recențele alegeri sin
dicale. Cu acest prilej el a fost ales 
președintele comitetului sindical de 
secție nr. 2 al uzinei „Grigore Preo
teasa" din Capitală.

Pentru cei din afara uzinei, carac
terizarea de mai sus nu spune totul. 
De’aceea, vom încerca să-î aducem 
unele completări. Secția unde lucrează 
candidatul de partid Gheorghe Dragu 
se numește „prototipuri". Aici, schi
țele de pe hîrtia de calc ale diferite
lor proiecte create de ingineri și teh
nicieni, prind viață. Adică, se lucrează 
prima piesă, primul produs prototip, 
înainte de a intra în fabricație. Pen
tru aceasta se cere bineînțeles o înal
tă calificare, iar dacă ești și respon
sabilul unei brigăzi de calitate cum 
este Gheorghe Dragu, o foarte mare 
răspundere. De altfel, steagul de bri
gadă fruntașă pe secție de pe masa 
lui de lucru spune multe în această 
privință.. De asemenea, angajamentul 
îuat în ------ "—:“:l— * J~
Plenara C.C. al P.M.R. din 3—5 de
cembrie 1959, de a face —■ împreună 
cu brigada sa — economii la mate
riale în valoare de 2.500 lei, este tot 
atît de concludent.

Cei care au luat cuvîntul la adu

urma sarcinilor trasate de

narea generală a secției sindicale 
nr. 2 a uzinei .Grigore Preoteasa" 
au scos în evidență că el constituie 
un exemplu pentru toți, că este unul 
din fruntașii secției, iar în calitate de 
responsabil de brigadă s-a preocupat 
și se preocupă de calificarea la locul 
de muncă a tinerelor cadre. Exemplu : 
Radu Marius și Ilie Dumitrescu, as
tăzi ajustori de precizie dintre cei mai 
pricepuți. In privința activității sale 
sportive, noul președinte al comitetu
lui sindical de secție nr. 2 este cu
noscut în toată uzina. El joacă de 
11 ani în echipa de fotbal „Vestito
rul". In secțiile uzinei, gimnastica în 
producție este bine organizată și 
practicată cu regularitate. La aceasta, 
o contribuție însemnată a adus și 
instructorul voluntar Gheorghe ~ 
gU-Cam acestea ar fi. -T-AMaare. 
pletările pe care am ținut să le a- 
ducem 
cînd a 
tetului 
uzinei

Fără

Dra-

corn-

la caracterizarea făcută atunci 
fost ales președinte al comi- 
sindical de secție nr. 2 a 

„Grigore Preoteasa".
îndoială, că sportivul Gheor

ghe Dragu se va achita cu cinste și ț 
de această sarcină care confirmă în-} 
crederea și prețuirea tovarășilor 
de muncă.

luiî
Noi îi dorim succes 1 •

V. T. ț

Carnet sătesc

Din viata asociațiilor
In comuna Brtncovenești, raionul 

Reghin, peste 280 membri U.C.F.S. au 
particip.t la adunarea generală a a- 
soc.iației sportive. Ei au subliniat fru
moasele succese obținute de asociația 
sportivă și s-au angajat ca numărul 
de membri U.C.F.S., să ajungă la 500 
și, bineînțeles, cotizația să fie achi
tată la zi. De aserfienea, în această 
adunare generală s a hotărît să se 
constituie noi secții pe ramură de 
sport (oină, popice etc.).

Frumoase succese în activitatea 
sportivă au obținut și membrii aso
ciației sportive Cărămida din Suseni. 
Do remarcat că toți membrii U.C.F.S. 
și-au achitat la zi cotizațiile, realizîn- 
du-se astfel suma de 9.000 de lei.

FLORIAN PANTEA-coresp

teșoaia șî multe altele, au organizat 
concursuri de schi, șah și trintă la 
care au participat in medie 80—150 
concurenți.

Cu mult entuziasm se întrec în ca
drul concursurilor de iarnă și sportivii 
din raionul Beclean. Astfel, numărul 
participanților din centrul de raion și 
comune depășește cifra de 2000.

In organizarea acestor concursuri 
s-au evidențiat asociațiile sportive din 
comunele Spermezeu, Singeorz, Sieu- 
Odorhei, Chichiș șl altele- Note bune 
în organizarea concursurilor de iarnă 
ale tinerelului pot primi și comisiile 
raionale pe ramurile de sport respec
tive din Huedin, Cimpeni. Bistrița și 
Sârmaș care in fiecare duminică or
ganizează concursuri pe ceie •«« ra
muri de sport cuprinse in regulamen
tul competiției.

OPT PARTIDE DECISE IN ULTIMELE TREI MINUTE DE JO
spectaculoase, viu 

scorurile strînsi
disputate 
cu care

Jocuri 
(dovadă __
s-au terminat majoritatea întîlnirilor) 
și de un bun nivel tehnic — iată pe 
scurt caracteristica etapei a 11-a din 
returul campionatelor republicane de 
baschet.

Cele trei întîlniri programate ieri 
dimineață în sala Dinamo din Capi
tală au oferit (în special jocurile mas
culine) spectacole’ plăcute, în care 
protagonistele s-au străduit să prac
tice un joc de cea mai bună cali
tate. In singura partidă feminină dis
putată, liderul campionatului — Știin
ța București — a obținut fără difi
cultate și cea de-a 13-a victorie con
secutivă în fața echipei timișorene 
C.S.S. Banatul: 70—27 (31 — 14).

Primul ioc masculin al programului 
a opus echipe'e Metalul M.I.G. și 
Știința Cluj. Bucureștenii. care aveau 
nevoie de o victorie pentru a evita 
penultimul loc. au început bine parti
da. jucînd de la egal la egal cu va
loroasa formație clujeană. Astfel, sco
rul primei reprize a fost în general 
echilibrat, stude i ii reușind de-abia 
spre sfîrșitul celor 20 de minute să ia 
un avans de 5 puncte. După pauză, 
clujenii au imprimat jocului un ritm

mai rapid. Contraatacurile rapide și 
eficace ale lui Saroși, Albu și Vizi au 
pus adesea în dificultate apărarea 
metalurgistă și numai ef-vturile deo
sebite ale lui Tursugian, care a în
scris puncte prețioase pentru echipa 
sa, au făcut ca scorul să nu ia pro
porții. I. ’... ’ ‘ 
68—60 pentru 
au o revenire 
pînă la 68—66, 
clujenii cîștiga 
(32-27).

Jocul dintre
Progresul București a permis primei 
echipe să recolteze cea de-a doua 
victorie consecutivă în decurs de trei 
zile. Dinamoviștii au făcut din nou 
o partidă excelentă, jocul lor ramd. 
variat și neașteptat de eficace (pro-

In minutul 39, la scorul de 
oaspeți, bucureștenii 
puternică, se apropie 
dar în cele din urmă 
cu scorul de 70—68

Dinamo București și

Mureș, a obținut o victorie deosebii 
de prețioasă în ultimele secunde cln< 
la scorul de 39—39, Mirela Bucevsk 
a transformat o aruncare libera. Scoi 
final: 40—39 (20—25) pentru Voinți 
București. In a doua partidă. Răpii 
București a întrecut codașa clasa 
mentului. Știința Cluj, cu scorul di 
60—28 (34—15). (V. Corbescn — ro 
respondent).

• Jocurile de la Orașul Stalin ai 
atras o cifră record de spectator 
(peste 1.000), care au fost deplii 
răsplătiți de calitatea celor două par 
tide. Meciul feminin dintre echipa lo 
cală Voința și I.C.F. a avut un fina 
pe care întreaga desfășurare a parti 
dei nu-1 anunța. Icefistele au juca 
mai bine în prima repriză conductor 
cu 16—3 și terminînj cele 20 minuti

sportive

In satele și comunele regiunii Cluj 
se desfășoară concursul de iarnă al 
tineretului li schi, gimnastică, șah, 
tenis de masă, popice, trintă, haltere. 
Aceste întreceri se bucură de un deo
sebit interes din partea tinerilor spor
tivi. In raionul Dej, de exemplu, aso
ciațiile sportive Făclia din comuna 
Poiana Blenchii, înfrățirea Cîțcău, So
meșul Reteag, înainte din satul Ci-

ALEXANDRU MOMETE-coresp.

Concursul „Bilanț" desfășurat între 
asociațiile sportive sătești din regiu
nea Stalin s-a încheiat de curînd. A- 
ceasta întrecere sportivă la care au 
participat 196 asociații sportive din re
giunea Stalin a cunoscut un succes 
deplin.

Obiectivele principale ale acestui 
concurs au fost obținerea celor mai 
bune rezultate la înscrierea de mem
bri, încasarea cotizațiilor, antrenarea 
tineretului în complexul G.M.A., orga
nizarea șî participarea la cit mai 
multe concursuri de mase, activizarea 
secțiilor pe ramură de sport și ame
najarea de baze sportive simple. Re
zultatele înregistrate cu acest prilej 
au fost remarcabile. In comune ca 
Araci — raionul Codlea, Dacia — ta- 
ionul Rupea. Sinniiclăuș — raionul 
Tirnăveni, Netuș — raionul Agnita, 
Sîmbăta — raionul Făgăraș, Dirlos — 
raionul Mediaș, concursul „Bilanț" a 
dus Ia înviorarea mișcării sportive de 
mase. '■

Primul îoc. în acea-ti întrecere a re 
venii asociației sportive Recolti din 
Hălcbiu. — raionul Codlea. Pentru re
zultatele obținute asociația sportivă 
Recolta Hălchiu a fost premiată cu 
rînduri complete de echipament sportiv 
pentru secțiile de handbal și volei.

C. GRUIA-coresp.

Excelenții
au

HOCHEI^

jucători de la Torpedo Gorki 
cîștigat detașat turneul

pag- l).
primele rînduri

Fază din 
liscu (Știința) 
echipei sale.

meciul Știința București-C.S.S. Banatul Timișoara. Viorica bficw 
va trage nestingherilă la coș, înscriind un nou coș in favourer

aruncările din acțiunecentajul lor la
a fost de 61,4%) fiind aplaudat la 
scenă deschisă. întreaga echipa a 
învingătorilor și în special. Kiss (de 
la meci la meci mai bun) merită 
evidențiată pentru jocul de calitate 
prestat. Progresul a avut o apărare 
penetrabilă care n-a rezistat ritmului 
impus de dinamoviști și nu a știut 
să folosească avantajul fizic, evident, 
al jucătorilor săi, în lupta 
nouri. Scorul final : 92—/I 
pentru Dinamo, (a. v.).

• In sala Giulești au avut 
jocuri feminine. In prima

sub pa- 
(47-27)

loc două
>___  ______ . întîlnire.
Voința București, deși a fost condusă 
aproape tot meciul de Voința Tg.

M. Dobrescu șka luat revanșa

Foto : I. Mihăică

(Urmare din
Așa cum arătam în 

ale- cronicii noastre, jocul s-a desfășu
rat aproape tot timpul în nota de do
minare a Iui Torpedo. După ce și-au 
asigurat un avantaj hotărîtor de 3 go
luri în prima repriză, oaspeții au mai 
slăbit puțin ritmul de joc în a doua 
parte a întîlnirii, cind au marcat totuși 
de două ori (min. 25 Sicicov și min. 
38 Orlov, cu concursul lui Hollo care 
a schimbat, cu patina, direcția 
în poartă). In această repriză, 
București a avut și ea citeva 
remarcabile, viu aplaudate. In 
repriză, în ciuda eforturilor pe 
depun jucătorii noștri de a reduce han
dicapul, Torpedo majorează scorul prin 
Potehov • (min. 46), Saharovski (min. 
49) și Dubinin (min. 52).

Echipa Bueureștiului nu putea cîștiga 
în fața unui adversar atît de puternic 
ca Torpedo Gorki, chiar dacă s-ar fi 
aflat în cea mai bună formă a sa și nu 
în declinul în care a intrat din cauza 
oboselii acumulate în acest sezon, in 
care jucătorii care o compun au fost 
mult solicitați.

Intîlnirea a fost bine arbitrată de 
Svitil (R. Cehoslovacă) și M. Laszlo 
(R. P. Ungară).

pucului 
echipa 
acțiuni 
ultima 

care le

ECHiPA BUDAPESTEI A REZISTAT 
DOAR O REPRIZA

In partida cu VZKG Ostrava, selecțio
nata Budapestei s-a comportat bine in 
prima repriză (cînd a primit doar un 
gol, marcat de Pavlik) și pină la ju
mătatea celei de a doua, cină două 
șuturi puternice de la distanță, alt fun- 

■dușului Cehoslovac Plârika au lămurit

re- 
Netolicka (de două ori), Bubnik, 
și Pavlik fixează scorul meciu-

problema învingătorului. In ultima 
priză, ....................................  - .
Blazek 
lut

Au
(R.P.R.) ji V. Donskoi (V.R.S.S.).

★
După încheierea jocurilor, tov. Vasile 

Militaru, secretarul general al FRlip, 
a inmînat echipei Torpedo, Gorki tro
feul „Cupa București" și plachete ju
cătorilor din echipele clasate pe primele 
3 locuri.

arbitrat bine A. Teodorescu

asupra lui
REZULTATE TEHNICE. I. Pătruț 

(ICI) b.p. I. Răcaru (C.B.)-amical; C. 
Rusu (C.B.) meci nul cu I. Iriza 
(CCA); I. Florea (CCA) b.K.O. 2 V. 
Ungureanu (C.B.); I. Stoica (C.B.) 
meci nul cu N. Mîndreanu (CCA); V. 
Șchiopu (CCA) b.p. A. Ciucă (C.B.); 
I. Marin (C.B.) b.p. O. Bacu (CCA);
M. Peiti (CCA) b.K.O. I AL lorda- 
cbe (C.B.); AL Podaru (CCA) b.p. 
Gh. Tănase (Gr. Roșie); V. Netea 
(C.B.) b.p. D. Trandafir (CCA); V. 
Czekeli (CCA) b.p. I. Bocianu (C.B.);
N. Șerbu (CCA) b.p. A. Gănescu 
(C.B ); M. Dobrescu (CCA) b.p. AL 
Bariciu (C.B.).

Ieri dimineață, echipa de box a CCA 
I alcătuită în majoritate din pugiliști ti-

AL Bariciu
cu 
de

ț

Al. Bariciu (stingă) și M. Dobrescu au furnizat un meci extrem de dina
mic, in care pugilistul de la C.C.A. și-a luat revanșa.

. foto; Gh, Dumitru -

neri, a cucerit o frumoasă victorie 
scorul de 14—6 în fața boxerilor 
la Cetatea Bucur. Intîlnirea aceasta, 
deși amicală, a fost așteptată cu mult 
interes de amatorii de box. S-a ob
servat însă, mai cu seamă la tinerii 
boxeri de la CCA, că le lipsește ex
periența meciurilor publice.

I. Florea-V. Ungureanu. Tînârul Ilie 
Florea și-a făcut o intrare promiță
toare, obținînd victoria prin K.O. Bo
xerul de la CCA s-a dovedit foarte ra
pid în execuții și de o mobilitate de
rutantă. Eschivele sale excelente l-au 
ferit deseo'i de contrele puternice ale 
lui Ungureanu. In repriza a doua, Flo
rea și-a trimis adversarul la podea, 
în urma unor serii la figură. Ungurea
nu s-a ridicat, dar dopa ce a fost nu
mărat pînă la opt, el nu a luat po
ziția de gardă, și a pierdut prin K.O.

V. Șchiopu—Ă. Ciucă. Fostul cam
pion a realizat în compania tînărului 
Ciucă un meci frumos, presărat cu mo
mente dinamice. Șchiopii a arătat, mai 
cu seamă în primele două reprize, ca
litățile care l-au situat de cinci ori în 
fruntea celor mai buni „cocoși" ai ță
rii: A lovit rapid, corect, în serii, a 
eschivat foarte frumos și chiar în ul
timul rund, cînd a fost pus în dificul
tate, el a ripostat energic. Adversarul 
său s-a dovedit un boxer de talent. 
A trimis cu precizie stingi pe care 
Șchiopu le-a resimțit. Nu totdeauna a 
știut însă să se folosească de a'onje. 

Al. Bariciu—M. Dobrescu. O revan
șă mult așteptată, care a oferit mo
mente de rară dîrzenie. De data acea
sta a învins Dobrescu care, incepînd 
din rundul doi a liiat lupta 1 pe cont 
propriu. Avînd un finiș irezistibil. Do 
brescu și-a depășit net 
care a terminai epuizat.

de joc cu un avans de 9 puncte 
După pauză, localnicele, în frunte ci 
Hanelore Kraus și Octavia Cucuruz 
fac eforturi mari pentru a echilibra si 
tuația și după o pasionantă „curși 
de urmărire" reușesc să egaleze și s; 
cîștige în final cu 52—48 (20—29) 

In întilnirea masculină, fruntaș: 
clasamentului C.C.A. lipsită de apor 
tul lui Nedef și Novacek a întîmpi 
nat o rezistență serioasă din parte; 
formației locale Steagul roșu. Jocu 
a fost echilibrat, cu nenumărate fazi 
de mare spectacol baschetbaliste, vie 
toria militarilor cu scorul de 67—6! 
(35—30), datorită unui plus de ex 
periență, conturîndu-se de-abia în ul 
iimele minute. (C. Gruia — coresn 
regional).
• Confirmînd forma bună în car 

se află. Voința Iași a 1 
Dinamo Tg. Mureș cu scorul 
49 ( 30—25). (R. Bogdan — coresp.j
• La Oradea, la capătul unor pai 

tide extrem de disputate, echipele k 
cale Dinamo și Voința (fete) au ot 
ținut prețioase victorii în față forma 
fiilor bucureștene Rapid și Construe 
torul cu scorurile de 66—61 (40—33 
și respectiv 40—35 (21—22). (I. Ghiț 
— corcsp. reg.).

• Beneficiind de avantajul terenu 
lui. Știința Timișoara a întrecut 1 
limită Știința București cu scorul d 
19—47 (19—21). (Al. Gross — cores 
pondent regional).

întrecuț^B pi 
scorul (SWf-

HIPISM
REZULTATELE ALERGĂRILOR 

DE IERI

adversarul.

R. C.

Reuniunea de ieri dimineață de ], 
Băneasa-Trap s-a caracterizat printr-u: 
număr deosebit de mare de pârtie4 
panți. în 7 alergări au concurat 76 trâ 
pași.

în majoritatea probelor Întrecerile a 
fost spectaculoase. în trei alergări ir 
tervalul de la sosire dintre primii d< 
clasați a fost minim.

Rezultatele au fost influențate î 
mare măsură de starea terenului, car 
s-a îngreunat treptat, în ultimele alei 
gări coeficientul ridieîndu-se pînă la 
secunde

Alergarea 
prilejuit o 
soldată cu 
care cu acest prilej a 
cele mai 
cariera sa.

REZULTATELE 
S1NT URMĂTOARELE

I. Tatiana (Terehov), 
Cota : 2,90 - 14,90 lei.

II. Secera (Vasile Gh.).
Cota : 11 - 20.lt' - 31 50

Ordine triplă : 178,20 1
III. Haga (Bonțoi AL), Ancnr 

rel. Cota :
IV. Birlic 

Cota : 8.50
Ordine triplă :

V. Lac (Ichim 
Cota : 4.18 - M.1 
VI. Delicioasa 

Zdravăn. Cota .
Ordine :

VII.
Păltiniș. C-o ț

Revn • an**

principală, premiul Blaj, 
întrecere
victoria

merituoase

aprig disputat 
armăsarului Lai 
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performanțe di
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U.T.A. — JIUL 4—4 (1—4)C.C./1. a realzat un frumos spectacol 
fotbalistic și o victorie la scor

(Urmare din pag. 1)

cu capul min. 52, Cacoveanu cu con
cursul portarului Hipfl in min. 69, Tă- 
taru în min. 75 și Constantin în min. 
85). Tactica cu „stoper măturător" nu 
le-a folosit; înaintașii bucureșteni s-au 
p.-iceput să străpungă apărarea supra- 
numerică a oaspeților, după cum apă
rarea echipei C.C.A. a respins cu 
mult calm șt multă siguranță acțiunile 
timide și lipsite de coeziune ale îna
intașilor formației Donawitz.

întreaga echipă a C.C.A. s-a distins 
în acest meci. O notă în plus însă, 
credem că li se cuvine mijlocașilor 
Jenei și Bone și înaintașilor Constan
tin. Tătarii, Alexandrescn și Raksi. In 
concluzie, C.C.A. —■ . cu buna pregă

Două reprize diferite ca aspect

Dinamo — Wisla 2-0 (2-0)
Suporterii dinamoviștilor s-au vtrptal 

ca echipa lor favorită să șteargă in 
meciul cu Wisla Cracovia impresia ne
favorabilă lăsată în meciurile de ve
rificare anterioare. Așteptările lor au 
fost însă confirmate numai in parte: 
Echipa și-a îmbogățit palmaresul me
ciurilor internaționale cu încă o vic
torie și, în prima parte a întilnirii a 
jucat ceva mai bine ca duminica tre
cută, împotriva Rapidului. De fapt, 
dinamoviștii și-au asigurat victoria incă 
Kn prima repriză cînd au marcat cele 
ntouă goluri: primul în minutul 9 
dintr-o lovitură liberă de la 18 metri 
executată de targa, iar cel de al doilea 
în minutul 37, la un corner, prin... 
autogolul stoperului Kawula. In această 
repriză, bucureștenii au destrămat de
seori apărarea adversă. In minutul 25, 
de exemplu, la o incursiune a lui 
Popa (!?!) mingea a fost scoasă în

Această partida amicală a fost, 
umbrită de un gest regretabil al 
lui Szakacs I, care în minutul 80 
l-a lovit intenționat, cu pumnul 
în față pe jucătorul Smauek. Sza
kacs I a fost eliminat de pe te
ren de arbitru, dar atitudinea lui 
huliganică nu poate fi trecută cu 
vederea. Publicul a dezaprobat a- 
cest gest inadmisibil. Jucătorul Sza
kacs I nu este la prima tui ieșire 
nesport'vă și de aceea ziarul r.os- 
tru așteaptă ca Clubul Dinamo șl 

lia măsuri exempare pentru a curmi 
in viitor asemenea manifestări străi
ne de sportul nostru.

ultima instanță în corner. In minutul 
30 V. Anghel a driblat trei apărători, 
pierzînd mingea în fața porții, iar peste 
un minut portarul Kavczewski a plon
jat cu mult curaj la picioarele lui Ene 
1 și ...Popa, care a participat la multe 
atacuri. Jucătorii polonezi s-au descurcat 
bine in jocul de cimp, dar nu au reușit 
să treacă de apărarea ermetică a dina
moviștilor și în primele 45 de minute 
nici nu au prea încercat poarta.

Echipele Progresul 
și Steagul roșu 

îav;nse la Split și Rostock
SPLIT, 21 (prin telefon). — Me

ciul dintre Haiduc și Progresul Bucu
rești s-a disputat pe ploaie și pe un 
teren desfundat care a influențat jo
cul. Haiduk a cîștigat intîlnirea cu 
scorul de 4—0 (1—0) prin punctele 
marcate de Vidoșevici (2), Ankovicl 
ți Bego II. Echipa din Split ocupă lo
cul 3 în clasamentul primei divizii.

Progresul a aliniat formația: Mîn- 
dru (Birtașu din min. 70)—Nedelcu. 
Cartcaș (Ioniță din mm. 60, Caricaș 
accidentîndu-se), Soare-Petre-xu (Smă- 
răndescu I), Știrbei (Smărăndescu II) 
—Oaidă, Smărăndescu 1 (Protopope- 
sen), Dinulescu, Mafteuță, Baboie.

Marți, Progresul pleacă Ia Sibenik 
unde va juca miercuri cu selecționata 
ora-ulm

BERLIN, (prin telefon de la 'edac- 
ția ziarului „Sport-Echo"). — Echipa 
Steagul roșu Orașul Stalin a jucat 
duminică cu formația Empor din Ro
stock din categoria A. Rezultatul a 
fost 8—2 (2—1) pentru Empor Ro
stock. Punctele echipei romîne au fost 
uidixalț de Seredai. ți Fusulan. 

tire pe care a arătat-o în ultimele me
ciuri — promite un sezon oficial pro
digios.

Donawitz a jucat mai mult în apă
rare, unde s-au remarcat portarul 
Hipfl și fundașul Antrich. Atacul slab, 
a inițiat rare acțiuni ți arelea lipsite 
de finalitate. Mai bun ni s-a părut 
centrul înaintaș Howanietz.

Bun arbitrajul lui P. Kroner.
C.C.A.: Votnescu—Zavoda II, Apoi- 

zan, Zavoda I (Dragomirescu)—Je
nei (Minâilescu), Bone—Cacoveanu, 
Constantin, Alexandrescu (Raksi), 
Raksi (Crișan), Tătara.

DONAWITZ: Hipfl-Gardenie'. Hor
vath, Antrich (Tatschlț—Koller, 
Rauch—lamnig, Heber, Howanietz, 
Kandler, Ninaus.

In repriza a doua aspectul jocului 
s-a schimbat. A venit rindul oaspeților 
să atace mai mult. La început timid, 
apoi, spre s/irșitul jocului, tot mai in
sistent. Am notat și unele șuturi pe
riculoase (Smauek — min 51 și 57 
Machowski — min. 57 și 73). Wisla a 
combinat mai bine ca în prima repriză, 
cu pase pe jos, dar apărarea echipei 

Portarul echipei Wisla. Kavczewski — tatonat de dinamovistul V. Alexandru 
— se pregătește să prindă balonul, dar stopmil Kawula este mai iute și dega
jează.

gazdă a intervenit totdeauna prompt. 
Dacă fundașii și mijlocașii dinamovișli 
au satisfăcut în tot cursul partidei, 
înaintarea în schimb a dezamăgit in 
repriza secundă. De altfel spre surprin
derea noastră ea a apărut intr-o for
mulă curioasă cu Pintea (un jucător 
nou), iar apoi cu Eftimie în centru. De 
altfel, cvintetul ofensiv dinamovisl nu 
a corespuns întrutotul nici în prima 
repriză, râmi ni nd mai departe punctul 
nevralgic al formației.

Arbitrul M. Popa a condus bine for
mațiile:

DINAMO; Uțu — POPA, MOTROC 
(Cilinoiu), PANAIT — F. ALEXAN
DRU, DRAGOMIR — V. Anghel,
LARGA, Ene (Pintea, Eftimie), Eftimie 
(Szakâcs 1), Semenescu (Pintea).

WISLA : Kav-czeu-ski — Monica, 
Kawula, Budka — Michel, JEDOXS — 
MACHOW SKI, Sykta, Adamczyk 
(SMAUEK), Maniecki, KOSCIELNY.

AL. INOVAN

Campionatele republicane 
de fond 

se desfășoară la Peștera
Din cauza temperaturii ridicate din 

ultirr.e'e zile, care a tăcut ca zăpada 
de pe pîrtiile Predealului să se to
pească. întrecerile finale a'e campio- 
nate'or republicane de schi-fond și-au 
mutat locul de desfășurare pe pîrtiile 
din jurul cabanei Peștera, în Bucegi 
Datele de disputare a probeW rămîn 
aceleași, adică 24—28 februarie.

SIMERI A 21 (prin-te’efon). — Peste 
2000 de spectatori au asistat astăzi, 
în ciuda timpului ploios. Ia partida 
a.-n>calâ dintre Jiul Petroșani și 
U. T. Arad. Arădenii au stăpînit te
renul ca urmare a unui ioc mai le
gat. tar atacul, bine condus de Pet. 
schowski, a finalizat 4 din numeroa
sele ocazii de gol. Minerii au avut 
un început bun, cînd au atacat dez
lănțuit Apoi, au lăsat inițiativa fot- 
l>aliști!or de la U.T.A. Scor final: 
4—6 (1—6) pentru U.T.A. Autorii go
lurilor: Țîrha (min. 17) și Mețkas 
(min. 46. 55, 86). Mihai Marta a con
dus satisfăcător echipele: U.T.A.: CO- 
MAN-Miculan, Băcuț II, Izghireanu- 
Capas. Neamțu Pop-PETSCHOWSCHI. 
Tîrlea. MEȚCAS. Tâucean. Au mai 
jucat • Petescu și Floruț. JIUL : Crîs- 
iiic-Romosan. Panait, Vasiu-Farkas. 
Crișan-GHÎBF.A, Crăciun. COSMOC, 
Gabor. NERTEA. Au mai jucat: De- 
leanu. Ciurdărescu si Gram.
Gh. CIORANU și I. SlMION. coresp.

PETROLUL ÎNVINGĂTOR
LA HUNEDOARA

HUNEDOARA 21 (prin telefon). 
— Joc de luptă între formațiile Petro
lul Plcești și Corvinul Hunedoara, 
dar de slabă factură tehnică din 
cauză terenului complet desfundat. 
Petroliștii au jucat mai bine și au 
cîștigat pe merit, în timp ce gazdele 
au evoluat sub valoarea lor, făcînd 
multe greșeli în apărare și jucînd 
fără orientare în atac. Scor final : 
3—0 (1—0) pentru Petro’ul. Au mar
cat Dridea (min. 10 și 50) și A. Mun- 
teanu (min. 65). Au jucat formațiile:

PETROLUL: Șfetcu-Pal, Marinescu, 
Tendler-Fronea, Tabarcea-Badea, Ba- 
bone (D. Munteanu), Dridea, Dumi
trescu (A. Munteanu). Bădulescu (Ba- 
bone). CORVINUL: Nicuîescu l-Nicu- 
lescu II. Naca, Coiciu-Balint (Po
pescu). Tătaru-Pop, Pîrvu (Anton), 
Zapis II, R. Tudor (Gavrilâ), Oprea 
(Matei).

C. MOR AR U, coresp.

MINERUL LUPENI ÎNVINS LA ARAD

ARAD. 21 (prin te’efon). — Jocul 
amical dintre Minerul Lupeni și C.F.R. 
Arad s-a încheiat cu victoria echipei 
aradene, care a cîștigat cu 1-0 (1-0) 
prin punctul înscris în minutul 11 de 
către Boroș. Cei aproape 2.000 de 
spectatori n-au fost mulțumiți de jo
cul prestat de fotbaliștii din Lupeni 
care, în special în prima repriză, au

Handbaliștii de la Dinamo București au cucerit 
din nou titlul de campioni republicani

(Urmare din pag. 1) 
determinat victoria lui Dinamo. In pri
mul rînd, apărarea acestei echipe a 
jucat foarie bine, fapt care a permis 
antrenorului să scoală doi jucători din 
dispozitiv pentru a marca „om la om’" 
pe principalii realizatori ai Rapidului: 
Constantinescu și Ionescu. Iar în al 
doilea rînd, în atac, dinamoviștii au 
amenințat mai mult poarte Rapidului, 
trăgînd mai des și mai periculos. Pen
tru acest motiv din cele 11 goluri mar
cate de Dinamo, 10 au fost realizate din 
acțiune, iar unul singur din tovitură 
de la 7 m., în timp ce Rapidul din 10 
goluri a marcat doar 7 din acțiune, iar 
3 din lovituri de Ia 7 m 1

Corect și autoritar arbitrajul lui Pân
dele Csrligeanu.

Dinamo București a trecut 
și ultimul „hcj>“...

Cele trei partide programate în ca

greșit mult, au dovedit ineficacitate și 
n-au reușit să-și depășească deeit ra
reori adversarul. Minerul Lupeni a 
prezentat următoarea formație: Kiss 
(Mihalachej — Plev. Coman, Chere- 
steș—Szdke, Peretz (Moldovan, 
Adam)—Pal (Sima), Nisipeanu (Pal), 
Leahevici, Milea. Crăimceanu.

Alte două jocuri amicale în locali- 
‘ ~ ‘ ~ ‘ 7—0

(juniori)—Teba (din 
4—1

fate: Amefa—Progresul Pecica 
(5-0); U.T.A. ~
campionatul orățenesc-seniori) 
(2-1).

ȘTEFAN lACOB-coresp»

FARUL CONSTANTA LA EGALITATE 
(1—1) CU LOKOMOTIV LEIPZIG

CONSTANȚA, 21 (prin telefon). — 
Jocul a plăcut celor 
spectatori prezenți pe 
localitate. Rezultatul : 
Oaspeții au jucat atent 
cît și în atac. Farul, 
sa evoluție, a doveait că este în pro
gres. Apărarea s-a comportat bine, dar 
atacul nu a dat randamentul necesar. 
F.l a fost lipsit de viteză, a ținut orea 
mult balonul și nu a folosit deschide- TRACTORUL ORAȘUL STALINTAlU(L T|RGOV|șÎE 5_, (2_n

ORAȘUL STALIN 21 (Prin leit Ion). 
Tractorul și Metalul au reușit un foar
te bun meci de antrenament. De re
marcat buna pregătire tehnică de care 
au dat dovadă jucătorii ambelor echi
pe. Au marcat: Vatany (4) și Roș
ea, respectiv Cazacu (11 m.). A arbi
trat Aurel Iftimie (Orașul Stalin), 
care a condus corect formațiile :

TRACTORUL: Oană (Ăldeal — .
Păun, Torok (Chiujdea), lacob 1 (Bo- 
torogea) — Cicerone (Clinei), lacob II 
— Zăinescu (Mănescu), Roșea, Va
tany, Hațieganu, Seleș.

METALUL: Asan (Hulucu) — lo- 
nescu, Matei, E. Popescu (V. Popescu) 
— Brandea, Nițescu — Sitaru, Mure- 

. șan, Cazacu, Prodanciuc, Chiriță. 
CAROL GRUIA — corespondent

peste 8000 de 
stadionul din
1-1 (*-0). 

atît în apărare 
față de ultima

rile „printre".
Au înscris : pentru Farul Constanța, 

Olaru din 11 m (min. 51) și pentru 
Lokomotiv Leipzig, Drosier (min. 47).

Formațiile :
LOKOMOTIV LEIPZIG : SOMMER 

— Hermann. SCHERBATH, Frauen
dorf — FISCHER, Sollner — Konzak, 
Krause, BEHNE, Drosler, Gawohn.

FARUL : GH1BANESCU — Straton, 
CIUNCAN, FLORESCU — BIBERE, 
Datcu (Pană) — Moroianu, Olaru, 
Ciosescu. Nicuîescu, Nunu (Boteșcu).

P. ENACHE și L. BRUK.NER 
corespondenți

PRAHOVA PLOEȘTI A CONDUS 70 
DE MINUTE PE DINAMO BACAU

PLOEȘTI, 21 (prin telefon). In lo
calitate azi s-a disputat meciul amical 
Prahova Ploești -— Dinamo Bacău, ter
minat cu rezultatul de 1—1 (1—0). In 
primele minute. Prahova a dominat, 
deschizînd scorul prin golul marcat de 
Georgescu in min. 2. (șut de la 25 
metri). Dinamoviștii, surprinși la înce
put, își revin și termină repriza avînd 
superioritate teritorială. In a doua 
parte a jocului, oaspeții domină, dar 
portarul Ionescu salvează situații grele. 
El nu poate însă împiedica marcarea 
golului egalizator (Țîrcovnicu, min. 
72). In general. Prahova a dat o replică 
viguroasă băcăuanilor.

PRAHOVA: Ionescu — Stanoilovici. 
Coidum, Tais — Gavriloaie, Giurea —- 
Cristache, Diaconescu, Georgescu (Ni- 
colescu). Vegh, Zinculescu.

DINAMO : Faur (Bucur) — Giosa- 
nu, Lazăr (Cîmaru). Cincu (FI. Anghel. 
Cincu) — Vătafu (FI. Anghel), Ujvari 
-— Drăgoi, Țîrcovnicu, Asan, Gram 
(Filip), Publik (Gram).

AMALIA KREIS, coresp.

RAPID BUCUREȘTI A JUCAT 
LA ROȘIORI

ROȘIORI 21 (prin telefon). — In 
fața a peste 3000 de spectatori for
mația divizionară de fotbal Rapid 
București a întîlnit în cadrul unui meci 
amical disputat în cinstea „Zilei Cefe
riștilor" echipa C.F.R. Roșiori (camp, 
regională) de care a dispus cu 5—1 
(3—1). Punctele au fost marcate de 
Remus Lazăr (min. 14. 17, 27). Ozon 
(min. 46) și Neaeșu (min. 56). Pentru 
localnici a înscris Capatos (min. 23). 
S-au remarcat <!e la oaspeți: Macri, 
Copil și Remus Lazăr. Iar de la C.F.R 
Roșiori Capatos, Guță și Raicu.

J,

drul ultimei etape a turneului final își 
aveau toate importanța lor. In pri
mul joc s-au întîlnit echipele Rapid 
București și Dinamo Tg Mureș. Aci 
problemă victoriei nu era greu de „re
zolvat" pentru că feroviarii erau fa
vorit! siguri. Ds#~ei trebuiau să în
vingă la o cit mai mare diferență de 
scor pentru ca să aibă mai multe 
șanse la ocuparea primului loc, în ca
zul cînd, în ultimul meci, C.C.A. ar 
fi întrecut pe Dinamo București. Hand- 
baliștii de la Rapid au început jocul 
rapid, au condus tot timpul și au ob
ținut victoria cu scorul de 22—13 
(12-6).

Al doi’ea meci: Știința Timișoara 
— Dinamo Orașul Stalin trebuia să 
rezolve problema locului IV în clasa
ment, care dă dreptul (te participare 
directă la viitorul campionat republi
can de handbal în 7. Este explicabil 
deci de ce aiubtțit isHoSU au tăcut

Todor (Dungu) — Greavu, 
(Coe), Macri 
Bodo (Stâncii)
Ozon,

RAPID București a aliniat formația: 
, Dodeanu 

Koszka (Neaeșu), 
Copil. R Lazăr, 

Georgescu (Langa ), V acaru.
ALEXANDRU POPESCU 

corespondent

ȘTIINȚA CLUJ — c. S. ORADEA
2-1 (2-1)

CLUJ, 21 (prin telefon). — Ieri pe 
terenul C.F.R. din localitate echipa 
studenților clujeni a întîlnit formația 
C.S. Oradea. Scor final: 2—1 (2—1) 
pentru Știința. Au inserts: Marcu (nun. 
27), și Popescu (min. 42). respectiv 
Tiriac (min. 44). Echipele au aliniat 
următoarele formații;

ȘTIINȚA CLUJ: Muller-SUC/U, 
Georgescu, Costin — P. Emil, CON
STANTIN — Ivansuc, POPESCU, 
Marcu. MATEIANU și H. Moldovan.

C. S. Oradea: SUGAR (Pelrtcoi — 
Tiriac. CEPOLSKI, BOROȘ — Fe- 
rentz, BACUȚ I — Dulgheriu. Tomeș, 
Harsani, Neagu, Blujdea (Nemeth).

RADU F1SCH — coresr.
ME-

POIANA CIMPINA INViNGATOARE
CIMPINA (prin telefon). Intîlnirea 

amicală dintre Poiana Cîmpina și Fla
căra Moreni, disputată în localitate, 
s-a încheiat cu scorul de 2—0 (0—0) 
pentru gazde. Au marcat: Dumitru și 
Ene III.

Joi, Rafinăria 4 Cîmpina a terminat 
Ia egalitate cu Prahova Ploești.

ST. CONSTANTINESCU, coresp.

©ronosport
Iată cum arată un buletin cu toate 

rezultatele exacte la concursul Prono
sport nr. 8 din 21 februarie 1960 :

I. C.C.A. — Donawitz 1
II. Farul Constanța — Lokomotiv 

Leipzig x
III. Haiduk Split - Progresul

București 1
IV. Genoa - Napoli x
V. Spăl - Juventus 2

VI. Lazio — Internazionale 2
VII. Palermo — Roma 1

VIII. Bari - Sampdoria x
IX. Saint Etienne - Nîmes x
X. Toulon — Racing Paris 2

XI. Rennes - Nice 1
XII. Menace - Lyon 1
La acest concurs au fost depuse a- 

proximativ 584.000 variante.
95.000 Iei 

a obținut Mihai Adriana din București 
pe un buletin cu „schemă redusă', la 
concursul PRONOEXPRES nr. 7 din 17 
februarie.

Și la concursul PRONOEXPRES nr. 
8 din 24 februarie se poate obține un 
asemenea premiu ! De ce n-ați fi chiar 
dumneavoastră fericitul ciști^ător ? 
Dar, pentru aceasta trebuie să vă gră
biți î ASTAZl Șl MÎINE sînt ULTI
MELE ZILE în care mai puteți parti
cipa la acest concurs PRONOEXPRES.

chiar din primele minute vădite efor
turi pentru a cîștiga. Spre sfîrșitul 
primei reprize studenții timișoreni s au 
distanțat însă și au terminat învingă
tori cu scorul de 21 — 14 (10—7).

Ultimul joc avea ca miză titlul de 
campion. Cele două formații Dinamo 
București și C.C.Ă. sau angajat de 
la început într o luptă sportivă’ foarte 
frumoasă. Din nou mai calmi șf mai 
deciși în faze'e de atac, dinamoviștii 
bucureșteni an dominat finaîuriîe am
belor reprize, cîștigînd cu scorul de 
19—16 (10—7). Ultimele 10 minute de 
joc au fost dramatice scorul menținîn- 
du-se în permanentă egal. Dar în ul
timele 3 minute dinamoviștii au for
țat și au cîștigat.

Clasamentul final este următorul: 
1. DINAMO BUCUREȘTI. 2. Rapid 
București, 3. C.C.A.. 4. Știința Timi
șoara, 5. Dinamo Or. Statin, 6. Di-» 
nanio Tg. Mureș.



Jocurile Olimpice de iarnă in plină desfășurare
, • SURPRIZE ÎN PROBELE DECOBORIRE FEMEI SI PATINAJ VITEZĂ PE 500 m

• SCHIOARELE SOVIETICE AU DOMINAT CURSA DE FOND PE 10 KM
• ECHIPELE U.R.S.S., CANA DEI SI S.U.A. AU CÎȘTIGAT SERIILE PRELIMINARE ALE TUR

NEULUI DE HOCHEI • REPRE ZENTATIVA U.R.S.S. PE PRIMUL LOC IN CLASAMENTUL (NE
OFICIAL) PE ȚĂRI

Aminate cu 24 de ore din cauza unei furtuni de zăpadă, Jocurile Olimpice sînt următoarele: A. 1. S.U.A., 2. Ce
de iarnă au avut vineri ji simbâtă două zile pline. Au fost cunoscuți campionii 
intr-0 serie de probe la patinaj și schi, s-au jricheiat întrecerile preliminare ale 
turneului de hochei pe gheață. Spectatorii au urmărit întreceri de o înaltă valoare 
tehnică și au asistat la citeva surprize de mari proporții. Dar ele nu fac decit să 
sporească interesul față de întrecere, să o facă și mai frumoasă.

Iată in rindurile de mai jos o scurtă relatare a desfășurării probelor.

' SCHI, In cea de a treia zi, în pri- 
îhele ore ale dimineții s-a dat startul 
în proba feminina de 10 km fond. De pe 
țjîrtiile stadionului Mackinney Creek au 
luat startul 26 de concurente. întrece
rea a fost dominată de reprezentantele 
Uniunii Sovietice care au ocupat primele 
patru locuri. Titlul de campioană a fost 
cucerit de MARIA GUSAKOVA care 
a parcurs distanța în 39:46,6. Ea a mers 
foarte puternic pe ultimii 2 km, învin- 
Jgînd-o pe compatrioata sa Liubovi Ko- 

■•zîreva-Baranova, campioană olimpică în 
lanul 1956. Aceasta a fost cronometrată 
în 40:04,2. Pe locul III s-a clasat Ra- 
Șdia Eroșina (40:06,0) iar pe locul IV 

’Alevtina Kokina (40:12.6). In clasa
ment urmează : Sonia Edstroem (Sue
dia) 40:35,5 ; 6. Tony Poisti (Finlanda) 
40:41,9 ; 7. Barbara Martinsson (Sue
dia) 41:06,2; 8. 
dia) 41’08,2; 9. Kastana Stoeva (Bul
garia) 41:44,0; 10. Britt Staandberg
(Suedia) 42:06,8. Timpul a fost frumos, 
însorit, zăpada foarte buna.

Cu o mare surpriză s-a încheiat pro
ba de coborîre femei. întrecerea a avut 
loc pe o pîrtie de 2447 m cu o dife
rență de nivel de 503 m. Au luat parte 
46 de concurente. Cel mai bun timp a 
fost realizat de schioara HEIDI BIEBL 
din echipa unită a Germaniei cronome
trată în 1:37,6. Pe locul II s-a clasat 
reprezentanta S.U.A. Penny Pitou 1:38,6 
urmată de austriaca Traudl 
1 '38,9. Urmează : 4. 
1:39,9, 5. Herta Schirr (Italia) 1:40,5; 
6. Anelise Meggl (Germania — echipa 
unită) 1:40,8; 7. Sonia Speri (Germa
nia — echipa unită) 1:41,0; 8. Erika 
Netzer (Austria) 1:41,2; 9. Yvonne 

(Elveția) 1:41,6; 10 Karla Mar- 
chell: (Italia) 1:41,6.

Proba de biatlon, alcătuită ^mtr-o 
cursă de schi pe 20 km și întrecere de 
tir, a lost cîștigată de suedezul Klas 
Lestander.

PATINAJ VITEZA. Proba feminină 
pe 500 m s-a încheiat de asemenea cu 
un rezultat surpriză. Victoria a revenit 
tinerei reprezentante a R.D.G., din e- 
chipa unită a Germaniei, HELGA 
HAASE. Această sportivă a repurtat o 
serie între .gă de succese în cadrul com
petițiilor preolimpice, cîștigînd printre al
tele un mare concurs la Davos. In ca
drul J.O. ea s-a arătat foarte bine pre
gătită. Helga Haase a reușit pe 500 m 
timpul de 45,9 sec. care n-a putut fi 
întrecut de nici una din cele 23 de con
curente. Pe locul II s-a clasat reprezen
tanta Uniunii Sovietice Natalia Don- 
centn — 46,0 sec. iar pe locul III
sportiva Jeanne Ashworth (S.U.A.) 46,1 
sec. Fosta campioană mondială Tamara 
Rîlova a ocupat locul IV cu 46,2 sec. 
In clasament urmează : 5. Takamizawa 
{(Japonia) 46,6 sec., 6. Klara Guseva 

w {(U.R.S.S.) 46,8 sec., 7. E. Seroczinsk i 
'(Polonia) 46.8 sec. 8. T. Hama (Japonia) 

. 47,4 sec., 9. K. Mullholland (S.U.A.) 
47,9 sec., 10. El. Pilyczyk (Polonia)

cum transmite corespondentul agenției 
Tass, a fost un joc foarte strins în care 
avantajul a alternat cînd de' o parte cînd

hoslovacia, 3. Australia. B. 1. Canada, 
2. Suedia, 3. Japonia. C. 1. U.R.S.S 
Următoarele două clasate se vor decide 
în meciul Finlanda-Germania.

★

După desfășurarea a 5 probe în cla
samentul neoficial pe națiuni conduce 
echipa U.R.S.S. cu Urmează

Irina Iohansson (Sue-

10. Britt Staandberg

Hecher
Pia Riva (Italia) 

1:40,5;

sec., 
48.2 sec.

Ieri dimineață s-a desfășurat proba 
feminină pe 1500 m. Victoria a revenit 
LIDIEI SKOBLIKOVA (U.R.S.S.), 
care a parcurs distanța în 2:25,2. Per
formanța sa reprezintă un nou record 
mondial. Vechiul record aparținea 
sportivei sovietice Halida Scegolecva 
și era egal cu 2:25,5. Pe locul H s a 

• clasat sportiva poloneză Seroczinska — 
2:25,7, iar pe locul III fot o reprezen
tantă ~ ~ .
2:27,1. Klara Guseva (U.R.S.S.) a 
a patra cu 2:28,7.

PATINAJ ARTISTIC. Proba de 
rechi s-a soldat cu victoria cuplului 
nadi.in BARBARA WAGNER - 
BERT PAUL care a totalizat 80,04 p. 
Pe locurile următoare s-au clasat Ma
rika Kilius — Hans Badmler (Germa
nia) 76,08 p., Nancy și Roland Lu
dington (S.U.A.) 76,02 p. Otto și Ma
ria Jelinek (Canada) 75,09 p., Margacet 
și Franz Ningel (Germania) 72,05 p., 
Nina și Stanisla- Juk (U.R.S.S.) 72,03 
p.. Ritta Blumenberg — Walter Nens- 
ching (Germania) 70,02 p., Diana Hinko — 
Heinz Dopfl (Austria) 69,08 p., Ludmila 
Belousova — Oleg Protopopov (U.R.S.S.' 
68,06 p., Maribel Owen — Dudley Ric
hards CS.U.A.) 67,05 p.

In concursul feminin, după desfăsu- 
, rarea exercitiilor impuse, conduce Ca

role Heiss (S.U.A.).
HOCHEI PE GHEAȚA. Vineri seara 

• început pe 
claia turneul 
blic numeros 
primul meci 
yele S.U.A.

a R. P. Polone, Pilyczyk
fost

pe- 
ca- 

RO-

stadionul de gheață artifi- 
olimpic de hochei. Un pu- 

a urmărit întrecerile. In 
s-au întîlnit reprezentati- 

și R. Cehoslovace. După

de pe teren să intre jucători de res 
zervă. (T. St.).

• Partida dintre C.F.R. Grivița Ro
șie și Metalul M.I.G. a prilejuit faze 
frumoase. Metaiurgiștii au fost aceia 
care la început au asaltat terenul 
de țintă advers, dar ceferiștii echili
brează jocul și după 20 de minute 
deschid scorul prin Stanciu. Din ai 
cest moment ei pun stăpînire pe joc, 
acționind mult pe linia de treisfer- 
turi. Scorul este majorat de Moraru 
(lovitură de picior căzută): 6—0. In 
repriza secundă Moraru (inepuizabil), 
mai înscrie două încercări, ultima 
transformată de Wusek. Scor final: 
14—0. Sau remarcat: Moraru, Mia* 
din și Picu, iar de la Metalul: Chir- 
noagă. Tomescu și Radu Iliescu 
(N. B.)
• Cu toate că s-a disputat în con- 

dițiuni grele, partida dintre C.C.A. șî 
Petrolul Ploești — 16-0 (13-0) — a 
plăcut prin dinamismul sau. Militarii 
s-au impus datorită experienței lor 
mai bogate, în timp ce de la ploeș- 
teni am reținut ambiția cu care și-au 
apărat șansele 
în ordine eh: 
Al. lonescu (încercare) 
(încercare) și din nou lonescu (în
cercare). Au transformat Penciu șî 
Merghișescit. Am observat și citeva 
acțiuni periculoase ale ataca.nțiior 
ploeșteni, oprite în ultimă instanță. 
De remarcat buna dispoziție de joc 
a lui Mergltișescu, Kramer, Cojoc"ru, 
jonescu (C.C.A.) și Grădișteanu, Tri- 
teanu, Tornșertcanu de la Petrolul. 
(Al. C.).

Etapa a II a a „Cupei Grigore 
Preoteasa" nu s-a bucurat de condiții 
atmosferice favorabile, ceea ce a in
fluențat •— bineînțeles •— asupra des
fășurării partidelor, a căror calitate 
a fost mai slabă ca în prima etapă. 
De remarcat faptul că cea mai im
portantă întîlnire, Dinamo-Progresul 
(programată pe terenul primei for- 
mațti) nu a avut loc deoarece con
ducerea clubului gazdă nu a permis 
disputarea meciului pe terenul cen
tral. Cîștîg de cauză a avut echipa 
Progresul, care aflată pe teren a 
obținut victoria prin... neprezentarea 
adversarului : 3—0 !

In pofida terenului complet des
fundat. Constructorul și Știința au 
reușit totuși să practice un joc spec
taculos. Datorită imposibilității con
trolării balonului, ambele echipe au 
acționat mai mult tactic. Lucrul aces
ta l-a realizat mai bine Constructo
rul, care cu mulți juniori în formație 
s-a dovedit mai. matură, știind să-ți 
dozeze mai bine eforturile. Știința s-a 
prezentat în progres față de etapa 
trecută. Constructorul și-a asigurat 
victoria prin încercarea Iui Țuțttianu 
(min. 58) ; 3—0 (0—0). S-au evi
dențiat: Vasilescu, Goga, Galdea, Teo- 
filovici, Marica și Radulescu, de la 
Constructorul respectiv Grigoriu, Ilies
cu șî Tenenbaum. Arbitrajul lui Dan 
Ștefanescu a nemulțumit datorită unor 
decizii eronate, care au influențat 
buna desfășurare a întîlnirii. El a 
eliminat cu prea multă ușurință o se
rie de jucători, admițînd, contrar re
gulamentului, ca în locul celor scoși

Scorul a fost realizat 
Coocaru (încercare), 

și Cojacaru

încercări, ultima

i. "I

recordmană mondialăȘi
în

Lidia Skoblikova (U.R.S.S.) campioană olimpică 
proba de 1500 m la patinaj viteză.

alta. Americanii au condus în
repriză, dar în cea de-a doua

.JT

LUPTĂ STRiHSĂ IN TURNEUL BiN CAPITALĂ
E.Suedia 19 p.. Canada

p., Italia 5 p., Aus-
Germania 28
13 p., S.U.A. 
tria 4 p.

pri- 
ho- 
pu- 

ulti- 
pro- 
Na-
sco-

de 
ma 
cheiștii cehoslovaci au contraatacat 
ternic realizînd scorul de 4—3. In 
mele 20 de minute echipa S.U.A. a 
fitat de 
drachal, 
rul de 7—5. Punctele echipei S.U.A. 
au fost realizate de Mayasich (3), Wil
liams (2), Johnsson și Cleary. Pentru 
R. Cehoslovacă au marcat Cerny, Bub- 
nik, Wlach, Pantucek și Gelonka.

Pe terenul de gheață au apărut apoi 
echipele Canadei și Suediei. Meciul nu 
a corespuns așteptărilor. A fost un joc 
dur, de multe ori chiar brutal, ceea ce
1- a obligat pe arbitru să dicteze nume
roase sancțiuni de eliminare. Căpitanul 
echipei suedeze, Lars Bjorn, si portarul 
Bengt Lindquist au fost serios acciden
tați șî, probabil, nu vor mai juca pînă 
la sfirșitul competiției. Echipa canadiană 
a cîștigat cu scorul de 5—2 (2—1, 1 — 1,
2— 0). Au marcat Attersley, Martin, Sa- 
moîenko. Etcher (2) respectiv Oberg și 
Lundvaîî.

Seara tirziu, în ultimul meci al pro
gramului s-au întîlnit echipele U.R.S.S. 
șî Germaniei. Echipa sovietică a prac
ticat un joc tehnic și foarte rapid re- 
purtind un succes categoric cu scorul 
de 8—0. (3—0. 3—O, 2—0). Au în- 
cris Sologubov (2), Petuhov. Priajnikov, 
Loktev, Aleksandrov, Baulin și Alme
tov.

Meciurile din ziua a doua s-au înche
iat cu rezultatele scontate. Cehoslovacia 
a învins Australia cu 18—1 (7—1, 3—0, 
8 — 0l, iar Canada — Japonia cu 19—I 
(5—0, 7—1, 7—0). Echipa Finlandei 
3 opus o rezistență dirză reprezentativei 
U.R.S.S., mai ales în cea de a 3-a re
priză, cînd a remontat din 
Scor fina! 8—4 în favoarea 
U.R.S.S. <2—1, 4-0, 2-3). 
cat Grebennikov (2), Groșev

Iakușev, Tiținov,

forma slabă a portarului 
adjudecîndu-și victoria cu

handicap, 
echipei 

Au mar- 
(2), Kar

pov, Iakușev, Tiținov, Loktev pentru 
învingători, Piullin, Niemi (2), Lampai- 
nen, pentru învinși.

In felul acesta clasamentele în grupe

P-
13

(Agerpres)

FOTBAL
Reims la 1 punct distantă da lider

Lupta pentru întîietate continuă să 
fie pasionantă în campionatul primei 
divizii franceze. Reims a mai reușit 
să recufiereze un punct din handicapul 
ce-1 avea față de Nîmes, astfel că a- 
cum distanța dintre cele două echipe 
fruntașe este minimă și orice nou „ac
cident" al liderului poate aduce în frun
te pe fosta campioană. Reims a înre
gistrat scorul etapei, întrecînd pe 
Strasbourg cu 5—0, în timp ce Nîmes 
reușea un dificil 2—2 la St. Etienne. 
Actuala campioană, Nice, continuă 
seria rezultatelor proaste în campionat. 
Ea a fost învinsă în deplasare, la 
Rennes, cu 3—1.

Iată celelalte rezultate ale etapei de 
duminică: Valenciennes — Angers 
3—1, Stade Franța is — Bordeaux 0—2, 
Le Havre — Sedan 3—3, Monaco — 
Lyon 4—1, Limoges 
Toulouse — 
cing 1—3.

Lens 1—0,

1. Nîmes
2. Reims
3. Racing
4. Toulouse
5. Limoges
6. Nice

28
28
28
28
28
28

19
18
15
15
12
15

Sochaux 1—0, 
Toulon — Ra-

6
7
8
5
9
3

3
3
5
8
7
9

66:28
78:36
94:34
54:43
38:26
57:50

44
43
38
35
33
33

Situația neschimbată în fruntea 
clasamentului campionatului italian

In timp ce la Ferata Juventus a cîș
tigat cu 6—2 în fața lui Spăl, iar la 
Roma Lazio a fost întrecută cu 2—0

Ba m imb? în mul ne na si mi:
EFIM GHELLER

Actuala ediție a campionatului de șah 
al U.R.S.S. se confirmă a fi o competiție 
a surprizelor. Astfel, în runda a XVI-a, 
unul din liderii clasamentului, Kor- 
oino-i, a suferit o neașteptată înfrîngere 
din partea Iui Baghirov, același care 
în runja a II a a învins pe un alt 
mare maestru, Boris Spasski. înfrânge
rea lui Koreinoi. precum șî faptul că 
Petrosian a întrerupt partida cu Aver- 
bach, i-a permis lui Gheller, învingător 
în întîlnirea cu Gufeld, să treacă po 
primul loc. Ascensiunea marelui maestru 
din Odeaa în a doua jumătate a cam
pionatului a fost impresionantă: el a 
realizat 8 puncte în ultimele 9 runde!

Spasski și-a revenit după cele două

înfiîngeri suferite și l-a învins în runda 
a XVI-a pe Bronstein. O nouă victorie 
a realizat Polugaevski în partida cu 
Gurghenidze. I.utikov a cîștigat la Si- 
maghin iar Saharos la Nei. Partida 
Tairnanov — Smîslov a fost remiză.

Iată clasamentul înaintea ultimelor 
trei runde: 1. Gheller ll'/î p.. 2—3, 
Petrosian (1), Korcinoi 11 p„ 4. Po- 
lugaevski 10 p., 5. Tairnanov 9*/2 p., 6. 
Krogius (1) 9 [>., 7—10. Baghirov (1), 
Spasski, Smîslov, Bronstein 8*/2 p., 11. 
Averbach 8 p., 12. Simagkin 71/, p., 
13. Lulikov 7 p., 14. Nei 6*/, p., 15—16. 
Liberzon (1), Gurghenidze 5*/z p.,
17—19. Siietin (1), Saharov, Gufeld 
5 p., 20. Samkovici (1) 4'/2 p.

Jucarea partidelor întrerupte și a în- 
tîlnirilor din runda a 6-a a adus reve
lația unui nou candidat la primele

PE GLOB
de către Internazionale, celelalte frun
tașe ale clasamentului campionatului 
italian au cîștigat pe teren propriu : 
Milan — Lanerossi 2—0, Fiorentina — 
Rologna 2—1. In urma acestor rezul
tate, situația în fruntea clasamentului 
a rămas neschimbată în ce privește 
primele patru clasate. De remarcat că, 
prin victoria categorică (6—1) obținu
tă în fața Iui Udinese, Padova trece 
pe locul V al clasamentului. Bari a fă
cut meci egal (1—1) cu Sampdoria, 
Genoa cu Napoli (0—0), Atalanta a 
cîștigat cu 5—1 în fața Alessandriei, 
iar Palermo a întrecut pe Roma cu 
4—2. Meciul Juventus — Padova, în
trerupt în etapa precedentă din cauza 
ceții, nu a fost încă continuat..

1. Juventus 19 15 2 2 52:15 32
2. Milan 20 12 5 3 35:16 29
3. Fiorentina 20 12 4 4 45:21 28
4. Internazionale 20 10 7 3 34:21 27
5. Padova 19 10 3 6 28:20 23
G. Spăl 20 7 8 5 24:25 22

ciin-pice:

locuri ale turneului din Capitală: 
Nacht. După ce a reușit să termine cu 
remiză dificilul final al partidei 
Pavlov, el l-a întrecut pe Pușcașii, aeu- 
mulîrid astfel 4 puncte, Ia fel eu cei 
doi lideri, Troianeseu și Ciocîltca. Iu 
runda de sîmbătă, Nacht a trebuit să 
înfrunte pe Troianeseu, căruia i-a dat 
o replică deosebit de puternică. Partida 
s-a întrerupt într-o poziție în care șan
sele de atac ale albului (Nacht) sînt 
greu de apreciat, dar asigură cel puțin 
egalitate.

In cealaltă partidă dintre fruntași, 
Ciocîltea (cit negrul) l-a întrecut pe 
Menas. Gliițescu își menține ascensiu
nea în clasament, după o nouă victorie, 
obținută în fața fostului lider Samarian.

Alte rezultate; Drimer — Pavlov 
Vt—*/2, Crețulescu — Pușcașu l/2— 
Ichim — Georgescu */2—’/2, Stăneuleseu 
— Rotarii 1—0. I a întrerupere. Reicher 
are atac în fața lui Bozdoghină, iar 
Urseinu un final mai bun în partida 
cu Botez.

Azi se joacă partidele întrerupte. In 
clasament conduce Ciocîltea cu 5 
puncte, urmat de Troianeseu și Nacht 
1 (I), Gliițescu 4, Menas 3 ’/?.

PE SCURT

cu

In preîisninari'le 
R.A.U. — Tunisia 5—1

In grupa preoiimpică a statelor afri
cane, din care vor fi desemnate două 
echipe pentru turneul de fotbal din ca
drul J.O. de la Roma, s-a jucat vineri 
cel de-al doilea meci. La Cairo, repre
zentativa Republicii Arabe Unite a în
trecut cu scorul de 3—1 pe cea a Tu
nisiei. In primul meci al seriei, după 
cum se știe. Tunisia a cîștigat întîlni
rea cu reprezentativa Sudanului. După 
două jocuri, echipele R.A.U. și Tunisiei 
au acumulat cîte două puncte, în timp 
ce Sudanul nu are nici un punct. Mai 
avantajată, deocamdată, este reprezen
tativa R.A.U., care a susținut 
singur joc.

O IN CADRUL unei reuniuni atle
tice desfi-șurate în sala Madison 
Square Garden din New York, atletul 
de culoare John Thomas și-a amelioi 
rat propriul record 
tura în înălțime pe 
reușind performanța

mondial la sări-i 
teren acoperit, 
de 2,184.

© LA SYDNEY, 
Konrads a stabilit 
mondial în proba de 220 y liber cu 
timpul de 2:01,6. Vechiul record, care 
fi aparținea tot lui, era echivalent eu 
2:01,9.

înotătorul John 
un nou record

doar un

A In orașul Blagoevgrad 
Bulgaria) s-a disputat meciul 
țional de fotbal dintre echipa 
și formația Wismut din ” ~ 
Fotbaliștii germani au terminat învin
gători cu scorul de 3—1.

(R. P-
1 n terna - 
„ Botev" 

R.D. Germană.

• ECHIPELE Akademik-Sofia și 
Dinamo Tbilisi, calificate în sferturile 
de finală ale ..Cupei campionilor eu
ropeni" la baschet, au căzut de acord 
ca meciurile tur-retur dintre ele să se 
dispute la 27 februarie la Plovdiv șî 
la 6 martie la Tbilisi.

O Jucînd ieri la Viena cu liderul 
campionatului austriac. Rapid, Levski 
Sofia a reușit o performanță excelentă, 
cîștigînd întîlnirea cu scorul de 1—0 
-(1-0).

9 Pe stadionul Vasil Levski din So
fia s-a desfășurat ieri meciul inter
național amical dintre echipa bulgară 
Ț.D.N.A. și Dinamo Zagreb (Iugosla
via). Fotbaliștii bulgari au obținut vic
toria, prin golul marcat de Rakarov.

e RECENT a luat sfîrșit campio
natul feminin de șah al Bulgariei ț>e 
anul 1960. Titlul de campioană a fost 
cîștigat de 
tru Venka 
10 puncte, 
sament de 
cut, maestra internațională 
va cu 9'/2 p. Pe locul 3 
șahista E. Troianska, care 
lat 8‘/2 p. De remarcat că primele 
două jucătoare sînt singurele care au 
terminat campionatul fără a fi suferit 
vreo înfrîngere. Asenova și Ivanova 
vor reprezenta Bulgaria la turneul 
zonal din cadrul campionatului mon
dial feminin de șah,.

către candidata de maes- 
Asenova, care a acumulat 
Ea este urmată în cla- 
campioana din antil tre- 

A. Ivano- 
s-a clasat 
a acumu-
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