
2 de ani de la crearea
Armatei Sovietice

al cuceririlor clasei 
a dat lovituri nimici- 
patrici și ai revoluției, 
ani Armata Sovietică 
drum glorios, presă-

I e împlinesc 42 de ani de la crea- 
k rea Armatei Sovietice. O ani- 
’ versare glorioasă și plină de 
nn(ficații. Armata Sovietică a luat 
iță în acel neuitat an 1918, în focul 
>iei necruțătoare pe care tînărul 
it sovietic o ducea împotriva ar- 
itelor intervenționiste a 14 state 
vitaliste și a contrarevoluției, 
eatâ și educată de Partidul Cotnu- 
it. Armata Sovietică a fost din 
mele clipe ale existenței sale scu- 

de nădejde 
mcitoare. Ea 
ire dușmanilor 

acești. 42 de 
străbătut un . .
: de istorice biruinți. întreaga oins- 
e progresistă îi este recunoscă- 
tre pentru eroismul și abnegația 
care a luptat împotriva fascismti- 

pe care l-a zdrobit, salvînd ci- 
izația. Numai o armată a muncito- 
or și țăranilor, o armată crescută 

educată de partidul clasei nvin- 
oare, o armată a poporului este ca- 
bilă de asemenea fapte de arme, 
tăzi, înzestrată cu tehnica cea mai 
>dernă. Armata Sovietică este scu- 
I păcii în lume, stă de strajă muncii 
ișnice a oamenilor sovietici, con
ectori ai comunismului.
l<i viața de toate zilele a ostașilor 
vretici sportul ocupă un toc de 
uni, fiind un factor important al 
ucației comuniste, at pregătiri și 
licării' măiestriei militare. Ostașii 
vietici au fost totdeauna vestiți pen- 
i iurtele lor calități morale și de 
u^BWpeutru 
icăk^^care 
ista sport'll 

important.
Pe lingă pregătirea fizică generală, 

lingă sporturile cu caracter apli- 
t»v, ostașii sovietici practică ntur.e- 

excepționala pregătire 
au dat dovadă. In a- 
a jucat și ioacă un

lexandrescu înscrie primul gol în meciul C.C.A.-Donawitx. El reia cu capul 
balonul centrat de Cacoveanu.

Foto : V. Bageac

revistei artistice pe gheață „Stele polare" prezentată de clubul sportiv
'--ir... Berlin s-a bucurai de un frumos succes. Iată un fragment din „Visul 

alb in ritm de vals", Tabloul final al primului act.
Foto .* V. Bageac

roase discipline cum ar ti fotbalul, 
hocheiul, atletismul, gimnastica, hal
terele, luptele, schiul, patinajul, înotul, 
handbalul, ciclismul

Din rîndurile Armatei Sovietice s-au 
ridicat nenumărați campioni' care au 
atins culmile măiestriei. E suficjent 
să amintim pe dublul campion olim
pic și recordman mondial \la->mir 
Kuț, pe atleții Iurii Litiiev, Erik Cert, 
Aleksandr Kanaki, Vladimir Kazanțcy, 
Petr Bolotnikov, pe halterofilii Iurii 
Vlasov, Vladimir Stogov, pe hochei- 
știi Bobrov, Babici, Suvalov și alț-i 
pentru a vedea marea pleiadă de 
campioni creată în rîndurile Armatei 
Sovietice. Numai în anul 1959 în rîn
durile Armatei Sovietice au fost pre
gătiți peste 409 maeștri ai sportului. 
Sportivii ostași au stabilit aproape 
150 de recorduri ale țării, au cucerit 
,38 medalii de aur de campioni ai lu
mii, au devenit campioni ai U.R.S.S. 
în 15 discipline sportive. 171 sportivi 
militari dețin medaliile de aur de 
campioni ai Uniunii Sovietice.

Cu prilejul primei Spartachiade de 
vară a Armatelor Frățești de la 
Leipzig, la care au luat parte aproape 
1500 de sportivi militari din 12 țări 
socialiste, reprezentanții Armatei So
vietice au cucerit 148 medalii de aur 
de campioni, au ocupat locul I în 
9 din cele 13 întreceri pe echipe. |n 
momentul de față numeroși sportivi 
militari sovietici reprezintă culorile 
patriei la J.O. de iarnă de la Squaw 
Valley. .Multi alții se pregătesc pentru 
Jocurile Olimpice de vară de la 
Roma.

De ziua, glorioasei aniversări spor
tivii patrie-, noastre, alături 
poporul, transmit un salut 
bravilor ostași sovietici, 
păcii în lumea întreagă.

de întreg 
înflăcărat 

pavăza

PROI F.TAPIDIN TOATE ȚĂPILE. UNIȚI-VI1

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Rom îna
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Traseul ștafetei „Să întimpinăm
Ștafeta „Să întimpinăm 8 .Martie 

1960“, organizată de Consiliul Gene
ral U.C.F.S. în colaborare cu Con
siliul Național al Femeilor din R.P.R., 
prin consiliile regionale, raionale și 
orășenești U.C.F.S. în colaborare ca 
comisiile de femei, se desfășoară în 
trei etape, pe cinci trasee.

Etapa 1 va avea loc de la comune la 
centrul de raion, sosirea ștafetei în 
centrul de raion corespunzind cu data 
și ora plecării ștafetei raionale către 
centrul de regiune. In etapa a Il-a. 
ștafetele vor porni din centrele de 
raion către centrele de regiune, iar e- 
tapa a II l-a cuprinde următoarele cinci 
trasee-

TRASEUL I: Baia Mare și Oradea, 
cu intilnire Ia Cluj și apoi Tg. Mu
reș. Tg. Ocna, Bacău : TRASEUL AL 
ll-LEA: Timișoara, Deva, Sibiu, Ora
șul Stalin, PIoești, București: TR V 
SEUL AL lii-LE.A: Craiova. Pitești. 
București: TRASEUL AL IV-LEA: 
Constanța. Tnkea. Galați. Focșani; 
TR ASEUL AL V-LEA: Vatra Dornei.' 
Suceava. Iași. Bacău, Focșani, Bucu
rești Ștafeta -Să ințimpiuăm 3 Martie 
i960- va fi predată în ziua de 6 mar
tie după-amtază. in cadrul unei adu
nări festive ce se va desfășura in sala 
Floreasca din Capitală.

La 20 martie la Bacmrești, 
a V-a ediție a Crosalui 

Balcanic
Ia zum de JR martie se rer desfășura 

le București întrecerile din codrul celei 
de • l'-a ediții a Crosului Balcanic. Le 
întreceri ror participe echipele repre- 
zeeletire eie Bulgariei. Greciei, Iugo
slaviei. Romiutei fi Turciei.

Concursurile ror avea loc in incinta 
Hipodromului Bânea-o-Galop fi se vor 
des/ișura pe două distanțe : ÎOBOO m 
pentru bărbați fi 2M0 m pentru femei. 
In afară de concurs se ra disputa fi o 
probă de 4B00 m pentru alergătorii de 
semi-foud din țara noastră.

Echipele vor fi alcătuite din cite 
țese alergători fin clasamentul general 
pe echipe contează primii patru) și din 
cite 4 alergătoare (contează primele 
trei).

In vederea acestei importante ma
nifestații atletice internaționale atleții 
routiai se pregătesc cu o deosebită 
sirguință. In cadrul acestei pregătiri, 
duminici de la ora 11 va avea Ioc, 
chiar pe traseul întrecerilor, o cursă 
de verificare fi de selecție pentru băr
bați (10.000 m) fi pentru femei 
(2.000 m). '

Este gol. Ristoiu (Dinamo) a pă
truns spre semicerc și profitînd de 
neatenția apărării echipei C.C.A. în
scrie.

Foto: Gh. Dumitru I
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Să pregătim din timp 
competițiile de mase 

în aer liber
Uneori oaprieioaM, vremea ne amin

tește totuși eă in curînd ne vom intîlni 
la primele competiții de mase ale se
zonului in aer liber. Tineretul sportiv 
va păși din nou pe porțile larg deschise 
ale stadioanelor și oficialii vor con
semna țvrimele rezultate ale tradiționa
lelor întreceri de cros, ale campiona
telor locale sau ale frumoaselor 
concursuri din cadrul campionatelor 
pe asociații. Apropierea sezonului 
de primăvară este însă întîmpinală nu 
numai cu ...nerăbdare ci și cu intense 
pregătiri pe care — folosind experiența 
anilor trecuți — multe asocia|ii spor
tive le fac cu grijă încă de pe acum. 
Și, într-adevăr sînt 
multe de făcut. Ase
menea multor aso
ciații sportive bucu- 
reștene alte nume
roase asociații spor
tive din Galați. Buzău. Sibiu. Timișoara 
desfășoară o largă acțiune dc reamena- 
jare a bazelor sportive. In multe alte 
locuri, terenurile sînt gata pregătite 
să-și primească primii oaspeți. Consi
liile asociațiilor din Coteana, Ghimbav. 
Orțișoara, Frumușeni, din Răcăciuni 
sau Pechea se și «îndese la organizarea 
unor „duminici sportive" și la tradiționa
lele competiții de oină, care în anii 
trecuți au cunoscut frumoase succese. 
Vizilînd, de curînd, asociațiile sportive 
din cîteva mari centre sportive ale țării 
am putut vedea intensele pregătiri 
în vederea crosului de mase „Să întîni- 
pinăm 1 Mai”. Sc discută despre trasee, 
a început să se desfășoare o susținută 
muncă de agitație și propagandă. In 
curînd vor începe și înscrierile. Vești 
sosite din alte orașe ne vorbesc chiar 
despre primele antrenamente de cros. 
Dar, cite alte asemenea pregătiri nu 
trebuie făcute pentru sezonul în aer 
liber? Magaziile cu echipament și ma
teriale sportive din Craiova s-au pre
gătit așa cum trebuie pentru a face 
față cererilor pe care tinerii spor
tivi Ie vor face, fără îndoială, încă din 
primele zile de primăvara. De aseme
nea, secțiile de turism și excursii din 
cadrul asociațiilor sportive de la Hu
nedoara, Reșița, Orașul Stalin etc. au 
luat măsurile corespunzătoare pentru 

a asigura o bogată activitate turistică 
numeroșilor iubitori ai drumeției.

Peste tot se întîmplă oare la fel? 
Nu! Sint și aaoeiații sportive în care 
nu există preocupare pentru pregătirea 
sezonului în aer liber. Ca și în anii 
trecuți se mai găsesc activiști sportivi 
care spun: „Mai e vreme destulă. Să 
treacă mai întii iarna...” Și apoi, se 
întîmplă să-și aducă aminte — o dată 
eu venirea primăverii — că la tere
nul de sport nu s-au făcut lucrările 
de reamenajare, că... Exemple sînt sufi
ciente. Așa au „pățit” anul trecut aso
ciațiile sportive din Pitești, Constanța 
sau Suceava care au lăsat totul pînă 

în ultima clipă. 
Așa vor „păți” și 
în acest an asocia
țiile Progresul Tul- 
cea, Dorobanțu-Plo- 
ești, Independența 

Sibiu și altele care nu se ocupă de a* 
ceasta problemă.

Sarcinile importante, care stau în fața 
asociațiilor sportive cu privire la des
fășurarea unei cît mai bogate activități 
sportive dc mase organizată pe plan 
local, pot fi îndeplinite 1* timp și în 
bune condiții dacă pretutindeni va 
exista o preocupare corespunzătoare, 
dacă în toate asociațiile sportive această 
problemă se va bucura de atenția în
tregului consiliu. Sezonul sportiv de 
primăvară care bate la ușă trebuie 
intens folosit pentru ca în asociațiile 
sportive din orașele și satele patriei 
noastre să se organizeze o cît mai in
tensă activitate sportivă. Să nu uităm 
însă că desfășurarea acestei activități 
depinde în bună măsură de felul în 
care activiștii sportivi vor ști să pre
gătească toate cele necesare în vederea 
unui succes deplin al primelor întreceri 
în aer liber din acest an. Să asigurăm, 
deci, din timp toate condițiile celor 
caro vot să se întreacă în campiona
tele de asociație, în concursurile pen
tru trecerea normelor G.M.A., în pasio
nantele crosuri, în toate frumoasele și 
utilele competiții de mase.

C. OMIȚESCU
din Secția organizatorică a L'-C-FA,



Toată atenfia bunei organizări 
a crosului de mase „Să întîmpinăm 1 Mai“ !

Devenite tradiționale pentru aâșca- 
tea sportivă din tara noasL'Â popu
larele întreceri de cros c-garzate în 
cinstea zilei de 1 Mai, măreața air- 
bătoare a oamenilor nmri din tamea 
întreagă, au mobilizat an de an mereu 
mai mulți tineri și tinere la s'.artsi 
acestui gen de compel ții. Parîc pacea 
la cros a însemnat pertra uaeretai 
nostru nu numai an ag~eac! mijloc 
<te recreare, de a petrece citeva ceasori 
în aer liber, ci și un non priit; de a 
Cinsti printr o largi participară z>M

In fiecare an întrecerile de crai oegaaizatf ia cirutec aieiar de 1 Hai sas 7 No
iembrie i-au bncural de o largă participare. Iată b> fatogmiia noastră m grup de 
tinere dintr-o asociație sportivă bucurefteană laind statul intr-o probi ie cros.

de sărbătoare a oamenilor muncii de 
'pretutindeni. De aceea, în fiecare pri
măvară, întrecerile de cros au fost aș
teptate cu nerăbdare și au constituit 
adevărate sărbători sportive pentru ti
neretul de la sate și de la orașe.

Anul acesta crosul de mase „Să în- 
tîmpinăm 1 Mai* va începe să se des- 
J^oare la data de I aprilie, cind vor 
avea loc întrecerile primei etape, care 
se organizează pe asociațiî spertite. 
Această etapă durează în PraȘul Bucu-' 
rești de la î_la J0 aprilie, iar în 
restul țării de la I Ia 17 aprihe. In 
vederea bunei ' organizări a întreceri- 
lor, consiliile asociațiilor sportive tre
buie să înceapă pregătâîle dia timp. 
Astfel, este bine, ca încă din primele 
zile ale lunii martie să se desfășoare 
o muncă de propagandă și agitație 
susținută, prin fdosirea afișelor. a 
panourilor și lozincilor mobilizatoare, 
a stațiilor de radioamplificare. Ducă 
desfășurarea acestei munci de props-1 
gandă și agitație, consiliile asociațiilor 
trebuie6ă treacă Ia înscrierea concuren 
Iilor. Să nu uităm faptul că înscrierea 
concurenților va trebui să fie făcută din 
timp pentru ca apoi toți cei înscriși

NE SCRIU ACTIVIȘTII SPORTIVI
Dezvoltarea bazei materiale

spri iină 
sportive.

In satul Călina din comuna Prun- 
deni (raionul Drăgășani) își desfă
șoară activitatea asociația sportivă 
„CStul". Dacă vei fi oaspete tineri
lor țărani muncitori din acest sat îți va 
atrage atenția pasiunea lor pentru 
sport și, ca urmare directă a aceslui 
fapt, entuziasmul cu care 
toate acțiunile asociației 
Așa se explică frumoasele rezultate 
obținute de consiliul acestei asociații 
(președinte Constantin Bălășoiu).

In această direcție vom aminti în 
primul rînd, faptul că în anul care 
a trecut cotizațiile sportive au fost 
sțrfnse la timp, ceea ce a permis con
siliului asociației să cumpere o masă 
pentru tenis, precum și citeva gar
nituri de șah. Astfel, secțiile de te 
«îs de maeă și de șah au desfășurat 
în. lunile de iarnă o mai rodnică ac
tivitate. Spre exemplu, secția de tenis 
de masă de care se ocupă tînărul 
Pompiliu Rizoiu a organizat nume
roase întreceri care au avut, pe de 
o pante, scopul de a angrena tinere
tul în practicarea acestui sport iar 
pe de altă parte au constituit un bun 
mijloc de a descoperi cele mai bune 
demente, în vederea participării e- 
chipei asociației la „Cupa Piteștiului". 
In acest fel au putut fi descoperiți ti
nerii Vasile Voicescii, Ion Bălășoiu si 
alții care au arătat frumoase poîi- 
biîități pentru viitor, în acest sport.

Da fel s-au petrecut lucrurile și în 
ceea ee privește șahul. Numeroasele 
concursuri organizate an scos la 
iveală talentul unora dintre tinerii 
țarani muncitori pentru acest ioc.

Demn de subliniat este faptul că 
pe ltngă aceste două sporturi, care 
și-ae eiștigat pe deplin simpatia ti- 
nerețului din sat, în lunile de iarnă 
asociația sportivă „OHtrf" a mai or-
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trecu* să 
accăJe“< 

au— 4e t- 
fie prea ti-

renți la eforturi prea mari. In privin
ța traseului regulamentul crosului de 
mase „Să întîmpinăm 1 Mai* pe anul 
1960 prevede ca pentru cele patru ca
tegorii de vîrstă traseele în cele două 
etape ale întrecerii să aibă următoarele 
distanțe junioare: etapa I — 400 m, 
etapa a H-a — 500 m ; juniori : etapa 
I — 800 m. etapa a TI-a — I 000 m.: 
senioare : etapa I — 500 m„ etapa a 
H-a — 800 bl; seniori: etape b‘— 
1.000 tn. etapa -a JI-»J— l-.5Wf nr/’

Gea de a doua etapă a crosuțui de 
mase .Să mtimpfitete 1 Ma’* ar» Joc 
în întreaga t>ră țen 4pȘă oTTgukri 
București) Pe ztea de 24 aprilie, cind 
vw fi orga ai za» întreceri pe centre 
de comune și localități. Sarcina de a 
organiza competițiile din cadrul etapei 
a 11-a revine corriMw raionale sau 
orășenești U.QF&, in localitățile unde 
există asemenea cons .Ui. Acote unde 
nu sînt consilii U.CF.S. vor fi indicate 
asociațiile sportive care vor trebui să 
se ocupe de organizarea întrecerilor 
în localitatea respectiva. Indicațiile 
vor fi date de cifre con- Tifle raionale 
UCFIS, ele fiind acelea care urmează 

ganizat întreceri și la gimnastică, 
trfntă și haltere. In organizarea a- 
cestor competiții un real atator au dat 
tovarășele Maria 
toarea școhi de 7

Dumitresca. direc- 
ani și Silvia Ște- 
de educație fizică.

CONSTANT»* STOtCAN 
președintele consiliului raional 

U.C.F.S. DrâgSșani

Am ajuns la sediul comitetului de 
partid Nod-Cale di«i Ploeșii citeva 
minute după ora 8. Credeam că voi 
fi cea dinții. Dar. trebuie să mai aș
tept. Pînă atunci un scu't popas ta 
comitetul U.T.M. îmi ține tovărășie 
o fată tînără. Nu pare să aibă mai 
mult de 18-19 ani. E dactilografă, 
utemistă. Convinsă că voi găsi pri
mele „date documentare" despre ac
tivitatea sportivă a ceferiștilor plo- 
eșten», o întreb ce sport practică.

— Nu fac sport. Sînt la dansuri.
— Dar sportul nu-ți place ?
— Ba da. Jnsă, știți, nu prea...
Incenc să i viu în ajutor cu diferite 

întrebări. Tînăra se încurcă însă din 
ce în ce mai mult îmi spune totuși — 
pe un ton cam nehotărit —- că, deși 
sînt mulți iubitori ai sportului în 
rînduri le miilor de muncitori ceferiști 
ploeșteni, din cite a auzit și a văzut 
ea, sport nu se prea face. Sporadic, 
mai mult la club, are ioc cite un 
concurs de șah sau tenis de masă. 
Se mai joacă și fotbal, popice, sînt 
uneori și concursuri de tir. Insă cei 
din conducerea asociației... Se oprește. 
S a deschis ușa și in cadrul ei apare 
tovarășul Ungureanu, președintele 
consiliului orășenesc U.C.F.S. Mă in
vită la sediul comitetului de partid 
de unde tocmai ieșise. Așadar, el 
fusese cel dinții vizitator...

N a lost nevoie să mai pun inlre- 

1 riahteoacă «aonațlite care orgi- 
izeazâ crosul te etapa a Il-a
Această etapă are o desfășurare spe- 

ciaiă » crasul bucurești Aci, după 
d; revelarea întrecerilor din cadrul aso- 
ciațî^or sportive urmează să aibă loc 
ia ziua de 17 aprilie o etapă raională 
dnpă care in ziua de 24 aprilie va a 
’ea ioc rencnrsul organizat pe orașul

In iixheiere. este bine să precizăm 
că cele mai importante sarcini în buna 
q^anizare a întrecerilor din cadrul 

' de mase „Să în&npinăm 1
Mat" trrr- eonsiliflcr aoeiattilor spor
tive. Acestea au datoria să ia din timp 
toate mistgile pentru Ca tradiționale
le r » • de cros să setncheje și 
în acest an cn rezultate dintre cele 
mai frumoase. i

VEȘTI DIN ASOCIAȚIILE SPORTIVE
ALE RAIONULUI CIMPULUNG-MUSCEL

c. —

IOAN TOMES- UN MUNCITOR DE NĂDEJDE,
UN BUN FOTBALIST

ia și, vă spun 
ca nici o altă

intervine în 
argarJzjtiei 
Papp. Et iu- 

r că și tntn-

a doua pa

la antren a-
mîndru, joc

Carnet de reporfer

Ascultîndu-I pe „nea Dumitru".
băii. Picasem ia toiul discuțiilor pe 
teme sportive. Și am început să 
notez : 2000 membri UX3.F.S... 6 secții 
pe ramură <te sport... Nixneroase 
concursuri de motadclism.. Numeroși 
amatori de votei, de natație... (Nu-i 
chiar așa de râu, mă gtndesc) Insă 
șirul veștiior bune este întrerupt. Se
cretarul comatetahu de partid, tova
rășul Crețescu, îmi spune că, deși 
sînt multe lucruri bune, activitatea 
sportivă — îndeosebi cea de mase — 
șchioapătă.

— Și aceasta pentru că membrii 
consiliului asociației nu muncesc. 
Uite, de aceea ne-am glndit că e 
bine să facem realegeri. Să completăm 
consiliul asociației cu tineri care să 
muncească cu tragere de inimă. După- 
amiază, la club, avem ședință...

Ușa se deschide. încet.
— Noroc fi—, of, ce mă mai dor 

șalele!
— Să trăiești nea Dumitre. Tot cu 

șalele? rra .
— Tot neică, iot. Ei, aar voi ce 

faceți ? Și, sehimbînd tonul glumeț 
(durerea de șale era tot o glumă). 
Dumitru lordaciw, președintele comite

De ia 17 ia 185 membri U. C. F. S
Pe terenurile de sport din raionul 

Gilort, numele sportivilor de la Recolta 
Să ul ești a devenit din ce in ce mai cu
noscut.

Ca doi ani în unnă asociația nn 
număra deeît 17 membri U.C.F.S. 
Datorită bunei munci de organizare 
derfișurată in comună eît și numeroa
selor competiții atractive, numărul 
membrilor U.C.F.S. a ajuns astăzi la 
185.

Pentru consiliul 
asociației o princi
pală preocupare a 
constituit-o asigura
rea bazei materiale necesară bunei des
fășurări a antrenamentelor, a diferitelor 
competiții pe asociație cît și a con
cursurilor și campionatelor oficiale. In 
prezent, magazia sportivă a asociației 
se raindrește cu echipament și mate-

CARNET

de sa; icniră, grup, rî de munci- 
twi crerj in excursii pe munții din 
înțreîmnri nade organizează cec- 
cwsurt de schi, care ș* bucoră de 
multa popularitate prirrtre sportivii 
ternaveiitratei.

• In —..iu aaocalu sportive din 
raîooul Ctntpxrhnțg Muscel membrii 
U-CF.S. se prrocspâ de întărirea or- 
gar.îza’.ortcă a asociațiilor respective, 
sad «tente tonne. Astei tineri: mun
citori d_n asociația sportivă de 
pe îngâ întreprinderea I..M.S. 
Chnpctn.*< an t ocărit rt coti-

.Am ținut neaoărat să-l cunosc pe 
Tomeș și pe terenul de sport 
Așa că, în aceeași după-amiază 
■n-am prezentat la terenul de fotbal al 
clubului CS.O. Antrenamentul încă nu 
începuse. Fotbaliștii orădeni se echi 
pau în cabină. Intre ei, l-am recunoscut 
pe Tomeș.

— Feri baci, putem ieși ?
— Da. încuviință antrenorul Ronay 

Franci re. Faceți puține mișcări de 
condiție și după aceea Începem.

-Ceea ce se vorbește în oraș despre 
Tomeș. mi-a spus Ronay, să știți că 
este adevărat Deși e bine dezvoltat, 
d este încă in creștere. Are viteză 
(priv*ți-4 
tentă și 
un inter

Aflăm ___
de colegii de echipă. Modest din fire, 
ei învață din experiența jucătorilor 
experimentați și face de la o zi la alta 
progrese vizibile. In scurt timp Tomeș 
a reușit să se facă apreciat de tehni
cienii din oadrul federației de specia
litate care l-au chemat, anul trecut, 
de două ori la pregătirile loturilor re- 

cum „țîșnește" din start), de- 
joc cu ambele picioare. Este 
care se va afirma în curind. 
că tînărul Tomeș e iubit și

tului sindical Cale-Linie, fost mecanic 
de locomotive (în vîrstă de 56 de ani) 
se adresează celor de față :

— Ce facem cu asociația asta spor
tivă ? Cît ti mai așteptăm să se apuce 
de treabă? Eu unul m-am săi urat. 
Băieți tineri, au tot ce le trebuie. Ce-or 
mai fi așteptind ? („Necazul" e parcă 
acum mai mare văzîndu-1 și pe pre
ședintele consiliului U.C.F.S). Și voi 
să veniți mai des pe aci (președintele 
vine destul de des, dar cu „nea Du
mitru" nu-i de glumit).

— Uite, tovarășe lordache. tocmai 
despre asta discutam.

— Bine f Foarte bine!...
— Dar dumneata ce părere ai ? 

Nu-i așa că e bine să facem alegeri 
parțiale ? Sînt unii care au făcut șt 
treabă.

— Sigur, sigur. Dar pe Cristian 
ăsta să nu-l mai văd Unde-l pui, a- 
colo stă. Are sarcini profesionale im
portante? Ei, dar cine de la noi stă 
degeaba? Avem mii de muncitori, care 
de care mai harnici. Sini însă de pă
rerea voastră. Să rămină Comănescu

rial sportiv în valoare de 5000 1< 
Pentru echipele sportive feminine s-; 
confecționat 25 de șorturi și materia 
sportive necesare activității secțiilor i 
volei, atletism și tenis de masă. J 
prezent tineretul din comună lucres: 
la amenajarea — din resurse locale - 
a unei popicarii. Pînă acum an 
prestate peste 300 ore de munca 
1 unt ară. Tot din, resurse locale se 
confecționa două saltele de lupte

fo

SĂTESC

v 
n 

cesare secției de trîntă. Acest sport 
bucură de o deo« 
bită popularitate 
rîndurile tinerii 
din comună, care 

mîndresc cu rezultatele obținute < 
Constantin Chirială și Constantin Seri 
cin, finaliști ai campionatelor regiona 
de trinta din cadrul Spartachiadei < 
anul trecut. /

O vie activitate se duce pentru o 
ganizarea diferitelor competiții de ma 
pe plan local și în cadrul asociație 
Numeroși tineri au devenit purt 
tori ai insignei „Cel mai bun sport 
din 10”. Alți 9 tineri sînt purtători i 
insignei de campion al asociației. Pr 
belor din cadrul complexului G.M.: 
le-a fost, de asemenea, acordată o ate 
ție deosebită, activitate concretizai 
prin cucerirea insignei de către 42 c 
tineri. z -

Succesele care s-au obținut în aceasl 
asociație se dalorese sprijinului prim 
din partea organizației de partid, o 
laborârii eu organizația sindicală 
U.T.M. din comună și muncii depui 
de întreg conmlhtl asociației în franl 
eu eandidatul de partid Petre Golun 
beanu, președintele asociației sortit 
Rrviăta din Sâujești raionul

ROMULUS CIOACA 
președintele consiliului raional

U.CFJ5. Gilort

publicane de juniori. Iar anul acest 
tînărul fotbalist orădean va fi din ne 
prezent în lotul reprezentativ. De da 
aceasta, pentru o competiție de mai 
amploare : turneul de juniori U.E.F.A

Muncitor destoinic, fotbalist în piir 
dezvoltare, Tomeș se bucură, pe bun 
dreptate, de simpatia celor care ÎI ci 
nose.

R. CALARAȘANU

de la moto, Dumitrescu de la tem 
de masă, Dezideriu de la popice (s 
referea la iresponsabilii secțiilor pe ti 
mură de sport). Dar pe Cristian, p 
Valeria lonescu de la L 4 să-i cr 
ticăm zdravăn...

_ — Ce crezi, putem deveni autogei 
tionari? îl întreabă secretarul.

— Cum să nu! Dar numai afum 
cind cei din consiliul nostru vor rt 
Trema mai puțin zidurile birourilor ț 
s-or duce mai mult printre muncitoi 
(sînt mulți care vor să se înscrie î 
U.C.F.S.), vor organiza mai mult 
concursuri. Uite, numai concursuril 
de moto de anul trecut ne-au adu 
un venit frumușel. Dar ee, să le mc 
organizez tot eu?

— Nu, dar să-i inoeți cum să Is 
creze ei singuri.
— Asta da, se mai îmbuneaz 

„nea Dumitru*. Poate că o s-o fa 
chiar din după-amiaza aceasta..

★
Discuția a continuat. Cu un umo 

sănătos, Dumitru lordache a mai „jti 
decât" — deocamdată în lipsă — p 
cei din asociația Locomotiva C. I 
Poate că a făcut-o și în după-amiz 
za aceea, la ședință. Acum, la Lo 
comotiva C. L. au fost aleși alți oa 
meni. Vor reuși ei să-l... mulțumeasc 
ou numai pe „nea Dumitru", ci și p 
ceilalți membri ai U.C.F.S. ’

ELENA MAIEESCU



sală J»

măsura posibilitățilorzultate, dar nu pe

an-

VEȘTI DIN ȘCOLI

vorba de 
antrena- 

„Unirea”, 
calitățile

ți a 
din 

prin
Ca

echi- 
Ana 
elevi 
Foe- 
care

răspunză- 
De pildă, 
este ne- 
350 elevi

.Miliail Eminescu” din Buzău și

Ing. GHEORGHE MtU 
director adjunct al școlii de meserii 

din Sibiu
portivil asociației ;, Meseriașul- de 
lingă școala de meserii din Pitești 
obținut în ultimii ani unele succese 

e l-au făcut cunoscuți în orașul 
tru. La campionatul școlilor profe-
nale de anul trecut, bunăoară, echl- 

de volei a ocupat locul II, iar la 
recerile La Centrul școlar agricol din Focșanidin acest an ale aceleiași 

formațiile de volei (fete și 
ocupat locul I pe oraș. J>e 
reprezentativele de volei ale 
susținut cu succes întQnlri 

„1: — sportive
ca Rapid—C.F.R.. Constructo

MARIN DUMITRU-corespondent 
SPORTUL POPULAR

AL. POPEȘCU-corespoiMtent Nr- 35®$ P»S- a 3-3

SPORTUL AJUTOR PREȚIOS 
IN MUNCA ELEVILOR NOȘTRI

„Fericită este tinerețea în zilele 
astre !“ La acest lucru mă gîndesc 
fiecare dată cînd îi privesc pe ele- 

i din școala noastră cum învață, 
m muncesc, cum cîntă și joacă, cum 

bucură de viață, la adăpostul gri- 
părintești a partidului. Sportul 
pletează de minune această ima- 

ne a vieții noi și fericite.
Condițiile create de regimul demo- 
t-popular au făcut ca și in cadrul 
Iii noastre să se desfășoare o bo

tă activitate sportivă. Iată, la noi 
școală sînt peste 500 de membri 
riși în U.C.F.S., care au fost an- 

enați în practicarea a numeroase 
ci pline sportive ca atletism, volei, 
ndbal, lupte, turism, alpinism etc. 
ntru practicarea sportului, elevii 
jtri au la dispoziție o sală bine uti- 
ă, iar în curtea școlii se află un 
evărat complex sportiv, care cuprin- 

un teren de handbal redus 

evul Aurel Pampu este un pasio-iat al atletismului. Iată-l la o oră de practică 
in aieltcrul-școală

Elena Ștefan gimnastă, a avut de pil
dă la sfTrșttil trimestrului I media 
generală -Ă20, iar voleibalistul Vasile 
Măcănesca este cel mai bun matema
tician din școală. Și printre elevii 
fruntași la învățătură și sport mai pot 
fi citați Aurel P«pu și Nicolaie 
Opri? atleți, Mirele Dragoț, schioa
re, Ioan Vlad și Vasile Nechit, alpi
nist! ș.a. Cum se explică ? Simplu 
(dt de simplu ni se pare acest lucru 
in zilele noastrel), prin legătura ce 
există în educația comunistă între 
muncă. învățătură și sport Tineretul 
nostru trebuie să crească sănătos, pu
ternic și ager la minte, capabil să 
facă față tu tutor sarcinilor pe care i le 
pune in față viața nouă, tehnica mo
dernă. progresul în generaL Programa 
analitică a școlilor profesionale 
tuturor formelor de îrrvățămînt 
ța.-a noastră slujește acest scop, 
toate materiile, inclusiv sportul,
unul care m-am convins personal de j 
binefacerile sportului în educația ti
neretului îl sînt recunoscător pentru 
prețiosul ajutor ce îl dă în muncă 
profesorilor și pedagogilor. Cu ajutorul 
acestei minunate activități am ajuns 
să-mi cunosc și mai bine elevii. In școa
la noastră sportul a devenit un larg sti
mulent pentru elevi atît la învățătură 
dt și în munca practică. Fiecare din
tre ei știe că cinstea de a reprezenta 
școala în întrecerile sportive este a- 
cordată celor mai buni elevi, din toa
te punctele de vedere. In aceste ca
zuri, ca și în multe altele, sportul de
vine uri regulator al conduitei elevu
lui, oferindu-și cu dărnicie caracteris
ticile sale (voință, forță, îndemînare, 
dîrzenie) pentru a fi folosite șî în 
muncă și învățătură. Și de acest ade
văr mă conving în fiecare zi cînd in
tru în atelierr-în dasă sau pe terenul 

dw'ssi* c”-

Iii au ___
alte echipe ale asociațiilor sportive 
oraș, ca Rapid—C.F.R., Construeto- 

, Electrica și Pompierul. In același 
p, trebuie arătat că ținerii sporțivl 
e compun echipele de volei ale șco- 
se numără printre fruntașii la în- 

ătură și in activitatea practică. Me
la fi amintite voleibalistele Sanda 

(anul III-C, secția croitori^, 
da Liță (anul II-E. secția țesătorie), 

Diaconu (anul III-A, secția tină* 
ri), Radu Ghimișllu și Ștefan Pe*

_ (anul III-B, secția lăcătușeriel l
și sahistele Cornelia Nicolescu (anule r*
, țesătorie) șl Maria Papuc finul® redactor
3, croitorie). In întrecerile de casă i 
u evidențiat, de asemenea, o serie „oecera

elevi care se achită cu cinste de 
atoririle lor în activitatea școlară, 

sînt gimnastele Elena Soare, Ma- 
a Mărgărit șl Maria Clordaș, șahiș- 
Popa Mihalache, Ion Aldea, Stelian 
lescu, Vasile Tlntoacă. iucătorii de 
îs de masă Niculae Chilibar, Lucian
stantin ș. a. 

-ar părea că activitatea de mai sus 
mulțumitoare. Și totuși nu putem 

ge această concluzie, față de posi- 
tățile mari de dezvoltare ale vieții 

ive în cadrul asociației ,, Meseria- 
Rezultatele puteau fi și mai bune 
exista mai multă Inițiativă și sîr- 

ă din partea organelor 
re de activitatea sportivă.

ărul membrilor U.C.F.S. 
punzător (din totalul de 

ai 218 au această calitate, iar din
120 eleve doar 49 sînt membre ale 

.F.S.). Iată un prim și important 
toi asupra căruia trebuie insistat 
viitor. Consiliul asociației sportive a 
t aspru criticat cu puțină vreme în 
ă, — în cadrul adunării generale — 
tru faptul că nu s-a ocupat de loc 
organizarea întrecerilor în scopul 

erlril insignelor „Cel mai bun spor- 
din 10“ și ,,Campion al asociației 

rtive“. Fapt și mai grav este lipsa 
preocupare pentru cucerirea insig- 

ot F.G.M.A. și G.M.A. Luînd cuvîn- 
5portivi cunoscuți în școală ca 
n Ionescu, Vasile Sanda, Ștefan 
seu, Vasile Tlntoacă și alții au 

o muncă mai susținută din par- 
eonsiiiulul asociației sportive, a 

arâșei profesoare de educație fizică 
HaiduAievid, un sprijin mai 

din partea organizației iU.T.M. De 
, In proiectul de hotărîri pentru 
an, consiliul asociației și-a pro-

nuri de volei și baschet și o pistă 
pentru atletism. întrecerile sportive la 
care iau parte elevii constituie întot
deauna o adevărată sărbătoare neutru 
întreaga școală. Firește, in „ENER
GIA” sînt angajate doar toate forțele 
și toată dragostea noastră pentru 
sportul de tip nou. Cînd scriu aceste 
rinduri îmi amintesc cu deosebita plă
cere de frumoasele întreceri de jpi- 
nistn din cadrul „Staietei nmnțitor”. 
de atletism, handbal... Dar să lă-am 
mai bine oaspeților noștri aprecierile 
ce le au de făcut și să vorbim de un 
alt lucru. Și anume, despre rolul spor
tului în munca și educația elevilor 
noștri.

Fiind majoritatea timpului in mijlo
cul elevilor, atât în orele de curs dt 
și în cele de atelier, am deseori prile
jul să constat câ elevii cei mai buni 
la sport sînt și cei mai buni la muncă 
și la învățătură și viceversa. Eleva

pus ca prime obiective : organizarea 
de întreceri pentru trecerea normelor 
G.M.A. in scopul scoaterii a 30 purtă
tori al insignei G.M.A. și a 50 purtă
tori ai insignei F.G.M.A., organizarea 
de con cursuri pentru ca 20 de elevi să 
devină 'purtătpri ai insignei „Cel mal 
pun sportiv din 10*, atragerea tuturor 
elevilor In U.C.F.S. etc. La acastea s-ar 
putea adăuga crearea .unor «ec-țn de 
baschet șl trintă, discipline mult În
drăgite de elevi. Am dori însă ca fru
moasele obiective incluse In plan să 
nu rămînă vorbe goale și ca tovarășii 
răspuivWîtori de activitatea sportivă a 
școliii să nu se culce pe laurii unor 
succese prea mici pentru posibilitățile 
șctrfii de meserii din Pitești.

IOAN M. RIZOIU 
la ziarul regional 

și ciocanul" Pitești

Elevii de la Școala viticolă din Valea Călugărească 
trebuie ajutați să facă sport

De curînd. Școala. viticolă Valea 
Călugărească din raionul PioeȘti a 
primit regulamentul de desfășurare a 
campionatului școlilor profesionale 
precum și pe cel al sparticb.iadei ti
neretului din raionul PloejtL In plus, 
asociat!* Știința, care caprinde spor
tivii școlii și pe cei ai centrului expe
rimental viticol, a iost invitată să 
participe la numeroase întreceri orga
nizate pe plan raionaL

Firesc ar fi ca reprezentanți; aso
ciației Știința Valea Căhțăreas^ă să 
se pregătească temeinic în vederea a- 
cestor manifestații. Din păcate acest 
lucru nu este posibil. Și aceasta nu 
pentru că elevii școlii și salariată 
centrului experimental nu ar avea 
unde să se antreneze. Centrul experi
mental dispune de o sala de festivități 
care iu anif trecuți a fost folosită și 
pentru sporț. In plus, există aparate 
de gimnastică, saci pentru antrena
ment la box, mese de tenis, deci ma
terial sportiv destul de bogat.' Ce fo
los însă că1’ toate acestea nu pot fi 
utilizate ? .

Sala de fesțivitățî este utilizată, — 
din dispoziția directorului stațiunii, 
tov. Laslo, — doar pentru festivaluri 

ri rra poate trece 
directorului stațiunii. 

Consiliul raional U.OF.S. Ploești. că
ruia i s-a coouracat starea de lucrwĂ 
s-a mulțumit să dea ateva telefoane, 
dar nu s-a deplasat niciodată la Va
lea Cătogireaseă, deși distanla este 
doar de 13 km.

Elevii Scolii viticole Valea Călu
gărească vor să facă sport iar pen
tru aceasta se «vine să primească 
tot spriunui necesar. Sala centrului 
experimental, ai cărui salariați fac 
parte din aceeași asociație sportivă 
cu elevii școlii, trebuie pusă la dispo
ziția amatorilor de sport pentru ca a- 
ceștia să se poa.tă antrena și astfel 
să poată reprezenta'cu cinste asocia
ția sportivă Știința. Conducerea insti
tutului experimentai, are datoria să 
acorde importanța cuvenită practicării 
educației fizice ca mijloc de întărire 

, . _ _ a sănătății, de dezvoltare armonioasă
si conferinței, ‘iar materialele sportive a tineretului. -
zac depozitate la subsolul școlii.. Dis- MIHA1 ȘlMA-coiwQudciii. xqluntar

O dată, de două ori, de trei ori... 
N-am stat să notez exact de cite 
ori Ana Cojocarii a parcurs — în 
pas sprinten — pista stadionului. Am 
notat însă altceva, cele spuse de 
trenorul ei, tov. Ovidiu Gavrilă:

— Este cea mai bună atletă din 
orașul nostru. Ea a obținut recent 
baremul pentru categoria a Il-a...

In același oraș — este 
Focșani — asistînd la un 
ment al fotbaliștilor de la 
am fost impresionat de 

poziția tov. Laslo este respectată cu 
sfințenie, deși acest fapt duce pur și 
simplu la desființarea activității spor
tive a membrilor asociației Știința în 
timpul iernii Consiliul asociației s-a 
străduit să rezolve situația. A apelat 
la directorul «colii, tov. Curcă, dar a- 
cesta a răspuns 
peste dispoziția i

La școala profesională ,23 August' 
pestt ohO eleVi Se pregătesc să devină 
muncitori cu o înaltă calificare. După 
orele de curs elevii școlii poposesc la 
club, unde consultă ziare și reviste, as
cultă concerte radiodifuzate, urmăresc cultă concerte radiodifuzate, ______ ,

1 diferite emisiuni la televizor sau joacă 
o partidă de șah {foto nr. 1). Alți elevi 
pot fi intUniți in frumoasa 
sport a școlii, desăvirșindu-și pregătirea 
in vederea apropiatelor întreceri spor
tive la care vor lua startul. Imaginea 
noastră îl înfățișează pe elevul Gri- 
gore Rațiu din anul III-A strungari, 
unul dintre cei mai buni gimnaști ai 
școlii, executind un exercițiu la cal cu 
minere (foto nr. 2). După plăcutele 
momente de destindere, orele de prac
tică in producție se desfășoară cu mai 
mult spor. Iată-l pe elevul Constantin 
Malschi din anul III-B frezori lucrind 
cu atenție la mașina sa.

Text și foto : Gh. Dumitru

unui tînăr, Petre Isaev, portarul 
pei. Așa cum aveam să aflu. 
Cojocarii și Petre Isaev sînt doi 
de la Centrul școlar agricol din 
șani. Antrenorul Ovidiu Gavrilă,
este totodată și profesor de educa
ție fizică la acest centru școlar, a 
ținut să mă asigure:

— Să nu credeți că sînt singurii 
elevi sportivi din școala noastră. Dacă 
vreți să vă convingeți...

★
Centrul școlar agricol pregătești 

muncitori calificați în sectorul agri
culturii și silviculturii, mecanici pen
tru S.M.T.-uri. In prezent studiază în 
școală 218 elevi. Toți utemiști. Și 
toți membri ai U.C.F.S. Asociația 
lor sportivă „Zorile Socialismului” — 
este cotată ca una dintre cele mai 
bune din oraș. Și pe bună dreptate.
Pasiunea elevilor pentru sport se 
face simțită la fiecare pas. Să pri
vim sala de sport. E o fostă dasi. 
Aproape nimic nu trădează însă ori
gina ei. Rămîi convins că a fost 

i sortită să găzduiască orele de edu
cație fizică, antrenamentele la atSea 

I și atitea discipline sportive dte 
practică elevii de ia „agricol*. Re

ROȘIORII^ DE VEDE. La școala 
profesională * de metan*.' agricoli din 
Roșiorii de Vede are toc in fiecare 
zi, — în afara exereiWtor de gim
nastică de înviorare efectuate di
mineața — un jniruf* de cultură 
fizică, cu scopul reconforturi! elevi
lor în pauzele orelor de atelier. Pri
mit cu entuziasm, „minutul* mobili 
zează peste 400 de elevi. Profesorul -----_ .------------ ,
Corne’ Stanescu și instructorii volun-, Sărat, 4. Școala de meserii Cîmpina, 
tari aleși din rindurile viitorilor trac- 5. Școala de meserii Tîrgoviște. Jocu- 
tofisfi (Gh. Obedeanu, Gh. Tiu, V. Mi- ri'e s au desfășurat în sala Școlii ine- 
troî, P. Costescu) se îngrijesc atît dii „Mihail Eminescu” (*:“ n-s- 
de!' Coordonarea acestei activități, cît s-au hncurat, destui ^frumos succes^ 
șiisde crearea unui program cît mai» I "*'*"
variat și recreativ

•• i

ținefi încă un amănunt: sala a fost 
amenajată de către elevii școlii, în 
timpul lor liber.

Profesorul Gavrilă mi exagerase. 
Ana Cojocaru și Petre Isaev nn sînt 
singurii reprezentanți sportivi de frunte 
ai școlii. Alături de numele lor, trebuie 
să mai amintim și pe acelea ale volei
baliștilor D. Oiștea, D. Plautus și 
Elena Horea, ale atletelor Viorica 
Taftă și Nicotină Gorga, ale ginmaș- 
tilor Ovidiu Tichiei și VasRica NSs- 
tase. Sportivi cunoscuți în oraș, dar 
și eievi cu o bună reputație școlară. 
In aceste zile, elevii școlii participă 
la întrecerile din cadrul Spariachia- 
dei de iarnă organizată pe plan local. 
In perspectivă — campionatele repu
blicane ale școlilor profesionale. Un 
adevărat eveniment Organizația de 
partid, conducerea scolii, care îndru
mă permanent activitatea sportivă, se 
interesează îndeaproape de stadiul 
pregătirilor. E anul de debut în a- 
ceastă mare competiție școlară. An 
de debut, dar. — mai știi ? — poate 
ți anul primelor victorii în confrun
tarea sportivă cu elevii de la școlile 
profesionale din întreaga țară I

T. STAMA
--------------------------------------------- ——-

BUZĂU. întrecerile fazei regionale 
a caracionatului de voiei ai șeolilor 
profesionale și de meserii din regiu
nea Ploești au stabilit următoarele 
clasamente: FETE : 1. Școala de me
serii Buzău, 2. Școala de meserii 
Rîmnicu Sărat, .3. Școala de mese
rii Ploești; BĂIEȚI: I. Școala de 
meserii Buzău, 2. Școala de meserii 
Ploești, 3- Școala de meserii Rîmnicu
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La încheierea „Cupei București**

Trei oaspeți (un arbitru, un jucător 
și un antrenor) despre jocurile turneului

De in line, la Peșter

FondișOi își dispută titlurile 
de campioni

' • După ’ce a revenit de două ori 
unor echipe cehoslovace, trofeul trans
misibil „Cupa București" a luat —» la' 
cea de a treia ediție a sa — drumul 
orașului Gorki și va sta la loc de cinste 
în vitrina de trofee sportive a clubului 
muncitorilor Uzinei de automobile din 
orașul de pe malul Volgăi. Dominînd 
turneul de pe patinoarul „23 August", 
hocheiștii sovietici au tăcut o reușită 
demonstrație de hochei modern, cuce
rind admirația și simpatia numeroșilor 
spectatori care au populat timp de trei 
zile tribunele patinoarului. „Părăsim 

Aspect din meciul VZKG Ostrava-Budapesta. Portarul cehoslovac Zabrodski res
pinge pucul

Foto : T. Roibu

capitala Republicii Populare Romine ca 
cele mai frumoase impresii — spunea 
«nul din membrii delegației sovietice, 
arbitrul Donskoi. .4m aprecii obiectivi
tatea și sportivitatea publicului bucu- 
reștean, am fost plăcut impresionați de 
primirea călduroasă care ni s-a făcut. 
Șint bucuros că jucătorii de la Torpedo 
Gorki au prestat un joc care a mulțu
mit pe spectatori, contribuind astfel la 
re ușita generală a competiției, atit de 
utilă pentru hocheiștii tuturor echipe
lor participante".

Ultimele cuvinte ale acestei «curte 
declarații a apreciatului arbitru inter-
național sovietic sintetizează minunat 
•-olul și importanța turneului. A fost 
î.ih-adevăr un turneu reușit, deosebit 
de util pentru cele patru formații care 
s-au întrecut în cadrul său și care au 
făcut la București un rodnic schimb de 
experiență.

• Apreciatul internațional cehoslovac 
Vaclav Bubnik (cunoscut publicului 
nostru tn calitate de antrenor al echi
pei Dinamo Weisswasser care ne-a vi
zitat țara acum doi ani) a apărut de 
astă dată pe patinoarul nostru în ca
litate de jucător. La încheierea turneu
lui ne-am adresat masivului fundaș al 
echipei VZKG Ostrava, care ne-a de
clarai : „Desigur, e inutil să încep prin 

mai spune că Torpedo a fost cea mal 
bună echipă a turneului. E un lucra 
care a reieșit cu claritate. Țin totuși, 
ca vechi jucător, să remarc o caracte
ristică a acestei echipe care m-a im
presionat tn mod deosebiț i omogeni
tatea, jocul 'său colectiv. De obicei, din- 
ir-o echipă de hochei remarci un ju
cător, doi sau trei, care constituie 
„personalitățile' echipei. La Torpedo 
însă, toți jucătorii joacă la fel de bine, 
nici nu știi dacă linia care se află pe 
gheață este prima, a doua sau a treia... 
Pe romini i-am urmărit acum doi ani 
In cadrul turneului de la București.

---------  0 Hl *i i 1, ----------
Clasamentele

MASCULIN X

Bupi jocurile desfășurate duminica 
rele două clasamente ale campionate* 
lor republicane de baschet au urmă
toarea formă:

L C C.A. 13 12 • 1 1MM-800 37
2. Știința Buc. 13 8 1 4 82>-748 30
1. Dinamo Tg.

Mures 13 7 2 4 882-783 23
<- Știința Cluj 13 8 0 5 895-858 29
S- Dinamo Oradea 13 8 • 5 828-840 N
c Voința Iași 13 8 • 5 785—819 20X. Șuiaia Timiș. 12 8 • 4 «78—MO 2S

rose Or
Staita U S 1 1 7*3-784 *4

fi 13 s • 8 7T7—7M 28
sa. Ba*^ 13 * 1 !• 725—7M
n. ***aâat M-LG D 2 • 11 CS3—713 17
• w »J» u

i-am văzut anul trecut în „Criteriul eu
ropean" și acum am și jucat contra lor. 
Găsesc că echipa e în progres. Și, lucru 
bun, acest progres îl înregistrați cu ju
cători tineri. Hocheiul modern este un 
joc al vitezei și al pregătirii fizice. Not 
am pierdut cu 1-2 in fața echipei Bucu- 
reștiului tocmai pentru că in această 
privință am fost întrecuți de echipa 
gazdă. Dintre jucători mi-au plăcut
Biro — un jucător care ar putea face fiind
fată in oricare din echipele noastre de 
prima ligă —precum și cei trei fundași 
Czaka, Varga șt lonescu".

• Antrenorul maghiar Haray Bela 
nu era afectat de faptul că echipa sa 
a acupat ultimul loc. „Nu ne așteptam 
la mai mult — ne-a declarat el. Am 
venit la acest turneu pentru a învăța 
Si din acest punct de vedere ne-iun

Bogată activitate pe poligonul Tunari
Poligonul Dinamo din Capitală a 

cunoscut în ultima săptămîiiă o ani- 
: mație deosebită. Asociația sportivă 
Proiectantul a organizat aci primul 
concurs de primăvară la p-obele de 
armă liberă calibru redus 3x20 focuri 
și armă sport 3x10 focuri, dotat cu o 
cupă. Urmînd acest exemplu, cluburile 
Dinamo și Voința au organizat și ele, 
un concurs la probele de pistol (pen
tatlon) 20 focuri, pistol liber 60 focuri 
(probele de pistol viteză și armă li
beră calibru redus 3x20 focuri se vor 
desfășura duminică 28 februarie). Pe 
același poligon, „olimpicii" au făcut 
un ușor antrenament la pistol precizie, 
pistol viteză și armă liberă calibru 
redus poziția în genunchi.

Iată rezultatele din „Cupa Proiec
tantul" : armă liberă calibru redus 
3x20 focuri seniori: 1. M. Antal 
(Știința) 551 p; 2. L. Gutcutache 
(Proiectantul) 550 p; 3. M. Rusescu 
(Dinamo) 546 p; senioare: 1. Ioana 
Soare (Știința) 539 p; 2. Mariana 
Aluller (Spartac) 524 p; 3. Teodora 
Nae (Dinamo) 519 p; juniori: 1. S. 
Dănescu (Știința) 546 p; 2. M. Lazăr 
(Dinamo) 540 p; 3. O. Wilfried (Pro
iectantul) 521 p; categoria maeștri 
(în afară de concurs): 1. V. Panțuru 
(Dinamo) 557 p; 2. I. Văcaru (Dina
mo) 544 p: 3. Jaqueline Zvonevschi 
(Dinamo) 539 p; armă sport 3xt0 
focuri seniori: 1. G. Traian (Știința) 
265 p; 2. O. Eugen (Șc. sp. U.C.F.S.) 
255 p; 3. Alex. Dornescu (Spartac) 
236 p; senioare: 1. Maria Fleancu 
(Voința) 248 p; 2. Ludmila Basarab

categoriei A
FEMININ : 

1. Știința BUC. 13 13 0 0 830—471 39
2. Rapid Buc. 13 12 0 1 570—453 37
3, S. Tg. Mureș 13 10 0 3 607-531 33
4. Constructorul Buc. 13 9 0 4 579-493 31
5. C. S. Oradea 13 8 0 5 580-504 29
6. Voința Or Stalin 13 0 0 7 595-027 25
7. Progresul Buc. 13 5 0 8 579—013 23
8. Voința Tg. Mureș 13 4 • 9 522-038 21
9. Voința Buc. 13 3 1 9 522-605 20

10. I.C.F. 13 3 0 10 503—592 19
11. C.S.S. Banatul

Timișoara 13 3 0 10 427—029 19
12. Știința Cluj 13 1 1 11 487—097 10

* Jui se va desfășura o nouă etapă 
>• cadrul campionatului republican

atins obiectivul, pentru că am fost în 
contact numai cu echipe superioare 
nouă. Toroedo Gorki mi-a plăcut pen
tru pattnaj. viteză, șut la poartă și 
disciplină. Echipa romînă a progresat 
mult față de anul trecut, în afară de 
jucătorii buni pe care-i cunoșteam ri- 
diclndu-se acum și alții. Cred, de exem
plu, că Varga l-a întrecut pe Czaka. 
Echipa din Ostrava m-a decepționat/ 

alcătuită mai mult din jucători 
mai in virstă. a jucat lent, cu multe 
pase laterale. Comportarea echipei mele 
mă mulțumește, pe de o parte pentru 
că în fața echipei romlne am obținui 
cel mai bun rezultat din ultimii ani, 
pierzând la mică diferență, în ultimele 
minute, iar pe de alta pentru că aici am 
verificat o serie de jucători tineri care 
au dat satisfacție. Mă mulțumește în 
special portarul Vedres, care are doar 
16 ani".

• Echipa Bucureștiului s-a compor
tat inegal în acest turneu. Echipa noas
tră a obținut; totuși locul cel mai bun 
la care putea aspira, locul 2, pe care 
l-a câștigat în întrecerea directă cu 
VZKG Ostrava. Această victorie arată 
că într-adevăr echipa noastră selec
ționată poate juca cu șanse regulate 
în compania unor echipe de prima ca
tegorie din R. Cehoslovacă. Antrenorii 
lotului, Mihai Flamaropol și I. Tiron, 
trebuie să insiste însă mai mult asupra 
orientării tactice a echipei, care de 
multe ori atacă dezorganizat. O preo
cupare centrală pentru antrenori tre
buie să fie și pregătirea mai bună (sau, 
eventual, o nouă formulă) pentru linia 
a treia de atac, care nu atinge nivelul 
meciurilor internaționale. în acest tur
neu, cei mai buni jucători ai noștri au 
fost: Static, Varga, Czaka, lonescu, 
Biro. Sub așteptări, poate și din cau
za oboselii acestui sezon, Ferenczi, 
Szabo 1, Nagy, Kalamar.

C. RADU

(Proiectantul) 248 p; 3. Rodica llur- 
dubețiu (Știința) 218 p; juniori: 1. I. 
Onuță (Știința) 260 p; 2. Lidia Bra- 
șoveanu (Șc. sp. U.C.F.S.) 249 p; 3. 
C. Boștină (Șc. sp. U.C.F.S.) 232 p.

In cadrul concursului organizat de 
clubul Dinamo și Voința s-au înregi
strat umiătoa-ele rezultate; pistol 
(pentatlon) 20 focuri: 1. N. Flatnaro- 
pol (Voința) 191 p; 2. St. Radulescu 
(Voința) 187 p; 3. I. Văcaru (Dinamo) 
175 p: pistol liber 60 focuri: 1. Eugen 
Harea (Gr. Roșie) 543 p; 2. G. Hei- 
dendorf (Spartac) 534 p; 3. Ene Dra
gan (Dinamo) 532 p.

„Olimpicii" au realizat la ant-ena- 
ment următoarele rezultate: pistol pre
cizie 20 focuri: 1. 1. Nițu 183 p; 2. T. 
Jeglinschi 183 p; 3. G. Maghiar 181 
p. La pistol viteză s-au tras manșe la 
8 și 6 secunde. Al. Dumitrii! a obținut 
Ia 8 secunde 300 fx din 300 posibile, 
iar la 6 secunde 297 p, urmat de P. 
Mocuță cu 297 p'și respectiv 297 p. 
La armă liberă calibru redus poziția 
în genunchi: I. Sîrbu 383 p/ N. Rotarii 
381 p și M. Ferecatu 373 p.

/

Știința București a cîștigat a X a 
ediție a „Cupei 16 Februarie"

Sala Floreasca II din Capitală a 
găzduit concursul atletic organizat de 
clubul Rapid, dotat cu „Cupa 16 Fe
bruarie". La întreceri au participat 
peste 100 de atleți bucureșteni. Cel 
mai bun rezultat a fost obținut de 
C-tin Crețu în proba de aruncarea 
greutății: 15,93 m — nou record de 
sală al R.P.R-

Iată cîteva rezultate tehnice: BĂR
BAȚI, 50 in : M. Stein 6,0 ; P. Mănes- 
cu 6,0; 0. Farkaș 6,1; 55 mg: V. 
Jurcă 8,0; P. Păunescu 8,1 ; E. Con- 
stantinescu 8,2; triplu: S. Ciochină 
14,36; Oc. Viscopoleanu 11,03; greu
tate: O. Crețu 15,93';' N. Ivanov 14,61; 
Al. Bizim 13,94; FEMEI, 50 m : I Pe
trescu 6,7; G. LuțÂ' 6,7; G. Palade 
6,8; 40 mg : A. Sîrbu 6,4 ; S. Groșii 
6,5 ; Javorschi 6$; înălțime : EL

De nume pînă duminică pîrtiile din 
jurul cabanei Peștera — aflată în Bu- 
cegi la 1.610 metri altitudine — vor 
găzdui întrecerile de fond din cadrul 
campionatelor republicane de seniori, 
senioare, juniori și junioare. Cea mai 
importantă competiție internă reunește 
la startul probelor pe cei mai valoroși 
schiori ai țării, care se vor înfrunta 
pentru desemnarea campionilor R.P.R. 
în cele 12 probe. Acestea se vor des
fășura după următorul program: 
MIERCURI : 15 km seniori și 5 km 
senioare; JOI: 3 km junioare catego

întrecerile schiorilor din regiunea Stall
ORAȘUL STALIN, 21 (prin tele

fon). — Timp de trei zile s-au desfă
șurat la Poiana Stalin și în Postăvar 
întrecerile etapei regionale a campio
natelor republicane de schi, la care 
au luat parte peste 200 de schiori din 
regiunea Stalin. Timpul nefavorabil 
(sîmbata a plouat, iar duminică a 
nins și a fost ceață) a solicitat orga
nizatorilor eforturi deosebite. Ei s-au 
achitat însă de îndatoriri reușind să 
asigure buna desfășurare a probelor 
care s-au încheiat cu următoarele re
zultate :

FOND. Junioare categoria 1, 3 km:
1. Rodica Stoian (Bucegi Fundata) 
16:26; 2. Rodica Milă (Bucegi Fun
data) 16:27; 3. Dana Boboc (Bucegi 
Fundata) 16:48; junioare categoria a 
ll-a, 5 km: 1. Marcela Bratu (Dinamo 
Orașul Stalin) 29:03; 2. Maria Găve- 
nea (Dinamo Orașul Stalin) 29:22; 3. 
Anelise Bilehener (Voința Sibiu) 
34:03; senioare 10 km: 1. Iuliana Si
mon (Dinamo Orașul Stalin) 42:18; 2. 
Iuliana Cotfas (Olimpia Orașul Sta
lin) 58:27; juniori categoria I, 5 km;
1. C. Vlădea (Olimpia Orașul Stalin) 
26:07; 2. M. Cimpoia (Olimpia Ora
șul Stalin) 26:46; 3. Gh. Codleantt 
(Voința Orașul Stalin) 27:48; juniori 
categoria a ll-a, 10 km: 1. R. Zărrie- 
seu (Olimpia Orașul Stalin) 46:25; 2.
B. Olteanu (Olimpia Orașul Stalin) 
46:31; 3. N. Sumedrea (Dinamo Ora
șul Stalin) 46:47; seniori lâ km: I. 
Dinu Petre (Dinamo Orașul Stalin) 
1 li 01:36; 2. Gh. I’ădescti (Dinamo 
Orașul Stalin) I h 02:18; 3. N. Băr- 
bășescu (Olimpia Orașul Stalin) 1 h 
03:45.

PROBE ALPINE. Slalom uriaș (pe 
Sulinar). Junioare categoria I: 1. Con
stanța Măzgâreani» (Luceafărul Ora c. GRUIA-coresp.

Gh. Vâearu (Dinamo Orașul Slalinf, cișligătorul probai de slalom special 
desfășurat în Kantzer.

Foto : D. Stănculescu

ti compon
Vîrlan 1,45; M. Mărgineaniî 1,15; S. 
Groșu 1,40; lungime: G. Luță 5.37; 
A Sîrbu 5,37; S. Grosu 5,36.

CLASAMENTUL PE ECHIPE: 1. 
Știința 46 p ; 2. Rapid 26 p; 3; Metalul 
M.I.G. 24 p ; 4. Dinamo 23 ți; 5. C.S. 
Școlar 22 p; 6. C.C.A. 14 p.

N. D. Nicolae și Gh. Partenie

Cur* de arbitri

Consiliul orășenesc l .C.F.S. Giurgiu 
a organiz.at în colaborare cu. comisia 
de specialitate un curs de arbitri de 
fotbal pe care îl frecventează aproape 
30 de amatori. Lecțiile sînt conduse 
de un colectiv de arbitri cu experiență 
format din tovarășii Ion Nucă, Jean 
Albu, Vasile Maxim, Marin Papureu 
și alți activiști voluntari. Piuă in pre
zent cei mai bine pregăt'ți la semi
nar» s-au dovedit a fi Petre Florea, 
.Hircță' Țudor și Gheorghe Ciulei 

ria 1 șl 5 kin juniori categoria I ; ! 
km- junioare categoria a Il-a și 10 kn 
juniori categoria a ll-a; VINERI : 31 
km seniori și 10 km senioare; Sî.M 
BATĂ: ștafetele 3x3 km junioare s 
4x5' km juniori; DUMINICA: ștafetei» 
4x10 "km-seniori și 3x5 l-im senioare.

F.R.S.B.A., organizatoarea campo 
natelor, s-a îngrijit de asigurarea cebx 
mai bune condiții de desfășurare a 
probelor, luînd din vreme măsuri pen
tru găzduirea concurenților și amena
jarea pîrtiilor.

șui Stalin) 1:37,7; 2. Iuliana Bledei 
(Luceafărul Orașul Stalin) 1:46,0; 3 
Maria Casapu (Predeal) 1:50,0; juni
oare categoria a ll-a: 1. Eteono-j 
Tarnpa (Predeal) 1:20,0; 2. Monica 
Klokner (Olimpia Orașul Stalin) 1:30,0: 
3. Erika Liphardt (Luceafărul Orașul 
Stalin) 1:38,2; senioare: 1. Ilona Mi. 
cloș (Dinamo Orașul Stalin) 1:49,2;
2. Cristina Konerth (Voința Sibiu] 
1:50,3; 3. Mihaela Ghioarcă (Voința 
Orașul Stalin) 1:55,6; juniori catego
ria I: 1. M. Ene (Voința Orașul Sta
lin) 1:16,6; 2. N. Stinghe (Luceafărul 
Orașul Stalih) 1:17,4; 3. I. Alexe (Lu
ceafărul Orașul Stalin) 1:24,0; juniori 
categoria a ll-a: 1. V. Șuteu (Dinamn 
Orașul Stalin) 1:49,3; 2. N. Șutei 
(Voința Orașul Stalin) 1:50,8; 3. K 
Seidl (Dinamo Orașul Stalin) 1:51,8 
seniori: 1. K. Gohn (Dinamo Orașu 
Stalin) 1:32,6; 2. I. Secui (Duranq 
Orașul Stalin) 1:35,0; 3. Gh. 
veanu (Olimpia Orașul Stalin 
slalom special (în Kantzer): junioară 
categoria I: I. Iuliana Bledea 36:0]
2. Maria Casapu 42:1; 3. Constanța 
Măzgăreanu 49.0; junioare categoria 
a ll-a: 1. Helga Czapeld (Luceafărul 
Orașul Stalin) 1:03,1; 2. Monica KlokJ 
ner 1:04,0; 3. Maria Coșoveanu (PoJ 
liteimica Orașul Stalin) 1:08,5; seni-J 
oare: I. Mihaela Ghioarcă 51,0; 2J 
Magdalena Bîră (Olimpia Orașul StaJ 
lin) 51,9; 3. Ilona Micloș 54,2; juniori 
categoria 1: 1. M. Ene 27,0; 2. nJ 
Stinghe 28,1; 3. G. Speck (Voința Si-j 
bin) 28,3; juniori categoria a ll-a: 1J 
Gh. \ acarii (Dinamo Orașul Staling 
39,9; 2. V. Șuteu 43,6; 3. K. Seidl 
44,7; seniori: 1. I. Secui 42,2; 2. ValJ 
lonescu (Olimpia Orașul Stalin) 47.21
3. I. Bîrsan (Olimpia Orașul Stalin)
17.5 ■

De asemenea, cei 28 arbitri din 
localitate au început și ei cursurile de 
împrospătare a cunoștințelor, parti- 
cipînd la lecțiile teoretice ce se țin 
săptămânal la sediul consiliului 
U.C.F.S.

Virgil Lazăr

Un exemplu demn de urmat '

Mai mulți sportivi din orașul MorenI 
în frunte cu fotbaliștii ech'pei de cate
goria B Flacăra au holărît să ajute în 
orele lor liliere la luc-ările diverselor 
construcții sportive. Astfel, un lot de 
sportivi au efectuat recent nn ntimar 
de 68 ore muncă* voluntară, săpî.id 
57 de gropi uecesare împrejmuirii sta
dionului din localitate cu un gard nou. 
In această muncă s-au evbiențiat iu 
mod deosebit Ghiocel Constantinescu, 
Ale.x. Duinitriu, Toma Dumitrii! ș.a.

R.ăz\an Săvujescu



• Partida amicală dintre Dinamo 
București și Wisla Cracovia a fost 
plină de învățăminte și pentru echipa 
noastră și pentru echipa oaspe. Cu a- 
ceastă ocazie s-au ivit unele proble
me legate de pregătirea tehnică și 
tactica a jucătorilor, dar și probleme 
disciplinare.

Este interesant de văzut părerea an
trenorilor celor două echipe în le
gătură cu confruntarea de duminică :

TRA1AN IONESCU (Dinamo) : 
„In primul rind trebuie să subliniez 
că gestul nesportiv al Iui Szakacs I 
a fost înfierat nu numai de spectatori, 
ci și de întreg colectivul nostru de ju
cători. Astfel de atitudini nu au loc 
în echipă și Szakacs I va fi aspru 
sancționat.

In ceea ce privește comportarea ge
nerală a echipei țin să precizez că o 
parte din jucători sînt pe punctul de 
a intra în formă. Mă refer în special 
la apărare. Cu înaintarea mai avem 
de lucrat. Adevărul este că formarea 
unei concepții de joc a unei echipe nu 

Ise poate face de pe o zi pe alta. A- 
Lfst lucru cere răbdare și multă 
Imincă...".

KOSA KAROLY (Wisla) : „Partida 
cu Dinamo a fost primul nostru joc 
public la două porți în acest sezon. 
Nici nu in-am așteptat ca rezultatul să 
ne fie favorabil. In repriza a doua 
echipa noastră a jucat mai bine, mai 
legat. Sînt mulțumit de coeziunea for
mației in această parte a jocului, dar 
nu și de trasul la poartă, capitol la 
care jucătorii noștri au fost deficitari. 
Portarul Kavczewski a apărat în ge
neral bine, dar golurile au fost para- 
bile și Lesniak, portarul titular, care 
nu s-a putut deplasa la București, 
ne-ar fi scutit de ele".
• .Mîine, Steagul roșu va susține 

«Itiiiutl meci al turneului în R.D.G.
• Progresul pleacă azi de la Split 

la Sibenik, tinde va juca mîine cu se- 
l^lionata orașului.

• Săptămîna trecută. Jiul a jucat 
la Hunedoara cu Corvinul și a pierdut 
cu 3—1 (1—.1). Au marcat : Radu Tu
dor și Gavrilă (2), respectiv Crăciun. 
Viitoarele meciuri ale Jiului: 21 fe
bruarie la Hunedoara cti Petrolul Plo- 
ești, la 28 februarie la Petroșani cu 
Corvinul Hunedoara ți la 3 martie la 
Petroșani cu Știința Craiova.

Ultimul concurs pentru fondul suplimentar de 200.000 lei din luna februarie
Concursul Pronosport nr. 9 este ulti

mul din luna februarie. După cum se 
știe, pentru concursurile din această 
lună s-a acordat un fond suplimentar 
In valoare de 200.000 lei.

Iată, deci, că ne aflăm din nou 
înaintea tragerii suplimentare. Primele 
emoții de acest gen le-am avut la sfîr- 
șitul lunii ianuarie, pînă în clipa cind 
s-au extras din urnă cele 12 pronos
ticuri pentru fixarea cîștigătorilor la 
premiile suplimentare. Și dacă atunci 
am avut satisfacția să înregistrăm pre
mii extrem de interesante (85.000 lei cu
11 rezultate și 3.911 lei1 cu 10 rezultate) 
nimic nu ne determină să nu ne aș
teptăm ca, șl de data aceasta, premii
le să fie la fel de atrăgătoare.

Dar, pentru a fi siguri de participa
rea la fondul suplimentar trebuie să 
vă depuneți buletinele pentru concursul 
Pronosport nr. 9 din 28 februarie, de
oarece, așa cum am spus mai sus. 
este ultimul concurs din luna februa
rie. Așadar, pentru a ne face o idee 
despre acest concurs care se prezintă 
cu o asemenea ..carte de vizită" este 
bine să trecem fugar în revistă cele
12 meciuri cuprinse în program.

L Roma—Florentina

â'peții pot scoate un rezultat de e- 
r- •<•«. Totuși prima șansă aparține

■. Meefc-Milan

mie- a-* mare nevoie de puncte. 
jmk efc 5-kx in rol de gazdă, nu poate 

tec-x aa meci egal.

ML Alessandria

*^•1»*.-. - punctele de ve-
!■"< are prima șansă

r -«rea pe teren pro
♦ ^.jeâtoru din

Munca educativa trebuie să fie pe primut plan!
— Însemnări pe marginea ultimelor partide amicale ~

Ne mai despart doar 13 zile de 
prima etapă a returului cate
goriei A, care programează de 

la început cîteva întîlniri pasionante: 
Dinamo București—Știința Cluj, Rapid 
—Dinamo Bacău, Petrolul—Progresul 
sau Farul—U.T.A. Echipele au intrat 
în ultima fază de antrenament și 
precizează formațiile pentru campio
nat. In acest scop ele folosesc tot 
mai des meciurile amicale, care — 
anul acesta, spre deosebire de trecut — 
au fost foarte numeroase. Faptul a-’ 
cesta, împreună cu acela că echipele 
și-au început mai din vreme antre 
namentele și că au beneficiat de o 

— Am aflat că nu prea ești la punct cu antrenamentele și cum redacțiile cer toate fazele cu goluri...
Desen de Matty

vreme, în general, prielnică au creat 
condițiuni de desfășurare temeinică a 
muncii de instruire. In ce măsură an 
folosit ele perioada pregătitoare?

Itimele meciuri amicale au lăsat 
să se întrevadă o.pregătire fizică 
superioară celei atinse în aceeași 

perioadă anul trecut Cele mai multe 
echipe (printre care C.C.A., Rapid.
U.T.A.. Petrolul, Dinamo București) 
au jucat aproape în același ritm sus 
ținut de-a lungul întregului meci, do 
vedind 0 bună rezistență. De aseme
nea, din punct de vedere tehnic, sta 
dini atins este destul de avansat 
la unele echipe (C.C.A., Dinamo Ba
cău, Rapid) și același lucru se poate 
spune și de pregătirea tactică sau 
jocul de ansamblu. Aici însă, mai 
este de lucrat și această sarcină re 
vine antrenorilor în timpul rămas 
pînă la începerea -returului.

Sînt însă echipe care manifestă 
încă suficiente lipsuri. De pildă, echi
pele Steagul roșu și Progresul — 
după cum rezultă din datele pe care 
le avem la dispoziție — au fost de
pășite din punct de vedere fizic de 
către echipele intîlnite în R.D.G. și, 
respectiv. Iugoslavia. Jiul este insu
ficient pregătită ca joc de ansamblu 
și acest' lucru a fost evident în parti
dele disputate miercuri și duminică. 
Dinămp București are un punct ne
vralgic în linia de atac, al cărei ran
dament este • scăzut sub raportul fi- 
naffeărij și al eficacității.

Ferrara se prezintă in acest meci cu 
șanse mari.

V. Genoa—Bar)

Fără îndoială, genovezii au prima 
sansă.

VL Palermo-Padova

Palermo n-a pierdut încă nici un 
meci pe teren propriu. Nu trebuie să 
neglijăm totuși posibilitatea unei sur
prize : victoria Padovei.

VII. Sedan—Nice

Putem conta pe șansele gazdelor, 
chiar într-un asemenea meci în care 
Intîlnesc o echipă... mare.

©ono sport
VIII. Bordeaux—St. Etienne

Ori victorie pentru gazde, ori meci 
egal, iată ce se poate prevede la a- 
C'eastă întîlnire.

IX. Monaco-Rennes

Atacul lui Monaco trebuie să-și spu
nă cuvîntul, așa că este de așteptat o 
victorie a gazdelor.

X. Lyon—Valenciennes

In situație oarecum critică, Lyon va 
face fotul pentru a obține două punc
te. Numai că, Valenciennes ar putea 
să-i smulgă unul din cele două puncte...

XI. Toulon—Nimes
Liderii, avind doar un . punct .avans 

față de Reims vor forța- vietorja, mo

Toate acestea duc la concluzia că 
în această perioadă, care a mai ră
mas pînă la reluarea campionatului, 
antrenorii trebuie să insiste și mai 
mult asupra înlăturării lipsurilor evi
dențiate de ultimele partide de ve
rificare și amicale.

In mod special însă, se cuvine 
să le atragem atenția asupra 
laturii educative a muncii lor. 

La unele meciuri s-au înregistrat aba
teri — e drept, puține la număr, dar 
suficiente ca gravitate pentru a fi 
tratate cu toată seriozitatea. Tendința 
unor înaintași ai Rapidului spre uti 

joc „șmecheresc", de afirmare per
sonală în dauna jocului colectiv și a 
intereselor echipei constituie o aba
tere care trebuie să constituie obiec
tul unei preocupări speciale din par
tea antrenorilor R. Ghiurițan și B. 
Marian. Gestul total nesportiv al lui 
Szakacs I în meciul cu Wisla de ase
menea. impune antrenorului Traian 
Ionescu o și mai mare atenție în 
direcția educării jucătorilor. La meciul 
amical Tractorul Orașul Stalin—Me
talul Tîrgoviște jucătorul tîrgcviștean
E. Popescu a fost eliminat de pe 
teren pentru atitudine nesportivă.

Aceste abateri petrecute înțr-tin in 
terval de numai patru zile arată că 
munca educativă trebuie intensificată 
în rîndurile fotbaliștilor. Și sarcina 
aceasta revine în pjfrhul rînd antre
norilor, principali factori în pregă
tirea jucătorilor din toate punctele 
de vedere. E bine ca antrenorii să 
fie prompți și autoritari în atitudinea 
lor față de abaterile sportivilor. In 
această privință cităm exemplul an
trenorului Gică Niculae (Dinamo Ba
cău). care în cursul meciului Pra
hova—Dinaino Bacău disputat dumi
nică la Ploești, l-a scos de pe teren 
pe jucătorul Pnblik pentru că acesta 
a avut o atitudine nesportivă.

Antrenorii trebuie sprijiniți însă, 
în mod efectiv, de conducerile secțiilor 
de fotbal și ale cluburilor și asocia
țiilor sportive, care — prin măsuri 
corespunzătoare (sancționarea promptă

tiv pentru care li se acordă pruna 
sansă.

XII. Strasbourg—Toulouse

Dacă Strasbourg nu va reuși să ob
țină un punct, victoria va înclina spre 
oaspeți.

★'

In urma trierii variantelor depuse la 
concursul Pronosport nr. 8 din 21 fe
bruarie. au' fost stabilite următoarele 
rezultate provizorii :

14 variante cu 12 rezultate. 352 va
riante cu 11 rezultate șj 3187 variante 
cu 10 rezultate.

PRONOEXPRES

La ultimul concurs Pronoexpres A. 
Mihai din București a obținut premii 
în valoare totală de 95.631 lei

El a cîștigat de foarte multe ori în 
ultimul timp diferite premii și chiar 
la tragerea specială din 10 februarie a 
obținut un premiu important.

Premiile numeroase pe care A. Mihai 
le-a obținut se datoresc în primul rînd 
consecvenței în participare și în al 
doilea rînd schemelor reduse cu care 
participă.

Astăzi este ultima zi în care se mai 
pot depune buletinele pentru concursul 
Pronoexpres de mîine.

Utilizînd broșurile de scheme reduse 
care so* găsesc la toate agențiile Lbto- 
Pronosport. puteți juca mai multe nu
mere cu o taxă de participare mai 
mică.

■..<K ★
Tragerea din urnă a numerelor con

cursului Pronoexpres care se închide 
astăzi va avea loc mîine la ora -19 în 
sala din stn4 Doamnei nr. 2 și Ava fi 
urmată de un film. | ■

Intrarea liberă.
•' 5/- !

Rubrică redactată de I. S. Loto-Prono- 
sport. 

a abaterilor, lupta permanentă îm
potriva atitudinilor de cocoloșire a 
manifestărilor vedetiste și de indis 
ciplină ale jucătorilor) — să întărească 
autoritatea antrenorilor.

Trebuie luate din timp toate mă-; 
șurile necesare pentru a asigura cele 
mai bune condițiuni de desfășurare a 
campionatului, a activității noastre 
fotbalistice.

Și acest lucru se poate realiza 
printr-o intensă și temeinică muncă) 
e’ducativă. ohiectiv care trebuie să stea) 
în centrul preocupărilor permanente 
ale antrenorilor și secțiilor de fotbal

Echipele din categoria B 
își continuă pregătirile

LOTUL ECHIPEI CHIMIA FAGARAȘ

Chimia Făgăraș se pregătește sub 
conducerea noului antrenor, Sebastian 
Savu. La 28 și 29 februarie. echipa 
ta juca meciuri de antrenament la 
Craiova cu Dinamo și cu C. S. Craio
va. lată lotul său de jucători: Horvath, 
Grămadă — Szekely, Bilcăcean, Gurtler, 
Ungar. Taflan, Stoica — Toma, Her
man, Csegezi, Hefei — Forsea, Palfy, 
Aăftănăilă, 1‘ufescu. Cartea, Dopa. La 
pregătiri mai participă Trăistaru și Ne
grea.

V. LAZĂR, corespondent

VEȘTI DIN BRAD

Echipa Aurul Brad se găsește la al 
15-lea antrenament. Ixtlul este compus 
din următorii jucători: Zamfir. Mervea, 
Gris, Bicu, llianovsehi, Manole, Bă
diță, Dobireău, Crețu, Pctreseu. Ivan. 
Petreanu, Selilet, Murzaeu, Dula și Au- 
ton.

TRAIAN BORA, corespondent

PROGRAMUL ECHIPEI A.S.A. SIBIU

t otbaliștii de la A.S.A. Sibiu se an
trenează zilnic. La 6 martie A.S.A. va 
susține primul său joc la două porți 
cu CJ'.R. din localitate, urmind ca apoi 
să joace cu CS.M. Sibiu și Șantierul 
Govora. La 20 martie formația sibiană 
fa întîlni în deplasare pe Poiana Cîm- 
pina, iar la 27 martie va juca cu Poiana 
la Sibiu.

G. PITARIU, corespondent

CE I NOU LA CIMPIA TURZII ?

La Industria Sînnei Ciinpia Turzii se 
pune un accent deosebit pe pregătirea 
tehnică individuală a jucătorilor. Antre
norii Alexandru Pop și Iou Lazăr au la 
dispoziție următorul lot : Cîmpcanu, 
Levendai — Enei, Bindean, Beres — 
Chețan. Apostolaclie, Ruzici, Sobo — 
Suni, Kraus, Drăghici, Mureșean. Safar, 
Copil II, Adam. împreună cu jceștia se 
antrenează și Raab, care s-a stabilit la 
Cîmpia Turzii.

P. TONEA. corespondent
RECOLTA CĂREI IN FORMA...

CĂREI, 21 (prin telefon). — For
mația de categorie B Recolta Cărei 
a intilnit in meci amical echipa Lo
comotiva Satu Mare din campionatul 
regional. Prczentîndu-se bine pregătiți 
din punct de vedere fizic și avînd 
multă eficacitate in acțiunile de atac, 
fotbaliștii din Car'-i au obținut o vic
torie netă: 11—0 (3—0). Au marcat: 
Kuki (5), Roch (2), Auler (2), Gref 
și Roman.

S. IOSIF — corespondent

REZULTATE DIN REGIUNEA 
TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, 21 (prin telefon). — 
Echipele de categoria B din regiunea 
Timișoara au susținut duminică par
tide amicale de verificare a stadiului 
de pregătire. Iată rezultatele :.

ȘTIINȚA TIMISOARA — STĂRUIN
ȚĂ TIMIȘOARA 7—1 (2-0, 2-0, 
3—1). Golurile echipei studențești au 
fost marcate de Manalache (2), Lerc- 
ier (2), Ionescu (2) și Mîțaru. Pentru

Partida Troian eseu—Nacht 
s-a terminat cu remiza
Șase runde au fost lăsate în urmă 

de cei 20 de participant! ai turneului 
din Capitală și lupta pentru primele 
locuri s-a complicat în mod sensibil. 
Intr-adevăr, actualmente în frunte se 
află campionul țării, V. Ciocîltea cu 
5 puncte. Pe locurile 2—3 — la egali
tate — O. Troiancscu și E. Nacht cu 
cîte 4*/2 puncte. Aceștia au terminat 
cu remiză partida lor din runda a 6-a, 
în care, după întrerupere, s-a ajuns la 
o poziție deschisă a regilor și șahul 
etern nu mai putea fi evitat Propr3- 
mul rundei următoare va cuprinde leei 
o-înlîlnire Ciocîltea — Nacht.' Pentru 
Troianeșcu însă nu este ușor de de
semnat un adversar, deoarece el a iu- 
cat cu majoritatea jucătorilor din 
frunte (Ciocîltea, Nacht. Ghițcs.ii Be
na's, Gavrilă). Lui îi va fi opus pro
babil Joița care are 3 puncte ți o par
tidă amînaiă. Pe locui patru în cla
sament se află Ghițescu cu 4 puncte. 
Urmează: Alenas 3*/j. Gavrilă, Joița 3 
(1), Drimer, Pavlov, Samarian, Crețu- 
lescu, Pușcașu 3, etc.

Stăruința a marcat Soiresgvi.
A.S.M. LUGOJ — C.S.M. REȘIȚA 

0—2 (0—I). Au înscris Apro și Varga.
METALUL BOCȘA ROMI NA — 

METALUL OȚELUL ROȘU 0-2 
(0—0). Autorii golurilor: Titel șt Că
lin.

C.S.M. BAIA MARE — METEORUL 
ROȘU SATU MARE 5—1 (3—8)

BAIA MARE, 21 (prin teleton). — 
Meci disputat pe un teren desfundat, 
ceea ce a îngreunat controlul salonu
lui. Au marcat, Nedelcu II (2) V. Mol
dova n (2) și Pop. respectiv Savanyu.

RULMENTUL BIRLAD LA AL 1S-L.EA 
ANTRENAMENT

BlIțLAD, 21 (prin telefon). — Al 
15-lea antrenament al echipei iculm - 
tul din localitate a const dmt-un 
ioc de verificare susținui in :pa- 
rua echipei ETACS, care activează in 
campionatul regional. Rulmentul a în
vins cu scorul de 8—5 (2—2) prin 
golurile înscrise de: Frincu ă. Slum- 
schi 2, Pantelimon, Percea șt ALui/o. 
Pentru ETACS au marcat Verde 3 și 
llacianu 2. Cel mai hun compartime-'t 
al echipei Rulmentul a tost lima de 
mijlocași alcătuită din Manta șt turcă. 
O comportare mulțumitoare a avu-o 
și aripa dreaptă: Frincu — Ua căit.

E. SOLOMON, corespondent

DE VOBA CU 1UCATORII DE UI
C. S.M.S IAȘI

Zilele trecute am stat de vorbă <'*. jir- 
calorii Emil Alexandrescu și Teodor 
Dram de la CS.M.S. lași.

,.Ne pregătim intens pentru retorul 
campionatului. Jucătorii participă cu re- 
gularitate la antrenamentele conduse, de 
r.ntrenorul I. Unguroiu” — nc-a declarat 
Alexandrescu.

„Vrem ca printr-un efort comim să 
realizăm risul amatorilor de fotbal din 
orașul și regiunea Iași : promovarea e- 
chipei de fotbal în categoria A". — « 
completat Dram.

De la aceiași jucători am aflat că la 
antrenamentele echipei participă și 
cîțiva juniori ca Teodoriu, Carp, Bor- 
dcianu etc., care vor fi încercați și u* 
jocuri amicale. In luna martie echipa 
va juca 2—3 meciuri amicale ea a- 
chi pe de categorie superioară pentru 
desăvîrșirea pregătirii.

GIL IVANOVIGI, corespondent

VICTORIA BUZĂU — DINAMO OBOR 
4-2 (1-1)

BUZĂU, 21 (prin telefon). — Intr-un 
joc de antrenament. Victoria 
Buzău a întrecut Dinamo Obor 
cu 4—2 (1 — 1) într-o partidă care a 
plăcut celor 3.000 de spectatori. Cu 
toate că terenul a fost moale, ambele 
echipe au prestat un joc frumos, ra
pid, presărat cu multe faze spectacu
loase. Au marcat: Grosu (autogol). 
Peșek (2) și Stoicescu pentru Victoria 
și Grosu (din II m.) și Stănilă pen
tru Dinamo Obor

D. MARIN. corespondent
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O dimineață printre ceferiștii de la atelierele „C. David"
De la'poarta AtetfereWir G. R P- punzjnd sarcinilor trasate de Plenara Mai știam — îmi spusese tov7 Ton

„Constantin David" București pînă la 
secția I A-agcaoe, ou rhergi mult Asta 
dacă ești de-ăl „casei". Dacă însă ești 
reporter... Are aleea aceasta d'n curtea 
atelierelijr C.F;.R. „G-tirt David" ceva 
care te retine, te cucerește. In stingă, 
vagoane și locomotive. De-o parte și 
de alta a ei, flori, tablouri cu fruntași 
în producție, lozinci, panouri cu anga- 
jamente și realizări... Te oprești, citești, 
admiri, reții un nume sau o cifră, 
stai un minut să asiști la o macara 
care coboară o osie, sau urmărești din 
mers cum vopsitorii iau Un primire" 
vagoanele ieșite din reparație capitală 
pentru a le lace „toaleta" In sfirșit, 
ajungi la grupurile de clădiri . din 
dreptul secției I vagoane. Aici, îți re
zolvi operativ treburile, pentru ca la 
înapoiere să zăbovești ceva mai mult 
pe frumoasa alee din curtea ateliere
lor.

Pentru noi a fost ceva mai gjzvț. 
L-ara rugat pe tov. Gheorghe Dteti- 
triu — președintele asociat ei rportive 
„C.F.R. București Triaj Ateliere* 
să ne spună cite ceva despre activi
tatea sportivilor din asocia: e și 83 
insistat asupra rezultatelor pe care 
le obțin ei în producție. Am stat pin* 
la terminarea lucrului—

Numai la defectoscop am stat aproa
pe o oră. Sudorul Gheorgtie VasĂBKK 
— căpitanul echipei de fotbal — a 
ținut să ni-1 arate. Nu știa cam a 
venit vorba despre construcții noi șî 
am întrebat dacă hala dm fața noas
tră este construită, de curind.

— Tot ce vedeți aici — ne spnae 
comunistul Gh. Vasilescu — este con
struit după ’944. Știți cum tacrnan nai 
înainte ? Afară 1 Ploua. nioței ae fi
xam-menghinele pe vagon ți kx

Sițful
inghinel* Pe vagon ți teram.

menghină, fiindră în primii am a id- 
crat
1948 a fost trimis la grrsped s?:jr 
„Grivtța Roșie" nade a tov*țat nato- 
ră. Astăzi este fruntaș in profeție 4 
șeful unei echipe de sadea care, răs-

C.C- ‘ al P.M.R. din 3—5 decembrie 
1959. realizează conform angajamentu
lui luat, economii la materiale de su
dură în valoare de 40* lei lunar.

— Să*ne fi văzut cum lucram înain- 
te vreme — continuă Gh. Vasile-cn, 
urmărind o macara rulantă care toc
mai trecea deasupra noastră. Ridicam 
osiile de vagoane, cu lemne, iar vagoa
nele. cu cricuri. Ați văzut cum se face 
acum controlul osiilor î Nu ? Să mer
gem pînă acolo—

In atelierul pentru controlul osiilor, 
lucrează trei tineri. Un fotbalist, un 
voleibalist și un popicar. Fruntașii in 
muncă și în sport: Constantn Chiru, 
Petre Diaconu și Ion Briceag.

— E foarte simpki — ne explică 
Constantin Chiru. Aparatul de ultra
sunete pe care il vedeți, adică defec- 
tecopaL efectuează impulsmni pe 
frecventa de I. M. Hz. ți pe 2,5 M 
Hz_

— |i convine să vorbească așa — 
ne spune Gh. Vasilescu — a terminat 
de curind școala de calificare— Expli- 

tnțifici! Noi știm că” te pricepi la -W- 
gÂerti*. dar d-tor (arată spre noi) 
vor să înțeleagă ceva!-

— S-are un aea Vasitescule — 
răspunde Chim. Cam pat «pane aktei 
deot «*’***’* fe adă sint detectate 

aparate! lucrează pnr. Itemoda refle
xiei ți prin cea a iradierii drecte ?_ _

— Bane. fime. — aprobă Gh. Vasi- 
lesaL Apoi gir—md. N-ai tace rău 
dacă Lai dace pe teren să -detectezi" 
acri» ca dinrri ți -fisurile" de la an-

— E băiat ban — tari spune căpita
ni ecteot: în timp ce pdrâșeam ate- 
irel ?•> T

.Șt-am Ne vorbise despre. el preșc- 
prin

tre fruntașii in rnunră și sport alături 
de T"“ uortc;u,' Ște
fan Lese — Aneta Toana Nicolae Io*

Briceag, secretarul comitetului U.T.M. 
al atelierelor G.F.R.. „Constantin Di
vid" — că in. cinstea Geîgriș-
tifoT, sportivii asociației alături • de 
ceilalți utemiști au colectat 3 va
goane de fier vechi, care au fost tri
mise oțelarîfor din Hunedoara. Tot 
în cinstea „Zilei Ceferiștilor", colec
tivul de muncitori din aceste ateliere 
au executat reparații capitale prin 
muncă patriotică, după orele de pro
gram, la un număr de 5 vagoane, la 
care de asemenea s au evidențiat multi 
sportivi.

I Succesele de pînă acum trebuie să însemne obligația 
de a munci in viitor și mai bine

★
Sîntem din nou pe frumoasa alee 

din curtea atelierelor. Grupuri de mun
citori se îndreaptă grăbiți spre poartă. 
Echipa clubului Rapid intîlnește pe 
stadionul Giulești formația Lokomotiv- 
Leipzig. Suporterii feroviari sint din 
nou la ~
puternic. Se discută aprins 
meci, se f __ ______
Un mecanic de pe o locomotivă care 
trece paralel cu aleea. Ie urează su
porterilor rapidiști. succes.

datorie. Soarele strălucește 
. ‘ j despre 

fac glume, e veselie mare.

V. TOFAN

Pe marginea ședinței plenare a con siliului orășenesc U.C.F.S. Bucureștl

Recent. în sala de festivități a clu
bului Dinamo din Capitală, a avut 
ioc ședința plenară a consiliului oră
șenesc București,

Din darea de seamă prezentată de 
tov. Petre Capră, președintele con
siliului orășenesc U.CJ’.S. București, 
a reieșit că principalele obiective pe 
care consiliul le-a avut in perioada a- 
nului 1959. acelea de a activiza și 
apoi de a consolida formele organi
zatorice de bază ale U.C-F.S. (aso
ciații, duhuri ți ennsHri raionale) au 
fost în mare parte atinse.

Bogata activitate desfășurată de cei 
2)54)09 de membri ai U.C-F.S. organi
zați in 393 de asociații sportive, cite 
existau la sfirșitul anului trecut in 
Capitală, no a putut să se încheie 
cu rezritate excelente fără sprijinul 
concret primit din partea celor 7000 
de activiști obștești.

Dia darea de seamă prezentată de 
tos. Petre Caoră. precum și din cele- 
lalte materiale care au fost ascultate 
de cei prezenti în sala de festivități 
a clubului Dinam®. a reieșit că in munca

consiliului orășenesc U.G.F.S. Bucu
rești s-au manifestat și unele lipsuri. 
Spre exemplu, munca de îndrumare și 
control care trebuia efectuată perio
dic și ateht de către consiliul oră
șenesc, nu s-a desfășurat la un ni
vel corespunzător. Din această cauză, 

astăzi mai există încă în Capitală aproa
pe 150 de întreprinderi și instituții în 
care nu sînt organizate asociații 
sportive. Este un lucru care trebuie 
să den serios de gîndit consiliului o- 
rășenesc U.G.F.S. București.

Ca o concluzie, se poate afirma că. 
cu toate' succesele obținute în anul 
1969, consiliul orășenesc U.G.F.S. 
București nu trebuie să considere că 
a realizat maximum. Etiminînd lip
surile care mai persistă, consiliul 
orășenesc U.C.F.S. București! își poa
te îmbunătăți și mai mult activitatea, 
astfel ca anul I960 să însemne un an 
mai rodnic, mai plin de rezultate fru
moase pe drumul dezvoltării șî întăe 
firii continue a mișcării sportive dirt 
țara noastră.

Canotorii se pregătesc pentru Jocurile Olimpice...

a

pus 
care 
rele

Bazinul acoperiș
la dispoziția publicului, aa 
duminică dupâ-amiasâ. între 

15—21.

De la

Patinajul public ia petinnerel

—- , avea loe
---- ----  patinaj artistic

a
artificial „23 Augast",

eampieaatol Irr™. 8e poli 
(etapa orășenească și etapa finriă). 
iar în zilele de 22, 23, 2S te J* *► 
bruarie accesul penlna pau*a;ui p«- 
blic va fi permis namu diinineața 
între orele 9-—11, urtrnt.it în ar i. tea 
zile ror avea loc dupa wiara apee- 
taeolele de patinaj artutie „Steăe Po
lare".

• I.E.BS. aduce la rnueștința rie- 
burilor și asociațiilor sportive eâ «se
cată amenajări pe terenuri sportive 
(terenuri fotbal, piste de atletif. te- 
renuri roșii de volei, baarter. tenia)

La... păstrare!
Dacă al treabă pe la Ș-.oa^ profe

sională agricolă din Giurgtp. na se 
poale să nu dai cu ochii de un mor
man de aparate de gimnastică, anznca- 
te unele peste altele intr-un hol al 
clădirii. Te uiți la ele și... nu-ți ome să 
crezi: elfi tineri ar fi putut să facă 
lot felul de exerciții de Qimnaslică. ttr- 
etndn-se pe blrne, cățărinda-se pe țpa- 
iiere sau sărind capra, și cind colo 
adtea aparate stau aici claie peste gră
madă, pline de praf, murdare, muce
găite, ca oai de lume 1 Aproape că 
am pune și rămășag că dacă le-am răs
ădi puțin, șt ne-am uita, de pildă, la 
txriirl cu minere, am constata că șoa
recii s-au înfruptat din plin din pielea 
fină șl... ademenitoare care îmbracă 
operatul.

Ca orice om chibzuit, care nu arunci 
ca banii pe fereastră — aici ca ai 
tăi nici cu ai altora — te întrebi in 
primul rind cam cite parale costă toa
te aceste aparate, care îți lasă impre
sia că nu mai sini bune de nimic. 
Pâ să facem împreună socoteala:

6 spaliere a 398 lei bucata — 2.388 
lei

1 paralele a 5.028 lei — 5.028 lei
i bară fixă a 2.374 lei — 2.374 lei 
t cal ca minere a 1.458 lei bucata — 

29K tei
1 iadă de gimnastică a 950 lei —

sportivi, focînd primul pas în discuția 
despre preocupările actuale ale canoiș- 
tilor și caiaciștilor noștri.
8.000—15.000 KG. LA UN ANTRE

NAMENT
Nu. Nu ne-am depărtat de subiect 

și nici n-am încurcat pregătirile, cano
torilor cu cele ale... halterofililor. Am 
intrat doar în vorbă despre pregătirea 
fizică. Accentul se pune pe dezvollarea^m^ 
forței. Se lucrează intens eu extensoare^gZP 
cu haltere și puduri. O mică socoteai# 
ne-a ajutat să calculăm că fiecare ca
notor ridică la un singur antrenament 
între 8000 și 15.000 de kilograme. Tot 
pentru dezvoltarea forței se fac nume
roase exerciții la diferite aparate (frin- 
ghii. bară fixă, inele). Pînă acum s-au 
evidențiut Iacovici, Ismailciue, Sidorov 
și caiaciștii Ivanov și Doina Pongratz.
PE TERENUL DE BASCHET ȘI IA 

BAZINUL DE ÎNOT
Pregătirea canotorilor este foarte 

complexă. Nu lipsesc nici jocurile de 
baschet în care excelează Ismailciue, 
Ichim Lipalit și Teodorov, nici antre
namentele de la bazinul Ploreasca unde 
canotorii parcurg cite 1.000—1.500 
metri (pentru dezvoltarea rezistenței 
dar și pentru reglarea respirației). în 
alte zile ei pot fi întîlniți în spatele 
stadionului disputindu-și întîietatea în 
crosuri de 3—5.000 m. 
Ichim Lipalit s-au dovedit 
atleți).

... li părăsim pe fotbaliști 
popas 
vedem și pe Igor Lipalit. 
zor la coș dar mingea lovește mereu... 
panoul. Dar, iată și alte... baschetba
liste : Doina Pongratz, Elena Lipalit și 
Mana Szekeli, caiaciste cunoscute 
care se pregătesc, de asemenea, cu in
tensitate.

Un grup de canotori alergînd pe gazonul terenului. Este un cras obișnuit la 
participă cu plăcere

Foto : T. Roibu 
să-i vedem pe cei mai mulți dintre ei 
pregătindu-se cu grijă pentru marile 
întreceri de la Castelgandolto. Marea 
majoritate dintre ei sint sportivi ai 
clubului Dinamo, așa că n-a trebuit 
să-i căutăm prea mult. De pregătit se 
pregătesc mai mulți. Cine va fi prezent 
la „startul” întrecerilor olimpice ? 
Deocamdată e greu de spus. în orice 
caz, cei mai buni.

...FOTBALIȘTI
Reportajul nostru a început intr-un 

mod original și neașteptat, l-am zărit 
pe canoiștii fruntași disputindu-și... 
mingea de fotbal într-o pasionantă par-

care fiecare sportiv

Ballarat, 1956 !... Trei canoiști ro- 
mini cucereau titlul de campioni olim
pici, răstumind toate pronosticurile 
specialiștilor. Cablogramele venite din 
îndepărtata Australie vorbeau despre 
excepționalele performanțe realizate de 
tinerii noștri reprezentanți Leon Rot- 
man, Sitnion Ismailciue, Dumitru 
lexe. De-atunci, au trecut mai bine 
trei ani. în marile întreceri de

(Ivanov și 
’ adevărațiti.A- 

<Ze 
la 

. - .. fi 
din alte părți ale lumii, canotorii ro- 
mini și-au îmbogățit mereu palmaresul, 
urcind de multe ori podiumul învingă
torilor. Ce fac ei acum, în primele luni 
ale anului olimpic? Am avut prilejul

lac 4* I* Praga mu Duisburg, de la Moscova
în sala de sport ne

și un 
ajută 

Aruncă

cu

la

4 saMefe a 1P77 lei bucata — 4.308 
la

2 Mme echilibru a 1.084 le! bucata 
— f JU la

2 capre a 979 bucata — 1958 lei
! bănci a 319 lei bucata — 638 lei.
După ce am făcut respectioele ope

rații aritmetice, reiese, deci, că lucrurile 
lăsate vraiște în holul Școlii agricole 
din Givgiu oalorează nici mai mult 
nici mai puțin deât 22728 lei!

Firește că o asemenea nepăsare față 
de bunul obștesc nu ne poate lăsa in
diferenți. Dar am greși dacă măcar o 
clipă ne-am gîndi că vina o are condu
cerea Școlii agricole. Aparatele nu sint 
ale școlii. Ba chiar încurcă lucrurile 
stind acolo. Dar direcțiunea școlii n-a 
avat inima să refuze rugămintea pe 
care i-o făcuse consiliul orășenesc 
U.C.F.S. de a găzdui .pentru o săptă- 
mină-două' aceste aparate primite de 
ta consiliu! regional U.C.F.S. Bucu
rești, și de-atunci aparatele tot... aș
teaptă sd fie ridicate.

Irdre timp, destui oameni aa trecui 
pe acolo și, ce să spunem, multora le a 
rionit inima după asemenea aparate. 
Este vorba de reprezentanți ai asocia

țiilor sportive ■ giurgiuoene, care tare 
ar fi vrui să capete măcar unul din 
aceste aparate. Tot nu făceau nimănui 
trebuință. Dar consiliul orășenesc 
U.C.F.S. nici n-a vrut să audă de așa 
ceva. Aparatele nu se mișcă din loc 
pentru nimic în lume, chiar dacă ar 
fi ca pirtă la urmă să se aleagă... pra
ful din ele (după concepția și nepăsa
rea unora).

Și pînă la această eventualitate nici 
nu mai e mult. De altfel, să nu credeți 
că aparatele stau în holul școlii de ci- 
teva zile, de o săpiămînă sau chiar o 
lună. Au fost depozitate acolo în... 
1957 și, după cum vedem, în 1960 le 
găsim in același loc. Consiliul orășe
nesc U.C.F.S. nici nu le-a înapoiat, 
dacă n-a avut nevoie de ele și nici la 
alții nu le-a dat.

Sau poate că 3 ani nu reprezintă 
un timp prea îndelungai pentru tova
rășii de la consiliul orășenesc. U.C .F.S. 
Giurgiu?? Ei așteaptă să sd ' împlinea
scă 5,' 10 sau chiar 25 de ani,, așa cum 
se obișnuiește la... aniocrsijril

JACK gfeRARIU
, VAȘILE GODES.eU.

tidă. E foarte greu să ^treci'1 de Alexe, 
trebuie să te fii vîrtos după Teodorov 
dacă vrei să-i iei mingea (da, sînt pre- 
zenți și cîțiva dintre caiaciști). O min
ge trimisă precis de Iacovici a ajuns 
la Ismailciue și cunoscutul campion o~ 
limptc. mondial și european șuteazi 
fulgerător. E gol ! Al cîtelea ? Dar, 
parcă mai ține cineva socoteala ? Jocu
rile de fotbal se organizează pentru 
mărirea rezistenței și a îndemânării ca
noiștii or și caiaciștilor. Dar, iată-ne ast
fel „introduși" în pregătirea acestor

CIT SE VOR ODIHNI... PAGAELE * 
întrebarea am pus-o după ce am 

aflat că antrenamentele canotorilor di- 
namovițti vor fi axate în continuare pe 
pregătirea fizică. Deci, cind vnr începe 
canoele și caiacele să spintece din nou 
apele ? La fel de nerăbdători cu și 
noi, canotorii nu vor mai trebui să 
aștepte prea mult. La începutul lunii 
martie vor avea loc primele antrena
mente pe apă. Pagaele și podelele mai 
au doar puțin timp de odihnă...

— G —

urtrnt.it


- - - - - - - = jfflnrrnrnmga —*
OMOGENITATE, VALOARE TEHNICA RIDICATA, VOINȚA 

TITLUL DE CAMPIOANA A TARII

• •

înaintea turneului final al campio
natului republican de handbal în 7 
s-au făcut multe pronosticuri privind 
■viitoarea echipă campioană a țârii. Gef 
mai rezervați au fost însă antrenorii, 
specialiștii- $1 aveau dreptate. Tur
neul era foarte echilibrat, surprizele 
Jeratt posibile. Acttm. lucrurile s-au 1»- 
anurit pe deplin. ȘTIINȚA BUGL- 
-REȘTI a terminat neînvinsă turneul 
final, a totalizat 10 puncte și. învin- 
gînd pe RAPID în meciul decisiv, a 
cîștigat titlul de campioană a țării. 
'Este un succes pentru care handbalis
tele de la Știința precum și antrenorul 
Sor, V. Gogîltan, merită toate laudele.

Știința București a fost intr-adevăr 
cea mai bună dintre formațiile parti
cipante la>. turneul final. Avlnd Jucă
toare cu experiență, cu o pregătire 
superioară — amintim că în formație 
se numără cinci maestre emerite ale 
sportului — TJocureșt a dove
dit că este/Ftchipă nâpgrni. Puter
nic sudată, fcu un stil 4a 
O bună prfcâtire finei o temeinic ă 
însușire a prxed? :•!>-' e —
special în trasul la pcartă — precum 
și orientarea mai large > jucătoarelor 
în teren au fost de asemenea, factori 
importanți in obhTMtfc victoriei A 
impresionat în mod deosebit dirzenia. 
voința cu care fiecare «ocătoare a lup
tat pentru un rezultat dt mai bun, 
pentru fiecare minge. Foarte bun jo
cul în atac și simțitor îmbunătățit jo- 
cij de apărare în care Carolina Cirli- 
geanu a excelat (reușind să „țină* 
tot timpul pe Ana Stark, Victoria 
Dumitrescu etc.). Progrese evidente au 
făcut: Aurora Nkutescu, are și-a îm- 

^^bunatatit mult aruncările la poartă și
Be orientează cu mai mult succes in 

Cornelia Constantinescu și HiP 
de Roth. care in scurt timp și-au în
sușit tehnica de pivoți. Aurelia Szdkă. 
Irina Nagy etc. Tehnica Elenei Jianu 
ca șl dîrzenia cu care a jucat in fie
care partidă, au constituit pentru în
treaga echipă un aport însemnat în re- 
zblvarea multor situații dificile. Jo
sefina Ștefânescu s-a încadrat în io
tul echipei. Despre țoale celelalte 
componente ale echipei campioane se 
pot spune asemenea lucruri care do
vedesc valoarea lor mereu cresc ir.dă, 
ridicarea pregătirii lor tehnice, pro
gresul făcut în ultima treme.

Echipa prezintă insă și unele lacune.

Astfel, este necesară îmbunătățirea în 
continuare a jocului în atac, mai tre
buie „lucrat" mult și în ceea ce pri
vește jocul pivoților (amintim că Ști
ința a fost handicapată și de lipsa 
din formație a maestre; emerite a 
sportului Elena Pădnreana) iar in a- 
părare trebuie insistat mai muh pe

Trei noi recorduri
republicane de juniori

• Miercurea Ciuc a găzdur. recent coo-
rsul celor mai tineri patinatori de 

viieză. Timpul favorabil și gheața bună 
au oferit cele mai bune condițiuni de 
întrecere juniorilor din București. Tg. 
Mureș, Cluj și Miercurea Ciuc. Majo
ritatea a realizat rezultate deosebit de 
valoroase. Pe prim pian se situează 
tinerele alergătoare Maria Mathe 
(C.S. Tg. Mureș) și Rodica Zoicaș 
(Știința Cluj) care au reușit să do
boare recordurile R.P.R. la probele de 
1000 m, 1500 m (cat 15-16 ani) și res
pectiv 1500 m (cat. 17-18 ani). Maria 
Mathe a lost cronometrată la 1000 m 
cu timpul de 1:59,7 (vechiul record 
aparținea Rodicăi Zoicaș eu 206*7), 
proba de 1500 ni a cîstigal-o cu tim
pul de 3;07,5 (v. r. 3.:20*8 i- Rpd^a 
Zoicaș), iar Rodiră Zoicaș a corectat 
recordul țării la 150Ș na cu timpul de 
3:09, f (vechiuf record R.P.R. era de- 
Stut din 1954 de Draga Vranialici —

namo cu 3:13,8). De asemenea, 
merită să menționăm și rezultatele ob
ținute de talentații alergători Carol 
Komjatszegi, Pop Emil (Știința Cluj), 
Ludovic CSsifci (C.S. Tg. Mureș), Vir
ginia Sima (Dinamo Buc.) și Maria 
Katona (Avîntul M. Ciuc) care s-au do
vedit ca autentice speranțe ale pati
najului nostru.

lată rezultatele tehnice : juniori 17-19 
tun, 500 in: Carol Komjatszegi (Știin
ța Cluj) 50,4 sec.; 1500 m: Emil Pop 
TȘtnnja Cluj) 2:45,2; 3000 m: Carol 
Komjatszegi 5:42,4 ; 5000 m : Caro] 
Komjatszegi 9:46,6 ; junioare 17-18 ani, 
500 m: Rodica Zoicaș (Știința Cluj) 
58,1 sec.; /(W rn: Rodica Zoicaș 
2:02,5; 1500 ni: Rodica Zoicaș 3:09,1 
(rec. R.P.R.); 3000 m.: Maria Ratona 
(Avîntul M. Ciuc) 7:00,7 ; juniori 15-K 
oui, 500 m: Ludovic Csiki (C. S. Tg. 
Mureș) 54,6; 1000 m: Ludovic Csiki 
1:52,9; 1500 m: Ludovic Csiki 2:55,7; 
30M m: Ludovic Csiki 6:21,4; junioare 
15-16 ani, 300 tn: Maria Mathe 34,5 
sec.; 5tW m: Virginia Sima (Dinamo 
Buc.) 1:06,0; 1000 tn: Maria Mathe 
1:59,7 (rec. R.P.R.); 1500 m: Maria 
Mathe 3:07,5 (rec. R.P.R.).

Clasamentul general: juniori catego
ria 17-18 ani: Caro! Komjatszegi 
221,292 p.; junioare 17-18 ani: Rodica 
Zoicaș 253,016 p.; juniori 15-16 ani; 
Ludovic Csiki 233,176 p, 

constituit-o evoluția Științei Timișoa
ra, echipă cu moMe pcătoare tinere 
care desiășoară un joc dinamic și 
spectaculos. Cetatea Bucur a făcut un 
meci bun cu Știința București a avut 
perk-ade in care a democrat valoa
rea jucătoarelor dar în genera! no 
s-l prezentat la nireM așteptărilor.

SUS'■ Ecaterina loncxu. Cornelia Conuantintfeu. Irina S'agțf. Aarriu Swko, an
trenorul V. Gojiltan, Aurora Nicuiescu. JOS: Jorejina Șlejânexu, Elena Jianu, 

HiUe Roth, Jema Maleescu, Adriana Coroui, Carolina Ciriigeanu
crețterea mobilității iicătoaretor. A- 
proape ia fiecare partidă »- dar mai 
ales înaintea jocurilor — handbalistele 
de 'la Știința București manifestă o 
nervozitate excesivă și poate aici se 
găsește Și explicația unor greșeli ele
mentare (pase la adversar, mingi lă
sate să iasă afară din teren etc.) dar 
și a unor faulturi sancționate cu eli
minarea jucătoarelor respective. Ști
ința București este echipa care uneori 
se lasă surprinsă ușor de jocul adver
sarului (in primele minute ale parti
dei cu GS.M. Sibiu era condusă cu 
2-O) și apoi trebuie să depună eforturi 
serioase pentru a îndrepta situația.

In general însă Știința București a 
coaiirmat și în turneul final al cam
pionatului valoarea sa ridicată. Este 
interesant și faptul că rugîndu-1 pe 
antrenorul V. Gogîltan să ne indice 
cej bună jucătoare a turneului 
ne-a dat cinci nume: Elena Jianu, 
Aure «a Szoko. .Aurora Nicuiescu, Iri
na Nagy, Carolina Grligeanu. Și, dacă 
nu l întrerupeam, probabil că ne-ar fi 
enumerat toate wcătoare’.e echipei.

te
Constatările imnucuratoare cu pri

vire la saltul calitativ realizat de e- 
chipa campioană, nu sînt însă singu
rele concluzii ate campionatului femi
nin. O formă deosebită a arătat echi
pa Rapid — un adversa- puternic 
care are un excepțkmai pc de apărare 
și care a deven t o formație dip cele 
mai redutabile. O surpriză plăcută a

C S Tg Mureș și CSM Sibiu, echipe 
care au iuptat mult dar au trebuit să 
cedeze altor formații mai 
tate, ca un stil de joc i__

ui experimen- 
mai eficace șitate, cu un <4il de joc mai eficace și 

care nu se bazau în exclusivitate pe 
una sau două jucătoare.

O concluzie generală subliniază fap
tul că handbalul feminin a înregistrat 
un progres evident, că valoarea echi
pelor a crescut considerabil. Este însă 
o concluzie care nu trebuie să ne facă 
să trecem ușor peste lipsurile manifes
tate de echipele participante la turne
ul final al campionatului.

DAN GIRLEȘTEANU

E bine să răsfoim regulamentul 
din cînd în cînd...

Prietenul meu se urnește greu. 
Dar cind pornește... să te ții după 
el I Deunăzi, l«em invitat la meciul 
de box dintre Dinamo și Metalul 
M.I.G. Am fost primii în sala Flo- 
reasca. Și bine am făcut f Cîți n-au 
trebuit să se întoarcă acasă fiindcă 
n-au mai găsit bilete I

In așteptarea primului sunet de 

Cîteva constatări după primele partide amicale
Sezonul de pnmăvară a lost mao- 

gurat in Capitaiă. Opt iormațn dm 
București și PJoeșii au kiat steartsd ia 
„Cupa Grigore Preoteasa" competiSe 
tradițknaiâ și utilă în aceiași timp 
pentru că ajută formațiiter noastre te 
primă categorie să-și verifice stadiul 
pregătirilor in preajma începem cam
pionatului. Fiind vorba, deci, de o ve
rificai, ferește, rezultatele tebtuce în 
sine interesează noi puțin. De ur.de 
desigur explicația unor partale fru
moase, în care antrenorii și jucătorii 
au exersat diverse formule de echipe 
și scheme tactice.

Dintre lucrurile pozitive sublimate 
de întilnirile dm primele două etape 
rerșarcăm mai ales tendința, aproape 
gefterală, către jocul deschis (ce bine 
ar fi dacă și în viitorul campionat lu
crurile ar sta astfel!). Un efort remar
cabil în această direcție l-au furnizat 
înaintașii, care au „aerisit" jocul, pur- 
tind balonul „la mînă" și evitînd, pe 
cît posibil, fazele confuze. Au fost muiți 
înaintași (Moraru și Mladin de la 
C.F.R., Țuțuianu și Iordăchescu de !a 
Dinamo, Emil Dumitrestju — Progresul, 
Iliescu — Știința, TeofUovici ■— Con
structorul, Al. louescu ■— C.C.A. etc.) 
care au dublat treisferturile, luînd par
te cu succes la acțiuni ofensive bine 
concepute. Calea pe card merg înain-

tații noștri este lăudabilă, pentru că un 
auc în forță al înaintării — atunci 
cind el este și bine gîndit — cu greu 
mai peste fi oprit Rezultatul firesc al 
imn asemenea concepții: numeroasele 
inceretei înscr ie in mai toate parti
tele. Este adevărat că apărările nu 
au test ia teă țime, placajele nefiiuJ, 
de cete mai multe on, decisive.

Un aft aspect țx-ativ l-au constituit 
vuitrajete. Cu n»d excepții toți ar
bitru (Ete. Vtierut, AL Carnabel. N. 
Fidea. P. DetleEs. V. Cișmaș, C. Gali- 
covschi) s-au achitat cu bice de tni- 
siunrie iacredioute, niuriime spe
ranța că în acest an vrm asista fa o 
creștere a calității arbitrajelor, creștere 
: respunzăioare eforturilor ae care te 
fac echipele noastre iruntașe pentru 
îmbunătățirea jocului.

Din păcate au fost ș> uneie aspecte 
negative. In primul rind prea puțn 
interes din partea echipelor și condu
cerilor unor cluburi față de o competi
ție, de pregătire (vezi defecțiunea de 
duminică privind partida „cheie" dintre 
Dinamo și Progresul, care nu s-a dis
putat deoarece echipa gazdă nu a avut 
posibilitatea să joace pe propriul ei 
teren). De asemenea, unii jucători frun
tași nu s-au prezentat la meciuri, in- 
vocînd diverse cauze, „obiective". O 
notă proastă pentru acești jucători, e 
atitudine care nu-i cinstește.

D. CALL1MACH1

La asociata spnrfîvă C. A. B.“

Preocupare atentă
pentru activitatea G.M.A.
• larțietive care av dtfș la obținerea unor importante succese • In a- 
cest an se va intensifica considera bil activitatea competițională

Asociațiile sportive desfășoară o in
tensă activitate de organizare a com
petițiilor pentru trecerea normelor 
complexului G.M.A. și de mobilizare 
a membrilor U.GF.S. la startul aces
tor concursuri. Vizitînd zilele trecute 
asociația sportivă „LG.AB.* din Bucu
rești ne-am convins din nou că te 
ceasta importantă activitate ocupă un 
loc de frunte, în centrul preocupărilor 
consiliului.

Folosind judicios întrecerile care 
s-au desfășurat în cadrul asociației sau 
cu prilejul diferitelor competiții orga
nizate de consiliul raional U.G.ES. 
„Gh. Gheorghiu-Dej", consiliul orășe
nesc U.GF.S. București ș.a., membrii 
consiliului asociației sportive „l.GA.B.- 
au înregistrat pe foile speciale, per
formanțele realizate de sportivi. In 
acest fel un important număr de 
meoibri U.GF.S. ain această asocia
ție și-au trecut o bună parte din nor
mele complexului GALA și în curind 
vor deveni purtători ai insignei Iată 
de pildă eclapa feminină de volei 
(antrenor prof. S. Nicuiescu) și-a tre
cut norma la natație în concursurile 
organizate cu prilejul Spartachiadei 
derarâ a tineretului, ediția pe anul 
1959, probele de săritură in lungime 
și aruncarea greutății în cadrul unui 
concurs de Nation, voleiul cu ocazia 
meciurilor susținute în campionatul o- 
râșenesc ele. Tn ce privește voleiba
liștii, aceștia au obținut norma de cros 
participind la întrecerile crosului „Să 
întimpinăm 7 Noiembrie" ș.a.m.d. 
Concursurile de tir desfășurate în ca
drul cercului AVSAP au prilejuit unui 
mare număr de membri U.GF.S. cu
cerirea ixrrnei de tir. Preocupindu-sei. xr.w .-c ~r1RF S •

.. complexului 
iației sportive 

„sv-w- ipieșeuuite — M. Dulghe
rii, secretar — R. PfnteaȚ a dovedit 
inițiativă. Organizarea concursurilor 
speciale pentru trecerea normelor 
G.M.A. s-a bucurat de un real suc
ces. Rezultatele obținute în aceste 
concursuri, la care se adaugă și cele 
realizate cu prilejul diferitelor între
ceri oficiale, sînt bune. Este adevărat 
însă că între ceea ce s-a obținut și

le tir. Pțjocupii 
de activitatea âembrikr U. 
pentru trecerea normelor comp! 

consiliul asociati 
„t€.Aș. ‘ (președinte — .

gong, prietenul meu frunzărea o căr
ticică cu coperta galbenă (regula
mentul de box} și niște notițe din însă, apărură în ring 1. Ambruș și 
palmaresul boxerilor fruntași (de ~ ‘ '
unde o fi făcut rost de ele ?). Fiind teni cu comentariile. N-au schimbat 
prima gală de box Ia care participa; boxerii detit două lovituri -și 
voia să fie documentat. Am zîmbi'
r..... .  o__ ___ ___ __  ____ , mi-a
voia sa5 fie documentat. Ani zîmiit, și înșirat palmaresul lui Ambruș! 
urmărind „pregătirile" lui. La oe îi Apoi, o bună bucată de vreme tăcu.* Ia »»n czhiimh zlzx lrvinfiir» Amhrtic ct
vor folosi în viitoarea meciurilor ?

Ast-
aca-

Am primit vești și de la Cluj, 
fel, am aflat că Știința ă revenit 
să după ce jucătorii și-au petrecut va
canța în tabăra studențească de 
la Izvorul Mureș, în R. A M. 
Acolo, rugbiștii clujeni șj-au con
tinuat antrenamentele cu aproape 
întreg lotul — au lipsit numai 
Demian, Mătieș și Mazăre (primii doi 
allați în examen). Ei au susținut în 
tabără și partide amicale — pe teren 
îngust — cu Știința București, ter
minate la egalitate (cite trei încercări 
de fiecare parte). Clqjemi au făcut 
piuă acum mai bine de 28 de antre
namente te aer liber: cite două te 
tnnpul sipiăminii ți un joc amical 
duminica cu „rezervele* sau GF.R. 
Cluj. Ei resimt insă lipsa jocurilor a- 
nucaie. Cei mai în formă sînt — după 
spusele antrenorului — Paloțarui. Ge- 
bejugi, Cordoș, Salâjan, Alexandrescu 
și Hossa.

ALTE ȘTIRI
• După cum am fost anunțați joi 

25 februarie,- la ora 19, la sediul 
F.R.R, din str. Vasile Gonta nr. 16 
va începe cursul de reîmprospătare a 
cunoștințelor arbitrilor din București. 
Toți arbitrii sînt rugați a lua parte la 
acest curs.

• Jucătorul Sever Poșmoșanu a pri
mit drept de joc pentru echipa C.F.R. I 
Grivița Roșie.

posibilitățile pe care le are această 
asociație sportivă există încă un de
calaj.

Faptul că asociația nu posedă o e-i 
vidență clară a membrilor U.GF.S. 
care au obținut insigna G.M.A., că din 
cei peste 1.200 membri U.G.F.S. numai 
aproximativ 100 și-au trecut anul tre
cut mai mult de jumătate din normele 
complexului G.M.A. și că numărul 
concursurilor speciale nu a fost su
ficient pentru a fi angrenată majori
tatea membrilor U.C.F.S., sînt lipsuri 
evidente ale muncii desfășurată pe a- 
ceastă linie în anul 1959. Ținînd sea
mă de ele, membrii consiliului asocia
ției sportive „I.C.A.B." și-au fixat în 
planul de muncă pe acest an obiective 
precise pentru îmbunătățirea Și extin
derea acestei activități. Astfel în lupa 
martie va fi reorganizată comisia 
G.M.A, iar secțiile pe ramură de sport 
au primit sarcina de a întocmi un ca
lendar competițiojial cu datele de des
fășurare a întrecerilor pentru trecerea 
normelor G.MA, la care vor participa 
toți sportivii secțiilor. In calendarul 
întrecerilor sportive organizate de a- 
sociație au fost eșalonate în interva
lul dintre lunile mai și septembrie 
11 concursuri speciale. Consiliul aso
ciației sportive „I.GA.B." a reținut ca 
o metodă bună trecerea normelor în 
cadrul competițiilor oficiale și o va 
folosi și în actualul sezon. Măsurile 
luate vor asigura reînviorarea acestei 
activități astfel că prin folosirea ju
dicioasă a tuturor posibilităților ma
teriale și organizatorice de care dis
pune asociația se vor obține noi și 
importante succese.

De un real ajutor în deSfasurițrea 
acestei activități pot fi sportivii frun
tași. EI trebuie sâ Tie nu numai mobi
lizatori activi ci și iijștructorL, Exem
plificând în fața tovarășilor lor de 
muncă metodele de antrenament, ele
mentele simple de tehnică necesare 
realizării unui rezultat mâi' bun, ur- 
mărindu-le și corectîndu-le mișcările 
ei vor contribui la reușita întrecerilor, 
la mărirea considerabilă a numărului 
de purtători ai insignei G.MA. din 
cadrul asociației sportive ,,I.C.A.B.“.

— h. n. —

...Primele două întîlniri de desehi- 
dere s-au consumat în liniște. Cînd

M. Cristea, prietenul meu nu con-

La un schimb de lovituri, Ambruș și 
Cristea au rămas încleștați, ținîn- 
du-se unul de celălalt.

Arbitrul de ring, Iacobescu, inter
veni prompt. Insă nu comandă 
„breck", ci lovi cu palma peste mă
nușile boxerilor, avertizîndu-i să-și 
retragă brațele. Acest lucru se re
petă de cîteva ori. Cîțiva spectatori 
protestară... furtunos.

— De 20 de ani vin la meciuri și 
n-am mai văzut așa ceva. Cum își 
permite arbitrul să se atingă de bo
xeri ? Ar trebui să învețe regula
mentul I — explodă un vecin de-al 
nostru.

Prietenul meu îl măsură din creș
tet pînă-n tălpi, apoi, după ce răs
foi cărticica galbenă din mînă, zise:

—■ L-a învățat și încă bine. Ve
deți numai la articolul 26, punctul 
7 litera e — și continuă să urmă
rească meciul.

Veni din nou rîndul lui Iacobescu 
să arbitreze și el folosi aceeași me
todă pentru a avertiza pe boxeri, fără 
sâ întrerupă inutil lupta. Recunoscui 
vocea scandalagiului de adineauri, 
de astă dată pe cu totul alt ton :

— Arbitrează ca la carte, la mai 
terminați cu protestele — și se uită 
te juru-i cu un aer de superioritate.

Prietenul meu, novice în ale boxu
lui, îmi zimbi:

— Vezi la ce-i bun regulamentul ? 
Am învățat la prima gală ceea ce 
dumnealui n-a învățat 
ani.

Zkînd aceasta arătă 
nostru, care acum nu 
lămurească pe cei din 
interpretarea justă a 
box I

AL. 1NOVAN

în... 20 de

spre vecinul 
contenea să 

juru-i despre 
regulilor de
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Uzina de automobile din Gorki este vestită în lumea întreagă. Pe poarta.’ 
M ies zilnic nenumărate tipuri de mașini, inaepind cu limuzinele cele mai” 
'modeme și terminînd cu camioanele de mare tonaj. In cadrul septenalului marii',’, 
uzine Gorki îi revin sarcini importante pentru a transpune în viață grandioa- ■ ■ 
sete cifre ale planului. Muncitorii, tehnicienii și inginerii uriașei întreprinderi ” 
desfășoară o activitate intensă, plină de roade. In viața lor munca, activitatea.. 
culturală, sportul se împletesc armonios.

Zilele trecute iubitorii de hochei din București au avut prilejul să vadă'.’, 
la lucru formația Torpedo Gorki, echipa uzinei, și au rămas îneîntați de” 
jacul valoros fi marea măiestrie a tinerilor hocheiști de pe malul Volgăi. Prin't’ 
intermediul conducătorului delegației, V. A. TARASOV, am aflat interesante 
amănunte despre activitatea sportivă ce se desfășoară in cadrul uzinei. Să-i" 
&■*  cuvintul tovarășului Tarasov, președintele colectivului sportiv al uzinei : <-
Colectivul sportiv al Uzinei de auto- 

iobile din Gorki 
ele fruntașe în 
ctivează 30 de 
port. Cele mai 
otbai, hochei și 
atee desfășoară < 
ntoresantă. !n sezonul de vară al anu
lui 1959 peste 50 de echipe de fotbal au. 
test parte h campionatul uzinei. întrecerea 
• avut loc în trei grape cu un turneu 
tioal. Uzina numără 28 echipe de ho- 
•riiei, îar una — pe care ați urmărit-o 
h București — evoluează în cam
pionatul unional.

Ua rol foarte important în dezvolta
rea activității sportive de mase în ca
drul uzinei îl joacă cadrele obștești. 
Secția de atletism, dc pildă, este condusă 
de unul dintre cei mai vechi sportivi 
ai uzinei, antrenorul voluntar N. N. 
MASLOV. Secția este fruntașă pe în
treaga republică. Luînd parte la Spar- 
tachiada popoarelor din R.S.F.S.R. din 
Î959 atleții uzinei au ocupat primul loc 
ta cadrul competiției rezervate colecti
velor din fabrici și uzine. Iar în fi
nala nniontlă secția s-a clasat ne locul 
VI.

i se numără printre 
țară. In < 'drul său 
secții pe ramură de 
mari sint secțiile de 
atletism. Dar și cele- 

o activitate bogată și

• SPORTIVII SOVIETICI CONDUC IN CLASAMENTUL NEO FICIAL PE ȚĂRI • NUMEROASE 
SURPRIZE IN PROBELE MASCULINE DE SCHI • FRANCEZUL VUARNET A CÎȘTIGAT COBO- 
RIREA • LA 1000 M PATINAJ VITEZĂ FEMEI; 1. KLARA GUSEVA (U.R.S.S.), 2. HELGA HA"

ASE (GERMANIA) • AU ÎNCEPUT JOCURILE TURNEULUI FINAL LA HOCHEI

Multă atenție se acordă totodată și' • 
ridicării măiestriei sportivilor. In ultimii,, 
patru ani colectivul uzinei a ridicat 10 ■ _______ ____ ________
maeștri ai sportului. Anul acesta cifra j j spectatori au asistat la proba de slalom 
va fi dublată. 4 jriaș bărbați, desfășurată pe o pîrtie care

Colectivul se preocupă intens de a-jja măsurat 1800 de metri, cu 55 de 
sigurarea unei odihne cit mai plăcute.. porți. Răsturnînd pronosticurile spe- 
muncitorilor. Un excelent mijloc pentru j’cialiștilor, care întrevedeau o luptă dîr- 
aceasta îl constituie turismul de mase. ,,za între schiorii austrieci și francezi și. 
In zilele de sărbătoare sînt organizate ■ • firește, un cîștigător din rîndul acestor 
cu regularitate excursii. Salariații uzi-, j sportivi, victoria a revenit elvețianului 
nei iau parte și la excursii mai I»n'gi.. Roger Staub, care a ocupat locul I cu 
cu prilejul concediului de odihnă. O j j 
formă deosebit de utilă a activității., 
noastre, îndreptată pentru ridicarea pro--- 
ductivității muncii o constituie gimnastica j j 
în producție. Intr-un timp scurt „pauza-, 
sportivă “ a intrat temeinic în viata 
muncitorilor. :,

In încheiere vreau să repet o idee ■ - 
arătată la început. Punctul cel mai im-” 
portant al activității noastre îl for-.. 
mează pregătirea cadrelor obștești, P9” 
care se sprijină întreaga muncă spor-., 
tivă. Numai așa 
succes problema 
caracterului de 
cultură fizică și

poate fi rezolvată cu” 
dezvoltării continue aT 
mase al mișcării 
sport.

Nici o remiză în runda a XVII-a 
a campionatului de șah al U.R.S.S

In clasament continuă să conducă Gheller
Partida Petrosian — Spasski din 

randa a XVIl-a a campionatului 
U.R.S.S. era așteptată cu un mare in
teres nu numai de spectatorii prezenți 
in sala de joc ci și de... participanți, 
tnai ales de cei cu șanse la titlu. Dar, 
pe tabla la care trebuiau să joace cei 
doi mari maeștri, nu a fost făcută nici 
• mutare: Petrosian, bolnav, nu s-a 
puiuț prezenta, cerînd amînarea parti
dei. Aceasta este a doua 
oala a lui Petrosian. Un 
teresant: anul trecut, în 
Tbilisi, Petrosian a fost 
gripat o săptămînă. După aceea a cîș
tigat în serie toate partidele amînate 
șt a ocupat primul loc în campionat. 
Se va repeta oare istoria ?

partidă amî- 
amănunt in- 
finala de la 
de asemenea

PE SCURT
• IN CADRUL sferturilor de finală 

ale „Cupei Campionilor Europeni" la 
baschet, echipa S. K. Polonia a în- 
tttnit duminică la Barcelona formația 
locală F. C. Barcelona, campioana 
Spantei. Baschetbaliștii polonezi au 
repurtat victoria cu scorul de 65—64 
(ÎI—28). Returul acestei întîlniri se 
va disputa la 9 martie la Varșovia.

• DUMINICA s a dispidat la Bel
grad meciul internațional de fotbal 
dintre echipa Partizan și formația po
loneză Legia-Varșovia. Gazdele au ter
minat învingătoare cu scorul de 2—1 
(0—0).

• IN CEL DE-AL doilea meci al 
turneului pe care-1 întreprinde în Aus
tria, echipa bulgară Levsloi a î-ntîlnit 
formația Wiener Sport Klub. Gazdele 
au obținut victoria cu scorul de 3—0.

• LA VARȘOVIA s-a disputat du
minică întîlnirea internațională de te
nis de masă dintre echipele selecțio
nate masculine ale R. P. Polone și 
Austriei. Jucătorii polonezi au termi
nat învingători cu scorul de .5—3.

• TRADIȚIONALA competiție inter
națională de ciclism, desfășurată pe 
circuit în orașul Oran, a fost cîști- 
gată de irlandezul Seamus Elliot, 
care a reușit să întreacă pe cunos- 
cuții ași francezi Jaques Anquetil și 
Henry Anglade.

• IATA ALTE REZULTATE înregis 
trate în cadrul concursului atletic pe 
teren acoperit desfășurat în sala Ma
dison Square Garden din New York : 
3 mile (4828 m) Lawrence (Austra
lia) 13:27.4; lungime Robertson 
(S. U. A.) 7,86 m.‘

In cea de a patra zi a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Squaw Valley între
cerile s-au bucurat de un timp bun, care a permis desfășurarea probelor în perfecte 
condifiuni și a contribuit la obținerea unor performanțe valoroase. N-au lipsit nici 
rezultatele surpriză, care dau un plus de interes acestei grandioase manifestări 
sportive internaționale. Iată acum amănunte in legătură cu probele disputate in cea 
de a 4-a zi a J.O. de iarnă :

SLALOM URIAȘ BARBAȚI. Mii de

Răsturnînd pronosticurile spe-

ROGER STAUB 
cîștigătorul slalomului uriaș

Suediei și Germaniei. Aceste echipe își 
vor disputa atît titlul olimpic cit și cel 
mondial. In afară de aceasta, echipele 
europene vor lupta și pentru titlul de 
campioană a Europei. Formațiile care 
nu participă la turneul final, respectiv 
reprezentativele Japoniei, Australiei și 
Finlandei vor participa la un turneu de 
consolare. Iată acum programul tur
neului final: prima etapă: U.R.S.S.-
R. Cehoslovacă, Canada-Germania. Sta
tele Unite-Suedia ; 24 februarie : Statele
Unite-Germania, Uniunea Sovietică-Sue
dia. R. Cehoslovacă-Canada ; 25 februa
rie : Statele Unite-Canada, Uniunea So- 
vietică-Germania, Suedia-R. Cehoslovacă ; 
27 februarie: Uniunea Sovietică-Statele 
Unite, Suedia-Canada, R. Cehoslovacă- 
Germania ; 28 februarie: Uniunea So- 
vietică-Canada. Statele Unite-R. Ceho
slovacă. Suedia-Germani:,

Directorul Ligii internaționale de ho
chei pe gheață a dat un avertisment se
rios echipelor Canadei și Germaniei, care 
au practicat un joc deosebit de duir și 
brutal în meciurile preliminare.

SCHI. Tot luni s-a desfășurat și 
proba de coborîre bărbați, amînată dan 
prima zi a programului. Ea a revenit 
în mod cu totul surprinzător, schio
rului francez Jean Vuarnet, cronome
trat în 2:06,0. Dc remarcat totuși că 
Vuarnet înregistrase cel mai bun timp 
și la antrenamente, pe aceeași piftie. 
Compatriotul său, A. Duvill.«d, de care 
erau legate în special speranțele fran-

căpitanul
NIKOLAI SOLOGUBOV 

reprezentativei de hochei 
a U.R.S.S.

se

j j performanța de 1:48,3. La numai patrii
O nouă victorie a obtinut Gheller,--zecimi de secundă în urma învingătoru- 

învingîndu-1 pe Liberzon.'Aceasta este”lJ> s’a «lasat austriacul Pepi Stiegler, 
a 4-a victorie consecutivă a campio---urmat pe locul III de compatriotul său 
nului Ucrainei și a 8-a îil ultimele 10” Ernst Hinterseher cu 1:49,1. Schiorii 
runde. Un rar „tur de forță". Bagiti-' t francezi au evoluat neașteptat de slab, 
rov și-a confirmat o dată în plus, re-”Prin»l 1» reprezentant, Duvillard, care 
numele de „spaima marilor maeștri".^wa crecKJat anterior cu mairi șanse la 
După Spasski și Korcinoi, Bronstein a-” obținerea medaliei de aur, sosind abia 
primit acum 0 în partida cu «nărui” ]<jcul w ,:51 ,
maestru, debutant in finala campion a---1 
tului țării. Cîștigînd și întrerupta” 
cu Samkovici, Baghirov a intrat în-..
tre primii 5 în clasament. Lutikov a” rată la Meckinney Creek a dat loc unei

runde. Un rar „tur de forță". Baghi-
i 1:49,1. Schiorii

francezi au evoluat neașteptat de slab,

BIATLON. Proba de biatlon desfășu-

lupte strînse în care cîștigătorul nu a 
Simaghin, Gufeld la Suetin, Korcinoi""putut fi cunoscut decît pe ultimii 5 km. 
la Krogws. Partidele Nei - P°lugaev-::Aceast;i introdusă pentru prima
ski si Gurghenidze — Averbach s-au-- r .
întrerupt. După cum se vede, în runda”cara in Jocunlor Olimpice
a XVII-a nici o partidă nu s-a ternii---de iarnă, este o combinație de alergări 

iar în runda anterioară” cu schiurile pe o distanță de 20 km și 
, i tragere la țintă cu arma (20 focuri în 
j", 4 ținte instalate de-a lungul parcursu- 
”luî). Titlul olimpic a revenit suedezului 
• ■Klas Lestander, care-și datorează vic- 
. ► toria mai mult calităților de trăgător, 
j j deoarece el nu a ratat nici un foc din 
j j cele 20. Pină la ultima țintă conducea 

■ detașat sportivul sovietic Aleksandr Pri- 
• valov dar, ratînd 3 focuri, el a fost pe- 

jjnalizat cu 6 min. și a ocupat locul III.

cîștigat la Samkovici, Taimanov la

la Krogius. Partidele Nei — Polugaev-

nat remiză, i
doar într-o singură întîlnire adversarii 
au „încheiat pace". Aceasta denotă ca
racterul deosebit de dîrz al luptei ce 
se dă pentru onoarea de a purta titlul 
de campion al U.R.S.S.

înaintea ultimelor două runde, în 
clasament continuă să conducă GI1EL- 
LER cu 121/. p. Doar Petrosian ar pu
tea să-l întreacă, cu condiția să ob
țină. 2 puncte în partidele amînate cu 
Averbach și Spasski. Ceea ce teoretic 
este posibil, dar... practic destul de di-jjPe locul II «-a clasat finlandezul Tyva- 
ficil. Urmează: 2. Korcinoi 12 p.,”rinen, iar pe locul IV sportivul sovie- 
3. Petrosian (2) 11 p., 4—5. Baghirov,’ • tic Viktor Melanin.
Taimanov W/2 p., 6. Polugaevski (l)
10 p., 7. Krogius (1) 9 p., 8—10, 
Spasski (1), Smisloo (1), Bronstein

COMBINATA NORDICA. In cursul 
zilei de duminică au început și întrece
rile probei de combinată nordică, la 
care participă 33 de concurenți. După 
disputarea .probei de sărituri de la tram
bulină, pe primul loc în clasament
găsea Georg Thoma (Germania) cui 
221,5 p. (sărituri de 69 și 67,5 m). El 
era urmat de D. Kocikin (Uniunea So
vietică) cu 21,9,5 p. (64,5 și 67 m) și 
Iosuke Etto (Japonia) cu 218,5 p. (60,5 
și 68 m). Și după consumarea probei 
de 15 km., schiorul german Georg 
Thoma și-a păstrat primul Ioc în cla
sament, deși s-a clasat doar pe locul 
patru in cursă. El a acumulat astfel un 
punctaj total de 457,952. Primul a sosit 
sportivul sovietic Nikolai Gusakov 
in 58:29,4. In clasamentul combinatei, 
Thoma este urmat de Thormund Knud
sen (Norvegia) cu 453 p și Nikolai Gu
sakov (U.R.S.S.) cu 452 p.

★

După disputarea a 8 probe, în 
clasamentul neoficial pe țări conduce 
Uniunea Sovietică cu 63,5 p., urmată de 
Suedia cu 29 p., Germania 28 p.. Statele 
Unite 16 p., Austria și Canada cu cîte 
13 p.f Elveția cu 10 p. etc. Și după nu
mărul medaliilor olimpice cucerite con
duce tot Uniunea Sovietică cu 2 ime- 
dalii de aur, 2 de argint și 3 de bronz. 
Ea este urmată de Germania și 
cu cîte 2 medalii de aur și una 
gint. Canada cu una 
cu una de aur.

abandonat în timpul coboacczilor, a 
rîrii.

Medalia 
schiorul Hans-Peter Lannig din echipa 
unită a Germaniei. Timpul său — 
2:06,5. A treia medalie a revenit unui 
alt schior francez, Guy Perillat — 
2:06,9.

Iată în continuare timpurile următo
rilor clasați pe locurile fruntașe : Willy 
Forrer (Elveția) 2:07,8; Roger Staub 
(Elveția) 2:08,7; Bruno Alberti (Ita
lia) 2:09,1 ; Karl Sclirantz (Austria) 
2:09,2; Charles Bozon (Franța) 2:09,5. 
De remarcat că schiorii austrieci au 
obținut noi insuccese, nereușind s-s 
claseze nici un reprezentant în primei 
șase locuri.

PATINAJ ARTISTIC. In proba fe
minină, campioana mondială Carole 
Heiss (S.U.A.) continuă să se afle în 
frunte, cu un avans apreciabil asupra 
celei de-a doua clasate, campioana eu
ropeană, Sjoukje Dijkstra (Olanda).

(Agerpres)

de argint a fost cucerită de

de aur,

Suedia 
de ar- 
Elveția

40 boxeri polonezi 
au fost selecționați 

in lotul olimpic
într-o convorbire avută cu reprezen-' 

tanții presei sportive S. Ceiidrowski, 
membru al federației poloneze de box, 
a arătat că pentru Jocurile Olimpice 
de la Roma forul de specialitate a 
selecționai un lot de 40 de boxeri, a- 
dică cîte 4 de fiecare categorie. După 
o lună petrecută la munte, selecțio- 
nabilii și-au reluat pregătirile sub' 
îndrumarea cunoscutului antrenor Fe
lix Sztamm. In sezonul de primăvară, 
în afara antrenamentului pur tehnic, 
boxerii polonezi au trecute în planul 
general de pregătire ședințe de cano
taj. La sfîrșitul lunii iunie, în cadrul 
meciurilor de selecție vor fi aleși cei 
10 boxeri care vor participa la Olim
piadă. Din lotul olimpic fac parte 
printre alții campionii europeni Pie- 
iriszkowski, Adamczik, Drogosz, pre
cum și cunoscuții internaționali Dam- 
po, Walașek și Paszdior. Intr-un meci 
amical disputat la Varșovia Dampo, 
care a boxat în limitele categoriei mij
locie, l-a învins ia puncte pe Wala- 
șek. (Agerpres)

In ziua a

PATINAJ VITEZA.
sorit, și pe o gheață excelentă s-a des
fășurat în dimineața celei de-a 5-a 
zile olimpice proba feminină pe 1000 
m. In principal lupta s-a dat între 
3 concurente sovietice — Klara Gu
seva, Tamara Rîlova, Lidia Skobliko
va — și reprezentanta 
a Germaniei, campioana 
500 m, Helga Haase.

Cel mai bun timp l-a
, Guseva, care cu 1:34,1 și-a întrecut cu 

‘ \ aproape o secundă recordul personal.
jLa două zecimi de secundă s-a clasat 
•Helga Haase. Locul III a revenit Ta- 

reușit de data aceasta să-și ia revanșafmarei Rîlova (1:34,8), iar locul IV Li- 
cîștigînd cu 2—1. La dublu bărbațiîdiei Skoblikova (1:35,3). Pe locurile

victoria a revenit cuplului Mozer —fv—VI s-au clasat cu același timp 
Lihaciov care a întrecut cu 3—0 pelrl „ n, zitdccsAnisimov - Sivohin. Perechea Riaza-f Elena Pilencik (U.R.S.S.) și Takam.- 

concu-

.. HOCHEI PE GHEAȚA. In curaul zi- 
"lei de duminică a fost desemnată ultima 

i-,, "finalistă a turneului de hochei, în ur-8‘/2 p., 11—12 Averbach (2), Latikov" . , . _. , , „ . ..••ma meciului Finlanda-Germania. Echipa 
■.•Germaniei a furnizat o surpriză, învin- 

6>/2 P„ 15. GtrfeldGp., 16-17. Ltber-”^ 4_, In
'■’I felul acesta, pentru turneul final s-au

8 p., 13. Simaghin 7l/2 p., 14. Nei (1)

zon (1), Gurghenidze (1) 5‘/2 p.
18 19. Saetin (1), Saharov (1) 5 P--.. cațțf ;caț echipele Uniunii Sovietice, Sta-

■ 20. Samkovici (1) 4‘/2 p. ▼................ ~■ • telor Unite, Canadei, R. Cehoslovace, 
?44444444444444444444444444j 4 

Serghei Andreev și Valeria Kuzmenko învingători > 
în campionatul de tenis al U.R.S.S. pe teren acoperit I

La Moscova au luat sfîrșit catnpio- terțele concursuri de Ana Dmitrieva, a 4-
natele unionale de tenis pe teren aco
perit. In finala masculină se califi
caseră, după cum se știe, Serghei An
dreev și Serghei Lihaciov. Spre sur
prinderea generală, „veteranul" An
dreev a cîștigat în trei seturi la tînă- 
rul său partener- In primele două 
a fost foarte strînsă. Scor final : 
6-4, 6-2.

Și rezultatul finalei feminine 
fi considerat surprinzător. Valeria 
menko, învinsă cu regularitate în ul-

Inpta
7—5,

poate
Kuz-

V-a

Pe un timp in-

ecliipei unite 
olimpică pe

reușit Klara

nova — Dmitrieva a adjudecat dublul fzava (Japonia), cronometrate cu 
feminin, cîștigînd cu 2—0 la Filipova — * 
Preobrajenskaia. Dmitrieva a mai ob-T rente.
ținut un titlu și la dublu mixt, unde, L Noua campioană olimpică, 
împreună cu Lihaciov, a învins cu TGuseva are 22 de ani și este 
2—1 cuplul Troșkina — Anisimov. -fsoară în orașul Reazan

In total, au luat startul 22 de

Klara 
profe-


