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Pe măsură ce se apropie data de 8 
martie, tot mai numeroase sînt acțiu
nile menite să întimpine sărbătorirea 
împlinirii a 50 de ani de la procla
marea zilei de 8 Martie ca zi interna
țională 
drepturi, 
copiilor, 
facultăți 
studenții 
contenit 
care să dovedească bucuria lor pentru 
această frumoasă sărbătoare a femei
lor. Același entuziasm se manifestă și

a femeilor în lupta pentru 
pentru pace, pentru fericirea 
In fabrici, în instituții, în 
și în școli, oamenii muncii, 
și elevii se străduiesc ne- 

să obțină noi succese prin

Organizarea competițiilor locale 
sarcină de 

a organelor
răspundere 

U. C. F. S
Este firesc ca oricare competiție cu 

caracter republican, orice intilnice 
intre echipele noastre fruntașe, să 
stîrnească interesul maselor de iubi
tori ai spartului, să îndemne mit și 
mii de spectatori să-și îndrepte pașii 
către stadioane, către sălile de sport. 
Ar fi insă greșit să credem că. sore 
deosebire de acestea, competițiile lo
cale se desfășoară in... anonimat, că 
ele interesează mai puțin, că au un 
rol minor. Este drept că asemenea 
păreri au existat pinâ nu de mu It des
pre competițiile pe pian local. Orga
nele UCFS, asociațiile sportive au în
ceput insă să acorde o atenție spori- 

' tă acestor forme economicoase, utile 
și deosebit de atractive, de cuprindere 
a maselor intr-o activitate sportivă or
ganizată și permanentă. Sarcina or
ganizării a cit mai multe competiții 
locale, fără cheltuieli, ținindu-se sea
ma de specificul regiunilor respective, 
rămine în continuare o problemă cen
trală în activitatea organelor UCFS. 
Participmd la campionatele asociației 
Griyița Roșie sau Electronica din Bucu
rești, Independența Sibiu, Flamura ro
șie Arad, Știința Timișoara sau SN 
Galați, te impresionează deopotrivă 
marele număr de muncitori prezenți 
la aceste întreceri, interesul crescînd 
manifestat și prin cifre record de 
spectatori, dar și prin calitatea com
petițiilor.

Campionatele tocate constituie unul 
din cele mai bune mijloace de înde
plinire a importantelor sarcini ce re
vin organelor sportive și asociațiilor 
sportive pentru dezvoltarea sportului 
de mase, pentru descoperirea de ele
mente valoroase, pentru consolidarea 
organizatorică a asociațiilor sportive. 
Există însă obiceiul, — și practica 
greșită folos-ită de unele organe 
LJCFS — de a se concentra efortu
rile numai înspre pregătirea echipe
lor participante Ia campionatele re
publicane, neglijîndu-se activitatea 
compeiițională locală. De ce oare con
siliile regionale din Galați, regiunea 
Autonomă Maghiară sau Craiova nu 
folosesc condițiile existente și speci
ficul respectiv pentru a organiza dife
rite campionate locale de înot, de ca
notaj popular ? De asemenea, se a- 
cordă încă insuficient interes pentru 
organizarea „duminicilor sportive" dar 
se găsește foarte mult timp pentru echi
pele de fotbal participante la campio
natul regional sau raional (ex. raioa-

4 pagini 25 bani

nele Reghw. Tg Jiu. Brăila etc.) 
Sint alte coosdii orășenești UCFS ca 
de pildă cele din Orașul Stalin. Con-X 
stanța, Timișoara, Cluj unde .moți-* 
vind“ că sint foarte ocupați cu indru-J 
marea sportivilor fruntași, activiștii ♦ 
sportivi privesc fără suficient simtT 
de răspundere problema organizării* 
competițiilor pe pian local. Vorbind* 
despre asemenea concursuri nu ne* 
reîertm numai la eamponatele pe a-* 
sociație, ci și la concursuri inter-aso-* 
ciații. care constituie un puternic stu» 
mulent in dezvoltarea sportului de£ 
mase, și La organi zarea unor întreceri * 
devenite tradiționale in unele regiuni 
Cupa Poștașului. Cupa Secerișului,* 
Cupa Culesului viilor ele- care au cu-* 
noscut un frumos succes. Oină —* 
acest frumos și plăcut sport național* 
— se practică in prea puține locuri cu£ 
toate că asemene, competiții sint do-* 
rite de tineretul nostru și organizarea f 
lor se poate face foarte lesne. *

In îndeplinirea acestei importante* 
sarcini privind organizarea eatnpiona- x 
telor locale, organele UCFS trebuie * 
să primească uit ajutor mai substan-f /n acpste zil 
hal dm partea comisiilor pe ramura ia iMo_
de sport. In cele mai multe locuri a-trt/or de ’ din
ceste comisii își rezuma activitatea pe * , - .plan orășenesc, fără a cuprinde re-♦ Z.“",ea. 
guinea respectivă; dar nici în «raș ^bitoHlor forturi- 
nu desiasoara o munca susținută pen-*. >. - * - z ,, j i* * . ■ ’ j r + lor de larna.este îndreptată spre pasionan-tru dezvoltarea sportului de mase. I, f - , • » • /- ., tiii ;-i j Ttele întreceri ale „Olimpiadei albe , laCampionatele locale — ca mijloc de f ci ii « j —. j * multe mu de kilometri de bquawdezvoltare a sportului de mase si delr, „ , -*•••* .M Yr alley se fac pregătiri intense pentrufurnizare a noi cadre necesare spor- > , > 7 • i* •4.1.: < „c x- .... 4deschiderea unei alte mari competițiitutui de performanta — nu se găsesc!, . - r 4 ? . n • ■ jîncă în atenția comisiilor de atletism ,.arna.„ Este vorba de oVmverstada 
din Baia Mire si Ploești, a celor del^./"™-’ pe ° V°i tS ™.U'
volei sau baschet din Timisoara, A-W'’. /«,Pon/eZe tmpunato-

i , i j irului Mont olane, Chamonix.rad, Ciut sau Tg. Mureș, a celor de* ,, . . , ’ - . j j7. . .. j . u ♦ Universiada este un cuvmt de datanatatie» handoal sau popice din multei i . •» r»alto'«rase al» tării Trecenta m dicționarul sporturilor. El
n * i y poate fi tradus prin: „Jocurile Mon-1^ aceea, pentru oate organele ț'diale dar în aeelasi ti

UCFS, pentru comisiile pe ramură 4- - - . ’. . .,r . , .... .. .înseamnă o mare întrecere sportiva, inde sport și asociațiile sportive osar-*^^ . din muhe lumii
cina de trunte este organizarea unei ., .. .... *isi întind prietenește mina, se cunoscUrgt activ.ta i sportive competițu»-ma/6ine „„„• 
nale pe plan local și aceasta sarema intfmpțat in I957t ța i>aris/in
trebuie ss-și gfaească rezolvarea <]4s9 TorinP asa Je va întimpl„t cu
cit mai cunnd Sezonul sportiv de ranfd p la Chamonix. Și-au eonfir- 
pnmavara care bate la ușa trebuie ini ■ ÎB nt }ici ' la
folosit din plin in aceasta direcție? , , - , ,
Muncind cu atenție și răspundere, or- >Ln‘tvrs,ada de ,arna de M Chamonix 
ganele UCFS vor putea astfel aduce peste 250 studenli sportivi din 18 țări: 
o importanta contribuție la dezvolta- ț UJt-S5., Franța, Cehoslovacia, RJ'.C., 
rea eontmuă a sportului de mase, la 4uifr,a Bel ,a Bulgaria. Un-
îndeplinirea obiectivelor centrale ale' o ,
mișcării noastre de cultură fizică și ecaria- PoUma, Spania. lugosla-
sport pe anul I960. * ria. Luxemburg. Olanda, Norvegia. Ja-

Spartachiada de iarnă a orașului București a angrenat in întreceri 
număr de sportivi din Capitală. In lipsa zăpezii, mulți dintre schiorii bucu- 
reșteni s-au deplasat pe Valea Prahovei. Iată în fotografia noastră un grup 

de tineri indrepl'.ndu-se spre locul de start.

Șase schiori romani 
la „Universiada de iarnă66

ponia și R. P. Ro- 
Marea competiție studențească n“n“- Este pentru 
a. 1 • - * 1 ZM • prima oară cînd în-
mcepe duminica la Chamonix trecerile intemațio-

prima oară cînd in-

..... ...._J nale studențești la 
. sporturile de iarnă 

se bucură de o asemenea participare ma
sivă. Programul cc mpetițiilor ce vor 
avea loc între 28 februarie și 6 martie 
cuprinde toate probele olimpice la schi, 
patinaj viteză și patinaj artistic.

Țara noastră va fi reprezentată la 
probele de schi de un lot alcătuit din: 
studenții icefiști V. Cîrstocea și C. lo- 
van, studentul de la Inst. Agronomic 
Cluj Gorbg Vasile și absolventa I.C.F. 
Elizaveta Suciu-Obrașcu, la probele al
pine, D. Mușat (I.C.F.) și N. Barabaș 
(absolvent I.C.F.) la fond. Lotul, în
soțit de tov. I. Vlad și M. Birjega, din 
partea Comitetului Executiv al U.A.S.R. 
și de asistent I. Berindei, antrenor, a 
plecat marți dimineață cu avionul la 
Geneva, de unde și-a continuat călătoria 
cu autobusele pînă la Chamonix. In 
seara 
ajuns 
ce put 
curs.

Universiada de la Chamonix este or
ganizată de O.SS.U. (organizația spor
tivă școlară și studențească din Franța) 
sub auspiciile FJ.S.U. (Federația inter-

aceleiași zile, sportivii noștri au 
la Chamonix, iar de ieri au în- 
antrenamentele pe pîrtiile de con-

A$tăz>, în campionatul feminin de baschet

Un meci cu fradifie: 
Constructorul-Știinja București

Iubitorilor de baschet le este rezervată astăzi o nouă etapă a 
campionatului republican feminin. La Bacwreșt*. Tt». Mures. Timișoara 
și Cluj echipele locale iși vor disputa intilnirile programate iu cadrul 
etapei a 11 l-a a returului.

In Capitală, sala Floreasca va găzdui — incepind de la ora 13 — 
două partide : Progresul București—Rapid București și Constructorul— 
Știința București. Cea de a treia, dintre l.C.F. și C.S. Oradea, a fost 
amînată pentru data de 8 martie.

Dintre meciurile programate în țară mai echilibrat ni se pare cel 
dintre C.S.S. Banatul Timișoara și Voința București.

fn sfîrșit, la Tg. Mureș are loc derbiul echipelor locale Voința și 
C.S. Tg. Mureș, iar la Cluj, codașa clasamentului — Știința — va 
primi vizita formației Voința Orașul Stalin.

Ana Haralamhie (Știința) încearcă o „trecere‘ in dri
bling spre panoul baschetbalistelor de la Constructorul. 
Faza din meciul disputat de cele două echipe in turul 

campionatului.
: Cioban u

națională sportivă universitară). Cu 
acest prilej va avea loc și o Adunare 
Extraordinară a F.IS.U. la care țara 
noastră, care a devenit membră a a- 
cestei organizații in 1959 la Torino, va 
fi reprezentată.

Un nou record un:onal 
la pentatlon pe teren acoperit

In concursul atletic de sală desfășu
rat la Leningrad, sportiva Lidia Sma
kova a stabilit un nou record unional

Marți începe returul campionatului republican 
de hochei pe gheață

După bogatul program internațional din ulti
mele săptămîni al hocfieiștilor noștri, Găptămîna 
viitoare e consacrată întrecerilor campionatului 
republican (returul), care este programat între 
1 și 6 martie.

Iată programul întrecerilor returului:
Marți I martie: Voința Miercurea Ciuc-CSM 

Rădăuți, Știința Cluj—C.S. Tg. Mureș, C.C.A.— 
Avîntul Miercurea Cine.

Miercuri 2 martie: Avîntul Miercurea Cine -

Voința Miercurea Ciuc, CSM Rădăuți—C.S. Tg. 
Mureș, Știința Cluj—C.C.A.

Joi 3 martie: C.S.M. Rădăuți—C.C.A., C.S. 
Tg. Mureș—Voința Miercurea Ciuc, Avîntul M. 
Ciuc—Știința Cluj.

Vineri- 4 martie: zi de repaus.
Sîmbâtă 5 martie: Avîntul Miercurea Ciuc- 

CSM Rădăuți, C.C.A.—C. S. Tg. Mureș, Știința 
Cluj—Voința Miercurea Ciuc.

Duminica 6 martie: CSM Rădăuți—Știința 
Cluj, C.S Tg. Mureș—Avîntul Miercurea Ciuc, 
Voința Miercurea Ciuc—C.C.A.

în 
la .. . „
cinstea zilei de 8 Martie. Printre a- 
ceste acțiuni, un rol de frunte îl au 
competițiile sportive organizate pe 
plan local de consiliile regionale, raio
nale și orășenești U.C.F.S. și de con-' 
siliile asociațiilor sportive de pe cu
prinsul țării.

Dintre numeroasele corespondențe 
primite în ultimele zile, vestindu-ne 
inițierea unor interesante întreceri, am 
ales două. In prima, corespondentul 
nostru din Petroșani, Ion Zamora, ,ne 
scrie despre competiția de popice or-1 
ganizată de comisia de specialitate a 
raionului Petroșani. întrecerea este 
dotată cu „Gupa 8 Martie", trofeu la 
care candidează numeroase echipe din 
raion. Tot în cinstea zilei de 8 Mar
tie, consiliul asociației sportive Mi
nerul Lupeni a inițiat o competiție da 
șah la care s-a» înscris toate șahistela 
din localitate. In sala clubului Minerul 
vor avea loc dispute între echipele de 
baschet din oraș. O deosebită atenție 
este acordată ștafetei ,,Să întimpinăra 
8 Martie I960*. Toate localitățile din 
regiunea Hunedoara și-au alcătuit for
mațiile purtătoare ale ștafetei. Ștafe
tele din raioane se vor întîlni la î 
martie la Deva, unde va avea loc o 
festivitate, urmînd ca ștafeta regiunii 
Hunedoara să plece apoi către Sibiu 
și Orașul Stalin.

Din Lugoj ne-a scris corespondentul 
Ion Leș. El ne relatează despre ini
țiativa consiliului orășenesc U.C.F.S. 
Lugoi de a cinsti ziua de 8 Marți* 
prin organizarea unui turneu de volei 
dotat cu „Cupa 8 Martie". La acest 
turneu vor lua parte cele mai valo
roase echipe feminine din oraș și anu
me : Voința, Școala medie nr. 1, Școa
la profesională textilă, Știința, 
A.S.M.L. și Filatura de mătase.
MODIFICARE IN TRASEUL ȘTAFE- 
TEI „SA —......... - ----------

rîndurile sportivilor, participant 
numeroase acțiuni organizate în

ÎNTIMPINAM 8 MARTIE 
1960“

șoseaua dintre Tg. Mureș 
se află în reparație, traseul 

i „Să întîmpinăni 8 Martie 
a suferit următoarea modifica*

Intrucît 
și Bacău 
ștafetei 
i960- . 
re: ștafeta venind dinspre Cluj la Tgfc 
Mureș va pleca în ziua de 4 
din Tg. Mureș și va ajunge în 
zi la Orașul Stalin, de unde 
continua drumul către Ploești 
la București. Restul traseului 
cel stabilit initial.

martie 
aceeași 
își va' 

și apoi 
rămîns

C.C.A. VA FI AOVERSARUL E&HIPEI
INTERNAZIONALE (MILANO)

Sa știe că la 10 martie va evolua 
în București cunoscuta echipă Inter- 
nazionale (Milano) din prima ligă

BONE

i&aiiana. In cursul zlleî de ieri a fost 
deserrcMă echipa noastră care va 
da replică puternicei formații mila- 
rsie: C.€,A^ liderul campionatului 
cazegor’al A.

pe teren acoperit in proba de pentatlon 
cu rezultatul de 4534 puncte. La cele 
5 probe ea a înregistrat următoarele 
rezultate : greutate 12,36 m ; înălțime
I, 65 m ; 200 m 26,5 sec. ; 80 m. g,
II, 8 sec. ; lungime 5,78 m.

Patru noi recorduri mondiale 
la natafie

In cadrul campionatelor de notație 
ale Australiei, care se desfășoară la 
Sidney, au fost stabilite patru noi re
corduri mondiale. In proba de 440 
yarzi liber (400 m), cunoscutul cam
pion Jon Konrads a realizat excelentul 
timp de 4:15,9. Proba de 220 yarzi 
fluture (200 m) a revenit înotătorului 
Neville Hayes cronometrat în 2:17,9. 
Celelalte două recorduri mondiale au 
fost realizate de Dawn Fraser in proba 
de 110 yarzi liber (100 m) cu rezulta
tul de 1:002 și, respectiv, 110 yarzi 
fluture cu 1:10,8.

( Agerpres)



In
Spartachîada de iarnă a orașului București

raionul Tudor Vladimirescu
,u fost desemnați
Întrecerile Spartachiadei de iarnă 
orașului București sînt în plină 

isfășurare.
lortive, tinerii participă în aceste 
le cu mult entuziasm la întrecerile 
: șah și chiar de... schi (deși zăpada 
îsește cu desăvîrșire). Bineînțeles, 
hiorii nu și-au ales ca loc. de con- 
rs împrejurimile Capitalei, ci s-au 
iplasat la... munte, mai precis pe 
dea Prahovei.
Majoritatea asociațiilor sportive din 
lionul Tudor Vladimirescu — ne spu- 
:a deunăzi tov. Puiu Angliei prese
nted consiliului raional U.C.F.S. — 
I organizat la fiecare sfîrșit de săp- 
tnină excursii la munte cu Cjire 
ilej au participat la concursuri de 
hi în cadrul Spartachiadei orașului 
ucurești.
întrecerile de schi pe asociații, la 
ire au luat startul zeci de sportivi 
: la I.O.R., I.S.P.E., I.P.A.C.H., Voin- 
, Metalosport, Dactilografia, Orizon- 
1 etc., s au desfășurat într-o atmos- 
ră de mare însuflețire.
„Bătălia" cea mare s-a dat la șah. 

întreg raionul au participat peste 
00 de șahiști, a căror întîietate a 
st decisă deseori de... vîrstă.
In finala pe raion, de pildă, la 
ieți, lupta pentru cucerirea primului 
: a fost deosebit de îndîrjită. Prin- 
>alii pretendenți (Petre Anghel — 
ociația Spartac, și Florin Crăciun — 
ociația Energia I.C.M. ]) la titlul 

campion raional au terminat par
ia lor remiză. In această situație, 
Iul de campion a fost decernat 
ocurentului mai tînăr, adică lui Pe- 
i Anghel în vîrstă de 17 ani. La 

s-a procedat și în întrecerea fe- 
nină. Partida dintre Ioana Meianu 
Lucia Ghermănescu din optimi de 
ală s-a terminat tot remiză, pentru 
semnarea sportivei care avea să se 
:zinte în finala pe raion trebuind 
se recurgă la... buletinul de popti- 

ie. Titlul a revenit Anei Martica de 
I.P.A.C.H. întrecerile de șah — 
asociație ca și etapa raională —

s

In numeroase asociații

campionii la șah
au dovedit, prin larga participare a 
sportivilor, interesul crescînd de care 
se bucură acest sport în asociațiile 
sportive Recolta M.A., Flacăra Roșie 
Pielari, Timpuri Noi etc.

întrecerile din cadrul Spartachiadei 
de iarnă a orașului București în ra
ionul Tudor Vladimirescu au fost 
lipsite, din păcate, de prezența 
asociații sportive școlare, al 
aport în ridicarea nivelului 
petiției în ansamblu ar 
fi deosebit de prețios, 
medii „G. Coșbuc" și „Matei 
sarab" a» avut foarte puțini

unor 
căror 
com- 

fi putut 
Școlile 

Ba- 
. . repre

zentanți la aceste frumoase întreceri 
sportive, ceea ce dovedește că profe
sorii de educație fizică din aceste 
școli au subestimat Spartachiada ora
șului București. Singura școală din 
raion în care asociația sportivă a pri
vit cu seriozitate desfășurarea compe
tiției, a fost școala medie nr. 26 Alex. 
loan Cuza (profesor de educație fizică 
E'ena Mitulescu) ai cărei elevi au cu
cerit, de altfel, două titluri de cam
pioni raionali la șah (Krelian Altrude 
— cat- junioare 14—17 ani și Nicu- 
Itoa Durnea — cat. copii 10—13 ani).

Iată acum campionii raionali la șah: 
SENIORI . Petre Angliei (asoc. „Spar- 
tac“); SENIOARE. Ana Marfica (asoc. 
I.P.A.C.H.); JUNIORI. 14—17 ani: 
Oviditt Popescu (Șc. medie „Alatei 
Basarab"); JUNIOARE. 14—17 ani: 
Altrude Krehan (Șc. medie „Alex. 
Ioan Cuza”); COPII. Julien Papier 
(Șc. medie „Matei Basarab") și Nicu- 
lina Durnea (Șc. medie „Alex. loan 
Cuza").

R. C.

iz® |L. sopra-vize
Sportivii asociației Minerul Ani- 
ișa și în special cei din secția de 
ii au fost dornici să practice în 
ist sezon sportul lor preferat. O 
ință firească mai ales dacă ținem 
ima că împrejurimile localității 
stituie o invitație plăcută la practi
ca acestui sport. Pentru a le sa- 
ace dorința, tov. Tomuș, avînd apro- 
ea consiliului raional U.C.F.S. din 
troșani, a plecat la Deva pentru a 
ica schiurile necesare. La magazi- 

respectiv o primă surpriză: ală- 
i de viza de la raion era necesară 
cea de la consiliul regional. Noroc 
acesta nu se afla prea departe și 
curînd responsabilul nostru se afla 
fața tehnicianului consiliului regio- 
, tov. Miron. O simplă semnătură 
toate ar fi fost în regulă. Dar, tov 
ron a fost.de altă părere și înlocui 
ei cerute i-a oferit clasicul răspuns 
ocratic: „mai așteaptă! Vor veni în 
înd schiurile de care ai nevoie și 
Petroșani". Refuzul tehnicianului 

ron a fost categoric și tov. Tomuș 
fost nevoit să constate că toate 
iltuielile cu drumul au fost zadar- 
e. Cine le va suporta oare ?... Iar 
dorii de Ia Minerul Aninoasa aș 
ptă și astăzi schiurile promise, 
i este puțin timp și zăpada se va 
i. Le vor primi oare pînă atunci? 
u... la vară ?

Sportivi l«i fiorul 
de muncă

Maria Irirnescu avea 16 ani cînd am 
cunoscut-o. Stătea aplecată asupra unei 
mese de șah și gîndea. Adversara — o 
colegă de a ei venită și ea de la școala 
profesională din Rm. Vîlcea la fabrica 
de încălțăminte „Flacăra Roșie" din 
Capitală. Maria Irirnescu se gîndi mult 
și împinse un pion. O mutare slabă. 
Urmarea ? După alte cîteva „mișcări" 
pierdu partida. „începătoare", mi-am 
notat eu în carnet, în dreptul numelui 
ei. Asta era în iunie 1957. Am între
bat-o atunci și de rezultatele ei în pro
ducție. Mi-a răspuns: „2600 dm p. 
șpalt-meșină economie". Cunoșteam 
importantele realizări ale celorlalți ctoi- 
tori de piele din fabrică, așa că la 
capitolul producție am pus un „idem" 
sub cuvîntul „începătoare".

★
Doi ani mai tîrziu, primind ajutorul 

colectivului în mijlocul căruia lucra, 
al comuniștilor, al maiștrilor din 
secția sa. Mari» Irirnescu îl 
întrece în realizarea de economii pe 
Gheorghe Vlasiadis, profesorul tineri
lor croitori de piele din fabrică. O în
treb despre activitatea ei sportivă. îmi 
răspunde că joacă volei și că a fost 
selecționată în echipa care Va repre
zenta fabrica în campionatul raional de 
șah. Șterg din carnet cuvîntul „începă
toare" și pun în dreptul numelui ei „a- 
vansata". Dedesubt, la capitolul pro
ducție, scriu tot „idem".

★
,21-22 iulie 1959: concursul pentru tit

lul „Cel mai bun croitor de piele din 
țară*. Cine reprezintă fabrica ? Ute- 
mista Maria Irirnescu. Încrederea ce i 
s-a acordat îi dă emoții. Nu e ușor să 
concurezi la 18 ani, alături de cunos- 
cuții croitori de piele Eu-gen Nagy, Ni
col ae Militaru, Alexandru Singureanu,

Două raioane cu bogată activitate sportivă
In ultimul an, în satele și comunele 

raionului Beelean, activitatea sportivă 
a cunoscut o deosebită dezvoltare.

Numărul asociațiilor sportive a cres
cut necontenit, în raion exislînd acum 
57 de asociații. Marea majoritate au 
fost create pe lîngă unitățile socialiste 
din sate și comune. Ele cuprind peste 
6.000 de membri U.C.F.S., din care 
aproape 2.000 sînt femei.

Peste 70 activiști sportivi voluntari 
muncesc în cadrul 
celor 6 comisii mix- r 
te pe ramuri de 
sport iar dintre ei 
Teodor Cîmpeanu, = 
Constantin Geantă, 
Vilhelm Fidler, Simion Moldovan și 
Ioan Uțiu au obținut succese deosebite.

Cadrele voluntare ale raionului se 
completează zi de zi cu noi elemente, 
bine pregătite. In afara celor peste 30 
de absolvenți ai cursurilor de arbitri și 
instructori voluntari din anul trecut, 
anul aepsta, paryicipînd la diferite 
cursuri de arbitri de fotbal, volei și 
oină, încă 28 de tineri și vîrstnici vor 
deveni, în curînd, ajutoare de nădejde 
în munca de creștere și întărire a miș
cării sportive din raionul Beelean.

Un scurt bilanț al desfășurării com
petițiilor sportive de mase din raionul 
Beelean ne arată că, la diverse con
cursuri cu caracter de mase au luat 
startul aproape 14.000 de sportivi. Re
zultate bune la acest capitol au înre
gistrat asociațiile sportive din comu
nele Sîngeorgiul Nou. Uriu, Spermezeu. 
Chiochiș, Crisleștii Ciceu și altele. In 
cadrul campionatelor pe asociații s-au 
întrecut nu mai puțin de 6.000 tineri 
•și tinere, iar mulți au devenit purtă
tori ai insignei „Cel mai bun sportiv 
din 10”.

CARNET

Asociațiile sportive din raion — în 
special cele create pe lîngă G.A.C. și 
întovărășiri — s-au consolidat din punct 
de vedere organizatoric. Avînd consilii 
care muncesc colectiv, ele 
de organizarea a cît mai 
petiții de mase.

Astfel, asociația sportivă 
teștii Ciocului a obținut 
raion în cadrul concursului bilanț al 
asociațiilor sportive. De asemenea, co

munistul G a v r i 1 
Lazslo — președin
tele asociației Vic
toria G.A.C. Uriu 
depunînd o muncă 
susținută și in

tensă a făcut ca asociația pe care o con
duce să realizeze succese importante, 
în ceea ce privește activitatea sportivă 
de mase a tineretului, organizînd nume
roase manifestații de acest fel, sub for
ma „duminicilor sportive”, la care au 
fost invitați și sportivi din satele și co
munele învecinate.

In anul 1960, calendarul competițio- 
nal al acestui raion va fi completat 
cu întrecerile care se vor desfășura în 
cadrul „Cupei colectiviștilor”.

AL. MOMETE — corespondent

SĂTESC

se preocupă 
multe corn-

G.A.C. Cris- 
locul I pe

I

MARIA [RIMESCU
. A

Ion Isepciuc și mulți alți croitori frun
tași din țară I

în ziuă concursului, Maria Irirnescu 
a intrat Vjma în secția de croit. Zo
rile dimineții prevesteau o zi senină. 
Alesele de croit așteptau pe mînuitorii 
dibaci ai cuțitelor de croit. Tînăra șa- 
histă s-a oprit în dreptul mesei ei, 
și-a aranjat sculele, apoi a început să 
mute tiparul pe prima bucată de piele. 
Mi-am reamintit de prima zi cînd am 
cunoscut-o și aveam impresia că o ur
măresc ca și atunci, la masa de șah. 
Stătea tot așa aplecată asupra mesei 
și gîndea. Era calmă, combina tiparele 
intre ele și căuta să găsească cele mai 
bune soluții. Iată și rezultatul concur
sului : din cantitatea de piele care i s-a 
dat pentru conlecționarca 
a 50 de perechi fețe de 
încălțăminte, Alaria Iri- 
mescu de la „Flacăra Ro
șie" a realizat printr-o 
croire rațională 55 pe
rechi fețe fără o căpută 
și a cîștigat astfel con
cursul pc țară, cu 109,68 
puncte 1

★
Am șters, bineînțeles, 

din carnet cuvîntul „a- 
vansată" șî am scris în 
dreptul numelui ei, la ca
pitalul producție, „cam
pioană".

★
Zilele trecute am fost 

din nou Ia fabrica „Fla
căra Roșie" .Trebuia să-mi 
pun de acord însemnă
rile. Capitalul „activitatea 
sportivă" din dreptul tine-

. rei Maria Irirnescu. rămăsese în urmă. 
Nti am putut sta de vorbă cu ea. Era 
în concurs. Reprezenta din nou fabrica 
la cel de al II-lea concurs pentru titlul 
„Cel mai bun croitor de piele din țară". 
O „competiție" menită să stimuleze

bătălia pentru realizarea cît mai 
multor economii de piele și talpă, 
în întreaga țară. Am întrebat pe 
secretarul asociației sportive „Pie
lari" ce rezultate a mai obținut Maria 
Irirnescu în activitatea sportivă. Mi-a 
răspuns că luna aceasta cu ocazia si
multanului de șah dat la 24 de mese 
de maestrul sportului Veniamin LJr- 
seanu, ea s-a numărat printre cei cinci 
muncitori care au obținut victorii.

★
La cel de al doilea concurs, tînăra 

AJaria Irirnescu s-a clasat pe locul 3, 
realizînd astfel o nouă victorie în pro
ducție 1

Va trebui deci să-mi pun’iar de a-

Maria Irirnescu, responsabila brigăzii „Elena Sîrbu\ 
împărtășește cunoștințele ei membrilor brigăzii.

cord capitolele producție și sport. Și 
nu e greu. Aîaria Irirnescu este una 
dintre tinerele care știu să îmbine de 
minune cele două activități.

V. TOFAN

MECIURI DE VERIFICARE 
PENTRU SELECȚIONABILI

“ bune: încă o viză }i .luăm schiurile...
Desen de Mattv I

Activitatea sportivă din raionul Ro
man a făcut pași mari înainte. O 
tenție deosebită este 
sportivilor. Comisia 
cație și propagandă 
perseverentă pentru 
număr cît mai mare 
versele forme de î , ,_____
Iată cîteva dale și cifre care ilustrează 
în mod elocvent activitatea rodnică a 
acestei comisii.

In formele de învățămînt politic sînt 
încadrați un număr de 1.822 membri 
U.C.F.S. iar pe între" raionul partieipă 
la formele de învățămînt peste 9.700 
tineri și tinere sportive.

In raionul Roman au luat ființă, de 
curînd, încă două asociații sportive: 
Știința (pe lîngă Școala de agricultură 
din comuna Cîrligi) și Zorile. Cei 100 
de membri U.C.F.S. participant la șe
dința de constituire, majoritatea colec
tiviști aparținînd G.A.C. Zorile, au ales 
ea președinte pe brigadierul Gh. Mi- 
titelu.

In cadrul activității majorității că
minelor culturale din raion numeroși 
tineri și vîrstnici au luat parte, recent, 
la conferințe cu teme sportive ca : 
„Educația fizică și sportul, mijloc de 
întărire și menținere a sănătății” și 
„Munca, învățătura și sportul, preocu
pări dragi ale tineretului”. Asemenea 
conferințe au avut loc în comunele : 
Butnărești, Văleni, Săbăoani, Cîrligi, 
Șagna ete. Din sumele realizate prin 
încasarea cotizațiilor, asociații sportive 
ca : Vietoria-Butnărești, Steagul roșu- 
Budești, Avîntul-Dulcești, Avîntul Mi
ron Costin și-au cumpărat echipament 
și material sportiv în vederea apropia
telor competiții în care membrii 
U.C.F.S. ai asociațiilor menționate se vor 
întrece.

V. MIHU — corespondent regional

a- 
acorelată educației 
raională de edu- 
a dus o muncă 
încadrarea unui 

de sportivi în di- 
învățâniînt politie.

Au fost desemnați

® Sîmbăfă seara, amatorii de spec
tacole pugilistice vor avea prilejul să 
vadă „la lucru" pe boxerii din lotul 
olimpic și reprezentativ care vor sus
ține meciuri de verificare. Ei vor a- 
vea ca adversari boxeri de valoare, 
din țară și din Capitală, în compania 
cărora desigur au toate posibilitățile 
să dovedească gradul de pregătire la 
care au ajuns.

Iată programul: N Puiu—A. Bari- 
ciu, I. Turcu—V. Pleș (Oradea), E. 
Cișmaș—N. Popa (Galați), I. Mitra
lie—N. Lupu (O. Stalin), C. Ghera- 
sim—I. Marin, M Stoian—Gh. Ere-

campionii orașului București la juniori

mia, N. Șerbu—N. Stoenescu (O. 
Stalin), I. Monea—C. Peterman (O. 
Stalin), Gh. Negrea—P. Zaharia (O- 
Stalin), V. Mariuțan—V. Ghețu, M. 
Dobrescu—L. Ambruș.

Gala va avea loc în sala Floreasca, 
începi nd de la ora 19.

• Marți seară a avut loc în sala 
I.S.B. o nouă reuniune în cadrul cam
pionatului republican de calificare — 
juniori și seniori. Cu acest prilej au 
fost desemnați 5 campioni ai orașu-

lui București la juniori (Gh. Sfăncuț- 
Recolta, M. Slan-Timpuri Noi, C. An- 
ton-C.S.S., M. Dumitrescu-Timpuri 
Noi și M. Constantin-S.P.C.). Acești 
boxeri s-au calificat pentru faza de 
zonă a campionatului republican in
dividual.

Iată rezultatele tehnice ale reuni
unii. JUNIORI : Gh. Stăncuț (Recol
ta) b. p. N. Alariea (Afogoșoaia); M. 
Stan (T. Noi) b. p. F. Dron (Știința); 
C. Neagu (Șc. sp. U.C.F.S.) b. p. I. 
Ionițâ (Pasteur); Gh. lăncii (Semă
nătoarea) b. p. M. Nicoară (Șc. sp. 
U.C.F.S.); C. Anton (C. sp. șc.) b. p- 
R- Nemoianu (Știința); M. Dumitres
cu (T.- Noi) b. p. I. Olteanu (Titanii); 
M. Constantin (S.P.C.) b. ab. II 
M. Ciocîrlan (Șc. sp. U.C-F.S.). SE
NIORI : Gh. Dumitru (Recolta) b. 
dese. III Gh. Vasile (Semănătoarea); 
M. Dincă (Constructorul) b- p. D. 
Minea (Titanii); A. Belodi (Pasteur) 
b. p. D. Ionescu (Th. Modernă); V. 
Badea (Titanii) b. ab. III M. Condtt- 
rache (I.S.B.); V. Lăzăreanu (I.C.I.) 
b. p. A- Moise (I.C.I.). Duminică di
mineață începînd de la ora 10 se va 
desfășura în sala I.S.B. finala cam
pionatului de calificare pentru seniori.

V. DUMITRESCU — corespondent

POEȚI ÎN MIJLOCUL 
SPORTIVILOR

In seara zilei de 23 februarie, în 
sala Dinamo a avut loc o întîlnire 
între cîțiva scriitori și sportivi fruntași 
(care se pregătesc pentru Jocurile O- 
limpice de la Roma). Au citit din ope
rele lor scriitorii Nicolae Tăutu, Fă- 
nuș Neagu, Mihu Dragomir și Dan 
Deșliu. lntîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească. Sipor- 
tivii și-au exprimat dorința ca scrii
torii să vină cît mai des în mijlocul 
lor.

Locațiune de b:lete

Biletele (cu seria 93) pentru gala 
de box de selecție — în vederea întîl- 
nirii cu Scoția — ce va avea loc în 
sala Floreasca în ziua de 27 februarie 
ora 19, se pun în vînzare începînd 
de azi de la ora 15, la agen-ția centrala 
Pronosport din calea Victoriei 9 și la 
casa specială din str. Ion Vidu, iar în 
ziua competiției și la casele sălii Fio. 
reasea.

Permisele valabile Ia această com
petiție sînt : roșii și albastre în piele, 
albastre dermatin, verzi dermatin, gri 
dermatin cu stampila „box*4.

Respectarea numerotării locurilor este 
obli a-a torie.

fost.de
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REVISTEI ILUSTRATE

>i Heuhner 
i Fusulan.

tembrie, Istanbul : Turcia 
in în ă (amical).

Pregătirile echipelor — 
a activității reprezentativei
rile echipelor noastre fruntașe

faza finală. Returul batet in
i echipele se străduiesc ca în 
imp rămas pînă la 6 martie 
luării campionatului categoriei 

pună la punct cît mai bine
tirea.
acesta, mai mult ca oricînd, 
un mare accent pe începerea 
ne a antrenamentelor și pe 
rea lor metodică și unitară 
scop, federația a dat îndrumă- 
sare prin colegiul central al
lor) dat fiind sezonul inter- 
foarte bogat și important. In 

i prima noastră echipă repre- 
va susține meciuri decisive 

1 preliminariilor turneului o- 
în cadrul sferturilor de finală 

i Europei. Calendarul interna- 
e completat și cu alte întîlniri, 
ltă de mai jos :
Sofia: R.P. Bulgaria — R.P. 

(preliminariile turneului olim-

i, București: R. P. Romînă — 
slovacă (sferturile de Finală 
i Europei, tur).
i, Bratislava: R. Cehoslovacă 
Romînă (retur).

ucurești: R. P. Romînă 
lical).

, București: R. P. Ro- 
e- 

D.
R. D. Germană (amical); 

nde se vor întîlni în R.

I

11

Așadar, în prima parte a anului re
prezentativa noastră are de disputat trei 
partide oficiale de o deosebită impor
tanță atît prin prisma competițiilor în 
cadrul cărora joacă, cît și prin valoarea 
adversarilor. In plus, o întîlnire cu e- 
chipa Turciei.

Este normal, deci, ca întreaga aten
ție să fie îndreptată spre modul cum 
se desfășoară pregătirile echipelor din 
categoria A. Desigur, jucătorii selec- 
ționahili vor fi verificați în cursul unor 
antrenamente comune (printre care si 
un joc la 16 martie la București, cu 
formația cehoslovacă Spartak Hradec 
Kralove). Baza pregătirii lor însă este 
la cluburi și asociații, în această pe
rioadă în care echipele fruntașe se an
trenează intens pentru campionat, după 
cum criteriul cel mai sigur de selecție îl 
constituie forma arătată în jocurile de 
campionat. De aici rezultă și legătura 
strînsă care există între pregătirea fot
baliștilor la echipele lor și activitatea 
reprezentativei.

La ora actuală, stadiul de pregătire 
al echipelor se prezintă, în general, 
satisfăcător. Sînt jucători selecționabili 
care au atins o formă promițătoare, lâ- 
sînd să se întrevadă posibilitatea unei 
continue ameliorări. Eforturile antre
norilor trebuie continuate însă, cu a- 
ceeași intensitate și rîvnă. Pregătind 
fotbaliștii cît mai bine, antrenorii vor 
asigura echipelor lor comportări su
perioare în campionat, campionatului 
un nivel tehnic ridicat și — implicit — 
echipei reprezentative o activitate bună.

ciurele amicale de ieri
Berlin-—Steagul roșu 

ul Stalin 2-2 (1-0)
24 (prin telefon de la agen- 
.). Azi după-amiază, Steagul 

șui Stalin a jucat la Frank- 
Oder cu echipa Dinamo Ber- 
reia clasată din campionatul 
i A. După un meci echilibrat, 
terminat cu un rezultat egal: 

1 pauză gazdele condu-
1-O.^f marcat pentru Dinamo Jar pgntru oaSpeți

Petschovski (min. 62) și Țîrlea (min. 
65), respectiv Tischler
Urcan (min. 68).

GH DOBRESCU,

(min. 38) și

corespondent

cționata Sibenik 

esul București

Jiul —Petrolul 3-2 (0-0)
Petroșani, 24 (prin telefon). Miercuri 

s-a disputat în localitate partida ami
cală dintre Jiul și Petrolul Ploești, 
terminată cu scorul de 3-2 în favoa
rea echipei locale. Jocul a fost plăcut 
și viu disputat, în ciuda terenului des
fundat. Au marcat: Farkaș (min. 50), 
Crăciun (min. 80) și Cosmoc (min. 
85), respectiv Badea (min. 60) și 
Babone (min. 70).

I. BALIȚĂ și Z. MENDE, 
corespondenți

, 24 (prin telefon).
1 București a susținut

cel de-al doilea joc din ca- 
eului pe care-1 întreprinde în

ia. Bucureștenii au întîlnit se- 
orașului Sibenik, întărită cu 

e -jucători de la diferite echi- 
tegoria A. Victoria a revenit 
iugoslave cu scorul de 7-4 
pă ce bucureștenii au condus

i 2-1. Apărarea Progresului a 
b, comițînd multe greșeli, 
rogresul au marcat: Dinules- 
Oaidă, Smărăndescu. Dumi- 
resul susține ultimul joc la

Duminică: F. A. Goppingen —
Dinamo Buc. in semifinala

Cupei Campionilor
In cursul zilei de mîine handbaliștr 

echipei Dinamo București, calificați 
in semifinala Cupei Campionilor Eu
ropeni vor părăsi capitala îndreptin- 
du-se spre Stuttgart unde vor susține 
duminică partida cu F. A. Goppingen 
(R. F. Germană).

. Reșița — U.T. A.
2-5 (1-1)

24 (prin telefon). Peste 4000 
atori au asistat la partida a- 
intre C.S.M. din localitate și 
ictoria a revenit cu scorul de 
pei oaspe, care în special în 
a doua și-a depășit adversa- 
țiunile la poartă. Autorii go- 
Floruț (min. 20, 50 și 56),

LA 1 MARTIE,
Concursul nr. 9 (etapa din 28 fe

bruarie) este ultimul concurs din a- 
cea9tă lună care participă la premiile 
suplimentare de 200.000 lei. Tragerea 
din urnă a numărului concursului care 
va beneficia de aceste premii precum 
și tragerea din urnă a celor 12 pro
nosticuri de la meciurile concursului 
respectiv, va avea loc marți 1 martie 
ora 9,30 în sala agenției centrale Loto- 
Pronosport din Calea Victoriei 9.

Programul concursului Pronosport 
nr. 9 cuprinde șase meciuri din cam
pionatul italian și șase meciuri din 
campionatul francez. Este interesant 
de reținut faptul că, la fel ca si în 
trecut, echipa reprezentativă a Fran
ței dispută duminică un meci interna
țional la Bruxelles, cu Belgia, dar cam
pionatul își continuă în aceeași zi des
fășurarea. Miercuri seara a fost fixată 
echipa Franței pentru meciul cu Belgia: 
Lamia (Nice) — Wendling (Reims), 
Kaelbel (Monaco), Lerond (St. Fran- 
cais) — Miillei (Reims), Ferrier (St. 
Etienne) — Grillet (Racing), Guillas 
(Bordeaux). Kopa (Reims), Piantoni 
(Reims), Vincent (Reims).

In deschidere: Dinamo
Șr această, săptămână prezintă puncte 

de atracție pentru amatorii de fotbal. 
Chiar astăzi, pe „Dinamo", ei au oca- 
zia să asiste la un nou și interesant 
cuplaj, în care „capul de afiș“ îl de- 
țilne meciul internațional C.C.A.—Wisla 
Cracovia. Frumosul spectacol fotbalis
tic realizat duminică de C.C.A., în 
compania formației austriece Dona- 
witz — pe de o parte — și compor
tarea destul de bună a fotbaliștilor 
polonezii în repriza a doua a meciu
lui lor cu Dinamo București — pe de 
altă parte — promit pentru astăzi un 
joc atractiv. Echipele vor folosi acest 
meci pentru o cit mai serioasă verifi
care a jucătorilor în vederea campio
natului. In acest scop, ele vor alinia 
echipele cele mai bune:

C.C.A.: Voinescu—Zavoda II. Apol-

Deși portarul Kavozewski a primit două goluri in partida de duminică cu Di
namo, el a clarificat multe situații periculoase. De altfel apărarea Wis/ei con
stituie punctul forte al echipei poloneze, care azi va juca împotriva lui C.C.A. 
In fotografie Kaimzewski intervine la o acțiune a atacanților dinamoviști. Fază 

din meciul Dinamo București—Wisla Cracovia (2—0).

Primele titluri au fost cucerite de Mioara Simion 
(Voinja Sinaia) și Dinu Petre (Dinamo Orașul Stalin)

PEȘTERA, 24 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Din cauza lipsei de 
zăpadă în principalele noastre sta
țiuni de iarnă, finalele campionatelor 
republicane de schi-fond — ediția 
1960 — se desfășoară pe valea Ialomt- 
ței, în jurul cabanei Peștera, unde ză
pada abundă.

Primele două probe (5 km senioare 
și 15 km seniori) au fost disputate cu 
o dîrzenie puțin obișnuită.

Mioara Simion și Iuliana Simon s-an 
întrecut din toate puterile pe pîrtia de 
5 km. Prima parte a traseului a cu
prins pîrtia șerpuită prin pădure și 
aproape de km. 2, o coborîre. Aci, Iu
liana Simon conducea cu un avans de 
20 sec. față de Mioara Simion. Incet- 
încet însă, Mioara Simion recuperea
ză, pentru ca înainte cu 1 km de so
sire cronometrele să indice timpi apro
ximativ egali. Ln ultim urcuș și apoi 
o coborîre prin pădure aduc victoria

TRAGEREA PREMIILOR SUPLIMENTARE
. Așadar, la 28 februarie Franța sus
ține un meci internațional, firi a în
trerupe campionatul.

In afara meciurilor din Franța, după 
cum am arătat mai sus, programul a- 
cestui concurs cuprinde și intîlniri din 
campionatul italian. Cele șase meciuri 
italiene atrag de 1 a prima vedere. 
Astfel, confruntări ca Roma — Fio-

onosport
ren tina, Napoli — Milan, Udinese — 
Spăl, Palermo — Padova, Bologna — 
Alessandria și chiar Genoa — Bari pot 
face, pe drept cuvînt, ca programul 
concursului Pronosport nr. 9 să fie 
considerat foarte atractiv.

Există deci toate motivele ca la a- 
ceastă ultimă etapă din luna februarie, 
să se înregistreze, din nou, o creștere 
a participării.

Nu uitați însă un amănunt foarte

H

Obor Dinamo Bacău
zan, Zavoda I — Jenei, Bone — 
coveanu. Constantin, 
Raksi, Tătara.

WISLA : Kavczewski—Momea, Ka- 
vula, Budka—Michel, Jedoys—Macho- 
wski, Sykta, Adamczyk, Manâeckr. 
Koscielny.

Intîlnirea va începe la ora 15.30.
In deschidere, de la ora 13-30 se vot 

întîlni echipele Dinamo Bacău și Di
namo Obor, care vor alinia formațiile 
lor complete.

Rapid joacă azi în Giulești
In cadrul pregătirilor în vederea 

campionatului. Rapid susține astăzi la 
ora 15.30 un meci amical în compa
nia formației orășenești BumbacuL 
Partida se va disputa pe stadionul 
Giulești.

Ca-
Alexandrescu.

Mioarei Simion, care întrece cu 15 sec. 
pe Iuliana Simon, cucerind astfel titlul 
de campioană a țării. Clasament: 
1. MIOARA SIA1ION (Voința Sinaia) 
27 min. 56 sec., 2. Iuliana Simon (Di
namo Or. Stalin) 28 min. 11 sec., 
3. Tereza Kato (Minerul Lupeni) 38:20.

Favoriții cursei de 15 km, Dinu Pe
tre, Stelian Drăguș, Gheorghe Bădescu, 
Manole Aldescu și Ion Cimpoia, au 
plecat în cursă deciși să lupte din toate 
puterile pentru titlu. Pe primii patru 
km. pîrtia a șerpuit prin pădure, iar 
urcușurile și coborîrile au fost foarte 
dificile, cu multe schimbări de direc
ție, ceea ce implică o tehnică deose
bită. Primul concurent la start este 
Dan Bădescu, iar după el ceilalți 
schiori, dintre care remarcăm pe maeș
trii sportului Gheorghe Olteanu (nu
măr de stări 6) și Constantin Enache 
(12), precum și pe tinerii Ion Bogdan, 
Ion Rășină și Gheorghe Cincu. Cu

important : concursul se închide SIM- 
BĂTĂ așa că trebuie să vă grăbiți cu 
depunerea buletinelor.

Și încă o dată trebuie să rețineți că 
este ULTIMUL CONCURS care parti
cipa la FONDUL SUPLIMENTAR de 
200.000 lei acordat pentru luna FE
BRUARIE.

Premiile concursului Pronosport 
8 din 21 februarie.

Premiul I : 14.3 variante cu 12 
zultate exacte a cîte 6.891 lei.

Premiul II: 352,40 variante cu 
rezultate exacte

Premiul III : 
rezultate exacte

nr.

re-

ii
a cile 335 Ici. 
3158,40 variante cu 
a cite 56 lei.
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La tragerea concursului Pronoexpres 
de ieri 24 februarie, au fost extrase 
din urnă următoarele numere :

13 33 25 48 42 46
Numere de rezervă : 47 11. 
Fond de premii : 707.476 lei.

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

COMPETIȚIA INTERNAȚIONALA 
FEMININĂ DE LA RUSSE 

(R. P. Bulgaria)
Aseară a părăsit Capitala plecînd 

la Russe (R.P. Bulgaria) un lot de 
trei jucătoare — Mariana Bârasch, Ca- 
trinel Folea și Mariana Jandrescu — 
care vor reprezenta țara noastră la 
tradiționala competiție internațională 
organizată în cinstea zilei de 8 Mar
tie, Ziua Internațională a Femeii. 
Competiția va avea loc vineri, sîm- 
bătă și duminică și la ea au fost in
vitate jucătoare din R. Cehoslovacă, 
U.R.S.S., R P. Ungară, R.P. Polonă, 
R-D. Germană R.F. Germană, etc. 
Vor lua parte, bineînțeles, și jucătoa
re din R.P. Bulgaria.

11 Cupa Voința 
pentru junion

n

juniorilor bucureșteni 
j sau 
oferă 

și duminică di-

Junioarelor și 
amatori de tenis de masă, legitimați 
neJeșitimați, clubul Voința le 
«îmbăta după-amiază 
mi nea ța ocazia să participe la o com
petiție rezervată numai lor. întrecerile 
se vor desfășura în sala de sport din 
str. Mendeleev nr. 34 și ele se vor 
disputa în cadrul a patru probe de 
simplu (cîte două de fiecare categorie- 
de vîrstă). Au drept de participare 
junioarele și juniorii născuți cel mai 
tîrziu în 1946 și 1942. Jocurile sînt eli
minatorii, învingătorul unei partide 
fiind desemnat după formula „cel mai 
bun din trei seturi”.

Organizatorii au dotat concursul cu 
patru cupe, cîte una pentru fiecare 
cîștigător. De asemenea, cei clasați pe 
locurile II și III vor primi premii.

înscrierile se fac în fiecare după- 
amiază la sala din str. Mendeleev nr. 
34 sau la sediul clubului Voința (str. 
lirei nr. 2)

Campionatul republican de fond.

nr. 21 pleacă din start maestrul spor
tului Manole Aldescu și după el grupa 
celor mai puternici: Ion Șupealâ (23), 
Ion Cimpoia (26), Stelian Drăguș (27), 
Dinu Petre (28), Gheorghe Bădescu 
(31). După prima coborîre prin pă
dure, adică la km. 2, conduce Șupeaiă 
cu un avans de 10 sec. față de Al
descu și Cincu. La 5 sec. urmează în 
ordine Dinu Petre și Stelian Drăguș. 
La km. 4, tinde pîrtia teșea din pădure, 
pe primul loc se afla Dinu Petre, care 
pînă la încheierea cursei își va mări 
treptat avansul pînă la pesle I minut 
față de al doilea clasat, Stelian Drâ- 
guș. _ Bine s-au comportat și tinerii 
Zaharia Ailenii, Ion Rășină, Niculae 
Bărbășescu, Gheorghe Cimpoia, pre
cum și Manole Aldescu, care putea 
obține un loc superior dacă n-a- ii 
parcurs aproape 1 km. cu un singur 
băț. Clasament: 1. DINU PETRE (Di
namo Orașul Stalin) 55:17, 2. Ste'ian 
Drăguș (C.C.A.) 56:36, 3. Ion Șupeală 
(Dinamo Or. Stalin) 56:45, 4-, Gheor
ghe Bădescu (Dinamo Or. Stalin) 57:03, 
5. Manole Aldescu (Dinamo Orașul 
Stalin) 57:23, 6. Ion Cimpoia (C.CÂ.) 
57:37, 7. Zaharia Ailenii (C.C.A.) 58:35, 
8. Ion Rășină (Dinamo Orașul Stalin) 
59:06.

întrecerile campionatelor republicane 
de schi-fond continuă azi și miine după 
următorul program: AZI : 3 km ju
nioare cat. I, 5 km. juniori cat. 1, 5 km 
junioare cat. a Il-a, 10 km juniori cat. 
a Il-a; MIINE: 30 km seniori, 10 km 
senioare.

GH. NICOLAESCU

Unde mergem ?
AZI

Capitală
Stadionul Dinamo, ora 
Obor — Dinamo Ba- 

: C.C.A. — Wisla Cra-

In
FOTBAL. —•

13.30 : Dinamo 
cău ; ora 15.30
covia. Stadionul Giulești, ora 15.30: 
Rapid —- Bumbacul.

BASCHET. — Sala Floreasca, de la 
ora 18, meciuri feminine de campionat: 
Progresul — Rapid și Constructorul — 
Știința București.



Campionatul de șah al U.R.S.S

Gheller învins de Korcinou 
iar Petrosian de Averbach

S »

— Campionul se va decide
in ultima rundă—

Runda a XVII l-a a campionatului 
de șah al U.R.S.S. a programat o 
partidă „cheie" pentru configurația 
primelor locuri: îritîlnirea dintre Ghel- 
ler și Korcitioi. Partida a avut de la 
început un caracter foarte complicat 
Korciiroi, cu negrele a reușit să declan
șeze primul atacul. Gheller, neobișnuit 
cu apărarea (mai ales în acest tur
neu) a intrat curînd în inferioritate și 
la mutarea a 34-a a trebuit să se re
cunoască . învins. Intre timp, numai 
după 19 mutări, Petrosian remizase cu 
Baghirov, astfel că marele maestru 
Viktor Korcitioi din Leningrad trecea 
pe primul loc în. clasament. Averbach 
a cîștigat la Polugaevsk'. Partidele 
Krogius — Bronstein și Lutikov — Gu- 
feli s-au terminat remiza.

La 23 februarie campionatul a con
tinuat cu disputarea partidelor între
rupte și aminate. Cu cel mai mare in
teres a fost așteptată întilnirea Aver
bach — Petrosian, de rezultatul căreia 
depindea în mare măsură clarificarea 
situaț'ei pe primele locuri. Pentru a 
se putea menține „în cursă", Petrosian 
trebuia neapărat să joace la cîștig. Ei 
a încercat aceasta într-o variantă a a- 
părării indiene vechi, pe care o joacă 
de multă vreme și nu fără succes. 
Averbach, însă, a găsit căi noi de dez
voltare și și-a organizat o bună pozi
ție de atac. Gurînd, în .poziția lui Pe
trosian s-au vădit o serie de slăbiciuni 
spre care și-a îndreptat ofensiva par
tenerul. Conducînd excelent atacul, 
Averbach a cîștigat la mutarea a 43-a. 
Cu această înfrîngere, șansele lui Pe
trosian de a-și păstra titlul cucerit 
anul trecut, se reduc, considerabil. Et 
maj are de Jucat o dificilă partidă cu 
Spasski, amînatâ din runda a XVII-a, 
iar în ultima rundă îl întâlnește pe 
Krogiuș.

Smîstlov a cîștigat la Saharov, iar 
Polugaevsk! l-a învins pe Nei. Sam- 
kovici a dus la victorie întrerupta cu 
Suetin. Partida Krogius — Liberzon 
s-a terminat remiză.

MOSCOVA (prin radio). — Aseară 
s-ait disputat în continuare partidele 
neterminate, precum și cea amînatâ 
dintre Petrosian și Soasski. Iată re
zultatele tehnice : Petrosian—Spasski 
1-0, Taimanov—Șamkovici 0-1, Suetin
— Liberzon 1-0, Gurghenidze—Aver
bach */2 'h. Nu s-a încheiat part’da 
Nei—Smislov și nu a fost reluată în
trerupta Spasski—Gurghenidze. înain
tea ultimei runde, clasamentul este 
următorul : Korc moi 13, Gheller, Pe
trosian 12 >/2, Baghirov, Polugaevski 
11, Taimanov, Averbach 10 V2. Krogius 
10 etc.

întrecerile zilei a Vl-a Comentariul no.

Turneul de hochei
Turneul final la hochei pe gheață 

din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă 
s-a deschis luni seara la Squaw Valley 
cu meciul dintre echipele reprezenta
tive ale U.R.S.S. și R. Cehoslovace. 
Aproape 8.000 de spectatori au asis
tat la această partidă de mare atrac
ție în care s-a practicat de ambele 
părți un joc excelent, purtat în limi
tele unei adevărate sportivități. Hocheiș- 
tii sovietici s-au impus printr-un pa
tinai mai rapid și prin pasele lor pre
cise, obținînd victoria cu scorul de 
8—5 (3—2; 2—1; 3—2). Cel mai 
bun iucător al echipei sovietice a fost 
înaintașul Loktev, care a înscris 3 
puncte și a condus cu multă iscu
sință prima linie a echipei sovietice 
din care mai făceau parte Aleksan
drov și Almetov. Celelalte 5 puncte 
au fost marcate de Țiținov (2), Alek
sandrov (2) și Petuhov. Pentru e- 
chipa cehoslovacă au înscris Pantu- 
cek (3), Bubnik și Cerny. Au jucat 
formațiile :

U.R.S.S.; Pucikov, Sologubov, Kar
pov, Sidorenkov, Kucevski, Loktev, 
Aleksandrov, Almetov, Bîcikov, Gre- 
benikov, Țiținov, Iakușev, Groșev, Pe
tuhov, Priajnikov.

R. Cehoslovacă: Nadrachal, Gut, 
Tikal, Kasper, Potsch, Danda, Vlach, 
Starsy, Vanek, Pantucek, Bubnik, 
Wolf, Cerny, Jirik, Golonka.

Au arbitrat canadienii Mc. Kenzie 
și Mc. Lean.

Au intrat apoi pe gheață echipele 
S.U.A. și Suediei. Lipsită de doi din 
jucătorii de bază — portarul Lunquist 
și înaintașul Bjorn — care au fost 
accidentați în meciul cu Ganada, e 
chipa Suediei nu a putut da o replică 
normală si a pierdut cu 3—6 (0—4; 
2—1; 1—1).

Iu ultimul joc la serii Canada a în
vins cu 12—0 (6—C; 1—0; 5—0) 
echipa Germaniei, care este alcătuită 
numai din jucători din R. F. Ger
mană.

Iu turneul de consolare, echipa Fin
landei a învins Australia cu scorul 
de 14 1 (7—1; 6—0; 1—0).

• A DOUA MEDALIE OLIMPICĂ DE AUR PENTRU LIDIA SKO
BLIKOVA • CAROLE HEISS O ÎNVINGĂTOARE SCONTATA
• JERNBERG SI HAKULINEN ÎNVINȘI PE 15 KM. • DRAMATI
CA DESFĂȘURARE A PROBEI FEMININE DE SLALOM URIAȘ.

PATINAJ . Prin disputarea cursei de 
3.000 m s-a încheiat întrecerea celor mai 
bune patinatoare de viteză din lume. 
Proba a fort dominată de două dintre 
cele mai bune patinatoare sovietice — 
Lidii
Titlul
cu o 
patru 
lumii 
soortivei sovietice Rimma Jukova. Tre
buie să menționam faptul că LIDIA 
SKOBLIKOVA este pini acum sin
gura sportivă care a cucerit două titluri 
în cadrul actualei ediții a Jocurilor 
Olimpice de iarnă și, în plus, a sta
bilit și un record mondial pe distanța 
de 1.500 m. Studenta din Celiabinsk, 
in virată de 21 de ani. este considerată 

i corespondenții de presă prezenți la 
{ Squaw Valley drept eroina Jocurilor Olim

pice de iarnă. Campioana mondială Va
lentina Stenina s-a clasat pe locul II 
și a obținut medalia de argint în pro 
ba de 
5:16,9. 
acestei 
landa) 
(Japonia) 5:21,4 ; 5. Christina Scherling 
(Suedia) 5:25,5 ; 6. Helena Pileyczyk 
(R. P. Polonă) 5:26,2; 7. Elvira Se- 
roczynska (R. P. Polonă) 5:27,0 ; 8. 
Jeanne Ashworth (Statele Unite) 5:28,5; 
9. Tamara Rîlova 5:30,0 ; 10. Yoshinc 
Takano (Japonia) 5*30.9.

Tot în cursul zilei de marți a luat 
sfîrșit, după două zile de întreceri, con
cursul de patinaj artistic rezervat fe
meilor. După cum era de așteptat, el 
a fost cîștigat destul de ușor de patina- 
toarea americană CAROLE HEISS, de 
mai multe ori campioană mondială. Ea 
se instalase în fruntea clasamentului 
încă după exercițiile impuse și și-a 
consolidat poziția în urma exercițiilor li
bere, acumulînd un punctaj total de 1.490,1 
puncte. Recenta cîștigătoaire a titlului eu
ropean, olandeza Sioukfe Dyjkstra, a ocu
pat locul II cu 1.424,8 p. Medalia de 
bronz a revenit sportivei americane Bar
bara Roles cu 1.414,9 p. Revelația 
concursului feminin de patinaj artistic 
râmîne însă, fără îndoială, patinatoarea 
cehoslovacă Jana Mrazkova, care a reușit 

| să depășească numeroase concurente (din 
j Olanda, Statele Unite. Austria și Ca- 
| nada), clasîndu-se pe locul IV cu 
< 1.338,7 p. Pe locurile următoare o 
urmează, m ordine : 5. Ivon Hanaooell
(Olanda) 1.331,9; “ 
(Statele Unite) ; 
(Austria) ; 8. Ana 
9. Karin Frohner 
dra Tewkesbury (Canada).

Skoblikova și Valentina Stenina, 
ofunoic a rovenit Lidiei Skoblikova 
performanță de 5:14,3, la numai 
zecimi de secundă de recordul 

pe această distanță, care aparține

3.000 m cu o performanță de 
Iată în continuare clasamentul 
probe: 3. Eevi Hutunen (Fin- 
5:21.0; 4. Hatsue Takamizawa

SCHI. Proba de 15 km fond băr
bați, disputată in cursul zilei de marți, 
s-a bucurat de un timp excelent. Soare 
strălucitor, pistă excelentă. Surprizele, 
care par să... Iaca casă bună cu în
trecerile de schi,- n-au lipsit aici de data 
aceasta. Astfel, după primii 5 km cel 
mai bun timp îl înregistrează sue
dezul Stefansson : 16:49,0. După 10 km 
in frunte trece campionul olimpic 
Sixten Jernberg ca 35:29.0. Dar nor
vegianul HAKON BRUSVEEN, care a 
imprimat un ritm irezistibil pe ulti
mii 2 km ai distanței, a depășit cu 3.1 
secunde pe Jernberg și cu 7,5 sec. pe 
finlandezul Veiko Hakulinen, realizînd 
performanța de 51:55,5. Câștigătorul me
daliei de aur și al titlului olimpic are 
32 de ani. Pe locurile 4—5 au sosit 
Ghenadii Vaganov (U.R.S.S.) și Einar 
Osthy (Norvegia) în 52:18,0, Urmă
toarele locuiri au fost ocupate de: 6. 
Eero Mantyranta (Finlanda) 52:40,0 ; 7. 
Januc Stefansson (Suedia) 52:41,0 ; 8. 
Rolf Ramgard (Suedia) 52:47,3 ; 9.
Marcello de Dorigo (Italia) 52:53,5 • 
10. N. Anikin (U.R.S.S.) 52:55,0. Cam
pionul precedentei Olimpiade de la 
Cortina d’Ampezzo, norvegianul H. 
Brenden, a sosit abia pe locul 12 cu 
53:10,3. Fiind suferind, valorosul schiori 
sovietic Pavel Kolcin n-a luat startuL

Proba feminină de slalom uriaș a 
reunit Ia start un număr de 44 de con
curente. Acestea s-au întrecut pe o pîr- 
tie care a măsurat 1300 m cu 55 portî. 
Deși soarele încălzea puternic, zăpada 
a fost tare, fapt care a determinat nu
meroase căzături precum și o serie de 
accidente. Austriacele Netzer și Hec
ker, Biebl din echipa unită a Germaniei 
și alte concurente au fost nevoite să 
abandoneze. Simpla trecere în revistă 
a rezultatelor obținute de către primele 
clasate arată» că întrecerea a fost foarte 
disputată. Campioana olimpică, elve
țiană Yvonne Ruegg, este despărțită 
de cea de a 7-a clasată doar de... 9 ze
cimi de secundă. Timpul înregistrat de 
ea este de 1:39,9. Sportiva americană 
Penny Pitou, care a ocupat locul II cu 
1:40,1 a obținut medalia de argint, iar 
italianca Chenal Minuzzo a ocupat lo
cul III cu timpul de 1:40,2. Pe locu
rile următoare au sosit : 4. Snitien B<— 
toy (Statele Unite) 1:40,4 ; 5—6. Ane- 
lise Meggl (Germania) și Caria Ma-rclielli 
(Italia) 1:40,7; 7. Theresa Leduc (Fran
ța) 1:40,8; 8. Anne Mărie
(Franța) 1:41,5; 9. Madeleine Chamot- 
Berthod (Elveția) 1:41,9 ; 10. 
Speri (Germania) 1:41,9.

Led tic

Primele 7 zile olimpice
Au rămas în urmă 7 zile de între

ceri olimpice. O săptămînă 
nantă luptă sportivă ne-a 
noscuți purtătorii medaliilor 
17 probe ale jocurilor. Dar 
nume figurează pe listeie 
rilor- De ce ? Pentru că tînăra pati
natoare sovietică Lidia Skoblikova a 
reușit, performanța destul de rară în 
istoria acestei competiții, de a-și ad
judeca două locuri I, fiind astfel pînă 
acum cea mai valoroasă dintre par
ticipante. De altfel, întreaga evoluție 
a echipei U.R.S.S. este plină de stră
lucire. Reprezentanții Uniunii Sovie
tice își apără cu succes poziția frun
tașă cucerită cu brio ia prima evolu
ție în arena marelui sport de iarna, 
acum patru ani, la Cortina d’Am
pezzo. Tabelul pe care-1 reproducem 
mai jos este edificator. In aerul proas
păt de munte ai „Văii Indienceior" a 
răsunat de. cele mai multe ori imnul 
de stat al Uniunii Sovietice- Pe po
diumul învingătorilor s-au perindat 
pînă acum cinci campioni olimpici 
purtînd pe piept stema U.R.S.S. Iar 
alți 9 sportivi sovietici s-au numărat 
printre premiați. .

Surprizele, de mari proporții, au ca
racterizat o bună parte a întrecerilor 
de pînă acum. Dar ele nu fac decît 
să dea și mai multă savoare compe
tițiilor. Sportul și-ar pierde cu desă- 
vîrșire interesul dacă totdeauna favo- 
riții ar ocupa invariabil primul loc. 
Cine s-ar fi așteptat de pildă, ca tî
năra sportivă din R-D.G., Helga Haa
se să opună o rezistență atît de dîrză 
consacratelor maestre ale patinajului 
din U.R.S.S. ? Sau ca probele

de pasio- 
făcut cu- 
de aur în 
numai 16 
învingăto-

schi alpin să dea drept înving 
concurenți care lipseau cu desăvi 
de pe lista favoriților ? latâ-i pd 
putații schiori austrieci, învinși 
slalom uriaș, nereușind sâ obțină 
o medalie în clasica probă a cq 
rii... Insucces pentru școala ausfl 
de schi dar și o dovadă că sport 
voluează mereu. Iar întrecerile 
pice trebuie să aibă pe lîngâl 
învingători și-., mari învinși. □ 
aceștia din urmă este de citat j 
rul francez Adrien Duvtllard care 
cînd prea temerar la coborîre a ] 
pe parcurs, ca după două zile la 
lom special să agațe o poartă 
zînd secunde prețioase. Să eităij 
asemenea pe elvețianul Roger n 
care după nesperatul său succes 
slalom uriaș și o cursă bună la ] 
rîre conducea în clasamentul neol 
al combinatei celor trei probe al 
Ieri însă, la slalom special, Stal 
căzut văzîndu-și astfel spulberat 
de a se clasa în fruntea speciali] 
alpini.

In aceste zile, iubitorii de | 
din toate colțurile lumii tirmâreq 
aviditate înșiruirea de rezulț^J 
traduc în cifre lupta 
Dar acestea nu sînt în 
dea ceea ce este de fapt .. 
mai important al competițieT car] 
sub semnul celor cinci cercuri, j 
tul de prietenie și de înțelegere 
domnește printre participânții în] 
rilor de la Squaw Valley face c 
limpiada albă a anului 1960 sâ 
fice întrutotul denumirea de cq 
tiție a păcii, de înfrățire prin sp] 
tineretului hunii.

tij

6. Lawrence Owen
7. Regina 
G-alm arini 
(Austria) ;

Heitzer 
(Austria); 
10. San-

Sonja-

(A ger preș)
Evghenii Grișin (U.R.S.S.) in prim plan — campion olimpic in pro

500 m patinaj viteză

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

In dimineața zilei de miercuri (ora 
19, ora Bucureștiuiui) au început în
trecerile masculine de patinaj viteză. 
Prima probă a programului a fost 
cursa pe 500 m. Lupta pentru 
primul loc s-a dat între deținătorul 
medaliei de aur de la Cortina d’Am
pezzo, recordmanul mondial Evghenii 
Grișin, campionul american W. Disney 
și tînărul sprinter sovietic Rafael 
Graci. Toți cei trei protagoniști se aflau 
în maximum de formă. Cu citeva zile 
înainte. Ia un antrenament, Grișin își 
întrecuse propriul record mondial, fiind 
cronometrat cu 40,1 sec. La riadul său, 
Dtsney era creditat cu o performanță 
asemănătoare, reușită într-un concurs 
neoficial de verificare. Luînd startul in 
cea de-a 15-a pereche, EVGHENII 
GRIȘIN, deși avea u n adversar de 
slabă valoare în persoana austriacu
lui Offenberger, a reușit cel mai bun 
timo al zilei — 40,2 sec. — cu care 
egalează propriul său record mondial. 
La numai o zecime de secundă în ur
mă s-a clasat americanul W. Disney. 
Medalia de bronz a revenit iui Rafael 
Graci. care a reușit 40,4 sec. Rezulta
tele primilor clasați sînt de valoare 
excepțională. Istoria marilor concursuri 
n-a mai cunoscut o cursă atît de ra
pidă, cu performanțe atît de apro
piate.

Prima medalie de aur a schiorilor 
austriac! 1

în proba masculină de slalom spe
cial. schiorii aiistriaci au jucat „ulti
ma carte", dorind o reabilitare. Ceea

Kedacha și admimstralia ; București
X ’

— SQUAW VALLEY, serviciul nos trit de radio —

ce de altfel le-a și reușit, ei ocupînd 
primele două locuri ale clasamentului.

După manșa întîi, conducea schio
rul german Willy Bogner cu 68,8 sec., 
urmat de francezii Bozon și Bon lieu 
la 1 sec. Se părea că schiorii aus- 
triaci, care lipseau din primele zece 
locuri, vor suferi un nou insucces. 
Manșa a doua, însă, disputată sub 
semnul unei mari tensiuni, a abundat

decis în bună

TABELUL MEDALIILOR

.Aur Argint Bronz

U.R.S.S. 5 3 6
Germania 3 3 —
Suedia 2 2
Elveția 2 — —
S.U.A. 1 3 3
Austria 1 2 2
Norvegia 1 1 —
Franța 1 — 2
Canada 1 — —
Finlanda — 1 2
Polonia —. 1 1
Olanda — 1 —
Italia 1

care auîn accidente,
parte configurația finală a clasamen
tului. Trebuie precizat că traseul celor 
67 porți (amenajat după indicațiile foș-

tilor campioni Stein Eriksen și Karl 
Molitor) prezenta dificultăți deosebit 
de mari, fiind caracterizat de specia
liști ca „foarte periculos".

în cea de-a doua manșă, primul a 
luat startul Bogner, care și-a văzut de 
Ia început speranțele spulberate, pier- 
zînd una din porțile inițiale. El a că
zut apoi aproape de sosire, fiind arun
cat astfel spre periferia clasamentului. 
Intre timp, conducerea a fost luată de 
compatriotul său Ludwig Leitner care 
a „mers" sub 1 minut. Apoi, cad pe 
rînd concurenți periculoși la primul 
loc, francezii Bonlieu și Duvtllard, el
vețianul Staub, japonezul Igaya. O 
cursă extraordinară face ERNST HIN- 
TERSEER (Austria). La trecerea li
niei de sosire, cronometrele arată 58,2 ! 
Cel mai bun timp al zilei. Alt aus
triac, Mathis Leitner îl urmează în
deaproape, coborînd de asemenea sub 
59 secunde

La adunarea timpurilor din cele 
două manșe, clasamentul final arată 
astfel; 1. E. Hinterseer (Austria) 
2:08,9, 2. M. Leitner (Austria) 2:10 3, 
3 Ch. Bozon (Franța) 2:10,4, 4. L.
Leitner (Germania) 2:10,5. 5. Pept
Stiegler (Austria) 2:11,1, 6. G. Pcrillat 
(Franța) 2:11,8, 7. Fr. Bonlieu (Fran
ța) 2:14,0, 8. H.-P. Lannig (Germa
nia) 2:14,3, 9. P. Emiliante (Italia) 
2:14,4, 10. Van Corcoran (S.U.A.)
2:14,7.

In clasamentul neoficial al combi-

pe primul loc figunatei alpine 
schiorul francez Guy Pcrillat

La patinaj artistic bărbați 
conduce D. Jenkins

întrecerile primei zile la patina 
tistic bărbați au debutat cu o 
priză. Excampionul european, cel 
vacul Karel Divin a luat condu 
după prima probă a exercițiilor im 
In următoarele însă marele favoi 
competiției, campionul mondial i 
Jenkins (S.U.A.) a trecut în fi 
fiind urmat — după 5 probe -J 
compatriotul său Tim Brown și 
dianul D. Jackson.

Programul de azi...

...începe cu ștafeta masculirJ 
schi fond pe 4X10 km. Vor coq 
exercițiile libere la patinaj artistiq 
bați. Tot în cursul dimineții sa 
pută proba de patinaj viteză pe 50 
După-amiază, program de hd 
U.R.S.S. — Germania, S.U.A. — 
nada și Cehoslovacia — Suedia.

★
La ora 1 (ora Bucureștiuiui), 

25 februarie pentru noi, a începui 
mul meci al celei de a doua zile ț 
neului 
ma se 
mania. 
Suedia
Cînd închidem ediția, a început 
șurarea primei întilniri.

final la hochei pe gheațăj 
dispută partida S.U.A. — 
după care urmează U.R.S.
și Canada — Cehoskq
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