
Inițiativele locale—contribuție importantă Hun PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN IȚI-VA l'

la dezvoltarea activității sportive
In munca lor, organele și orga

nizațiile sportive au, firește, obiec
tive precise privind dezvoltarea ac
tivității sportive de mase, realiza
rea calendarului competijional, întă
rirea bazei materiale, consolidarea 
organizatorică a secțiilor pe ramură 
de sport etc. Îndeplinirea acestor 
sarcini asigură creșterea activității 
sportive în fiecare regiune, în fie- 
:are raion sau oraș. Este însă bine 
:a munca organelor și organizații
lor sportive să se rezume numai la 
realizarea acestor obiective ? Desi
gur că nu. Și, practica activității 
le pînă acum confirmă pe deplin 
icest lucru. Fiecare regiune își are 
ipecificul său, în multe orașe există 
condiții caracteristice pentru orga
nizarea anumitor acțiuni sportive; 
n funcție de numărul și specializa
rea cadrelor tehnice existente se 
pot face, de asemene», unele lu- 
rruri care în alte orașe s-ar rea- 
iza uneori mai greu.

lată de ce — în interesul dez
voltării necontenite a mișcării noa- 
•tre sportive — de importanță deo
sebită sînt și inițiativele lo- 
:ale. De la una din asociațiile spor- 
ive bucureștene a pornit inițiativa 
organizării „Cupei poștașului". A- 
reastă formă de activitate și-a do
vedit pe deplin utilitatea cuprinzînd 
n întreceri sportive sute și sute de 
lameni ai muncii. In altă parte a 
țării, Ia Suceava, cîteva asociații 
portive au hetărît să organizeze o 
ntrecere în cîteva competiții spor- 
ive și concursuri de mase, în 
«opul descoperirii de noi C3dre ta- 
entate. Rezultatele au fost din cele 
nai tune. Din inițiativa unor co- 
nisii pe ramură de sport cum sînt 
ele din orașul Ploești, Orașul Sta
in u organizat întreceri spor- 
iv< zervate școlarilor. Și această 
icțiur.e a fost încununată de suc- 
es. Ne amintim și inițiativa fru- 
noasă a comisiei orășenești de atic
ism din București care în anii tre- 
:tdî s-a ocupat de desfășurarea 
.Sâptimînii atletismului școlar", 
ompetiție care a atras în întreceri 
iproape 4.000 de tineri elevi. Cu- 
înd după aceea, în multe alte 
»rașe s-au desfășurat competiții a- 
emănătoare, iar în funcție de spe- 
ificul respectiv și de condițiile exis- 
ente au apărut noi inițiative ca cea

C. I\ R. Grivița Roșie învingătoare 
în finala „Cupei Grigore Preoteasa" la rugbi

Joc de o bună calitate în această 
înală — 1960 — a „Cupei Grigore 
’reoteasa". Mai ales dacă ne gîndim 
ă sezonul abia începe... Atît C.F.R.

ița Roșie, învingătoare cu 6—0 
-0), cît și Progresul (o învinsă 

ierituoasă) au furnizat o partidă de

Fază din intîlnirea C.F.R. Grivița Roșie-Progresul
Foto : V. Bageac

Inmînarea Ordinului 
„Steaua Republicii Populare Romîne" 

c-asa I tovarășului Leonte Râutu
Sîmbătă la amiază la Prezidiul 

larii Adunări Naționale a R.P. Ro- 
tîne a avut loc solemnitatea înmî- 
ării Ordinului „Steaua Republicii 
opula-re Romine" clasa I tovarășu- 
ti Leonte Răutu, membru supleant 
1 Biroului Politic al CC. al P.M.R., 
entru îndelungată activitate în 
lișcarea muncitorească și pentru 
antribuția însemnată la opera con- 
truirii socialismului, cu prilejul îm- 
iintrii a 50 de ani de la naștere.
Li solemnitate au asistat tovară- 

ii Gheorghe Gheorghiu-Dej. Chivu 
teica. Emil Bod.iăraș, Petre Borilă, 

a comisiei orășenești de natație din 
Timișoara care a organizat „Săptă- 
mîna natației pentru elevi”. Exem
plele sînt desigur multe. Astăzi 
ne-am obișnuit ca în multe orașe 
să asistăm în lunile de vară la 
frumoasele întreceri din cadrul 
Spartachiadei fetelor. Cu 3—4 ani 
în urmă, asociațiile sportive din 
Valea Jiului, Constanța și Pitești 
au organizat primele întreceri de a- 
cest fel, urmare a inițiativelor luate 
de organele sportive locale. Oare nu 
așa a pornit și inițiativa organiză
rii „duminicilor sportive”, a acțiu- 
ni'or turistice sau a întrecerilor lo
cale pentru amenajarea prin re
surse locale și fără cheltuieli, de 
baze sportive simple? Tot astfel, la 
baza campionatelor pe asociație 
care se desfășoară astăzi în în

treaga țară au stat frumoasele în
treceri inițiate pe secții de produc
ție în asociații sportive, cum sînt 
„Flamura roșie” Arad, „23 August” 
din Capitală, Corvinul Hunedoara 
etc.

Inițiativele locale, puse -în prac
tică de organele și organizațiile 
sportive, reprezintă o importantă 
contribuție la dezvoltarea activității 
sportive din regiunile patriei noa
stre. Ele constituie o contribuție 
substanțială în activitatea din fie
care domeniu al muncii sportive. De 
asemenea, inițiativele locale vin în 
mod direct în sprijinul acțiunilor 

pe plan central și în această direc
ție buna organizare a Spartachia
dei de iarnă de către regiuni, ra
ioane sau orașe constituie un bun 
exemplu.

Este firesc ca, apreciind așa cum 
se cuvine rolul și importanța ini
țiativelor locale, să le stimulăm 
prin toate mijloacele, să le spriji
nim cu toate forțele noastre. Dra
gostea oamenilor muncii pentru 
sport, dorința lor de a urma exem
plul celor care în producție contri
buie cu nenumărate inițiative la ob
ținerea unor importante succese, 
constituie un nesecat izvor de forțe 
importante cu ajutorul cărora orga
nele și organizațiile sportive vor 
putea să-și ducă mai ușor și mal 
bine la îndeplinire sarcinile de răs
pundere ce le revin pentru continua 
dezvoltare a mișcării noastre de 
cultură fizică și sport.

mare luptă, parcă specifică de cam
pionat- Fazele frumoase au abundat 
în ambele reprize și jucătorii au fă
cut o adevărată risipă de energie pen
tru care mărită toate laudele.

Feroviarii ni s-au părut bine puși la 
punct. Grămada lor a acționat ex-

Nicolae Ceaușescu, Alexandru Mo- 
ghiocoș, Leonfin Sălăjan, lanoș Fa- 
zekaș, Gheorghe Stoica, precum și 
alți membri ai C.C. al P.M.R.

După citire*  decretului de deco
rare, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, a înmînat tovarășului 
Leonte Răutu înalta distincție.

PEȘTERA, 28 (prin telefon de la 
trimisul nostru). întrecerile campio
natelor republicane de schi-fond au 
continuat sîmbătă dimineață prin 
desfășurarea ștafetelor de juniori și 
junioare. Temperatura scăzută (mi
nus 5 grade) și zăpada înghețată, 
pe alocuri prăfuită, au permis o a- 
lunecare foarte bună, înlesnind 
concurenților realizarea unor timpi 
valoroși. Sîmbătă la ora 9, cînd au 
luat startul cele 7 ștafete ale ju
niorilor, era foarte greu de pro
nosticat învingătoarea, întrucît va
lorile erau sensibil apropiate. Re
zultatele finale reflectă aceasta prin 
faptul că primele patru echipe au 
trecut linia de sosire pe intervalul 
a 46 sec. Pînă la sfîrșit, victoria 
a revenit ștafetei clubului OLmpia 
Orașul Stalin.

Și ștafeta fetelor (3x3 km) a 
fost viu disputată. De-abia în ulti
mul schimb Maria Bratu a Intre- 
cut-o pe Doina Boboc, aducînd ast 
fel echipei Dinamo Orașul Stalin 
titlul de campioană republicană.

Rezultate tehnice: ȘTAFETA
4X5 km JUNIORI : I. Olimpia Orașul 
Stalin (C. Vlădea, M. Cimpoia, R. 
Zărnescu, B. Oiteanu) lh33:02; 2.
Voința Sinaia lh33.27 ; 3. Școala spor
tivă U.C.F.S. Gheorgtiieni lh.33-.28; 
4. Dinamo Orașul Stalin lh33:48;
ȘTAFETA 3x3 KM JUNIOARE:

1. Dinamo Orașul Stalin (Maria 
Găvenea, Viorica Colcer, Maria 
Bratu) 48:35.0; 2. Bucegi Fundata 
49:00,0; 3. Școala sportivă U.C.F.S. 
Vatra Dornei 56:29,0.

Ca și sîmbătă, și duminică, în ul
tima zi a campionatelor republicane 
de schi-fond pentru seniori, se
nioare, juniori și junioare, timpul 
s-a menținut frumos, însorit, cu deo
sebirea că vîntul a îngreuiat alu
necarea concurenților, mai ales iu

Conducătorii de partid și de stat 
prezinți la festivitate l-au felicitat 
călduros pe tovarășul Leonte Răutu 
pentru înalta distincție acordată.

(Agerpres)

ANUL XV Nr, 3572 ★ Luni 29 februarie 1960 * 4 pagini 25 bani

In cinstea zilei de „8 Martie”

Competiții...
CARACAL. Consiliul U.C.F.S. al 

raionului Caracal a inițiat prin comi
siile pe ramură de sport organizarea 
a numeroase manifestații sportive 
prin care să sărbătorească aniversa
rea a 50 de ani de la proclamarea 
zilei de 8 martie ca Zi Internațională 
a Femeii. Concursul de șah va reuni 
cele mai bune jucătoare ale asocia
țiilor sportive Progresul, Olimpia, 
Școlile medii 1 și 2 și „înainte” 
care se vor întrece în sala de sport 
a Casei raionale de cultură. Comisia 
raională de volei va organiza un 
turneu de volei în 3 la care și-au a- 
nunțâ't participarea asociațiile sporti
ve Olimpia, Școlile medii 1 și 2, 
Progresul și „înainte". Foarte intere
sant se anunță șl turneul de tenis 
de masă, precum și concursul demon
strativ de gimnastică, la care își vor 
da aportul cele mai bune gimnaste, 
ale Școlii medii nr. 2. Paralel cu 
activitatea competițională, comisia ra
ională de propagandă va organiza mi 
simpozion cu tema „Sportul feminin 
în aei 15 ani de la eliberare".

G. DONCIU și T. DANA —coresp.

BUCUREȘTI, Sportivele din orașul 
București se vor întrece în numeroase 
competiții dotate cu „Cupa 8 Martie”. 
Consiliul U.C.F.S. al raionului „V. I. 
Lenin“ organizează întreceri la volei, 
tenis de masă și șah. Alte competiții 
sînt organizate de consiliile asociații
lor cuprinse în acest raion. La asocia
țiile sportive Unirea, Tricotajul Roșu 

celent în momentele fixe, dar mai 
ales în fazele de cîmp. Subliniem 
acțiunile ofensive inițiate de Moraru 
(un neobosit coordonatori, Rusii 
foarte vînos, dar uneori cam rigid), 
Mladin, Șerban și Cotter de aseme
nea buni. In „margine" feroviarii nu 
au știut însă să-l anihileze pe Mari- 
nache, care a cules multe baloane, 
deși el nu este un „specialist" al tu
șei. Pe treisferturi foarte combativi 
Wusek, iar la „deschidere" Stănescu, 
căruia îi reproșăm însă excesul de 
nervozitate. Jucind variat, ' C. F. R. 
Grivița Roșie a înscris două încer
cări de toată frumusețea : una prin 
Bostan (min 25) la capătul unei ac
țiuni colective: Mora.ru-Wusek-Bos- 
tan și o a doua prin Wusek (min. 
47) care a trecut, în stilul său impe
tuos. de toată apărarea Progresului, 
mareînd spectaculos- Ambele trans
formări au fost ratate. C. F. R. a 
aliniat formația : Buda-Rotaru, Wu
sek, Irimescu, Bostan-Oblemenco, Stă- 
nescu-Morăru, Rusu, Picu-Stoenescu, 
Mladin-Cotter, Manole (Soculescu), 
Șerban.

Progresul •— cu un joc oficial In 
minus — s-a prezentat de asemenea 
în formă, mai ales pe grămadă. Des
chiderile Iui Badea, care s-a des
curcat în general bine, au fost însă 
prea lente, ceea ce a împiedicat ata
cul să se desfășoare normal. Alte sub
linieri : verva iui Marinache și a lui 
Chiriac, jocul bun al lui Nadolenco, 
Tănase II și Ghiuzelea, indolența tui 
Dobre și baloanele „încuiate" de 
Emil Dumitrescu. Bun, arbitrajul lui 
Emanuel Valeria-

D, CALLIMACHI

• Dinamo-Metalul M. I. G. 19—11 
(6—6, 11—11). Jucînd cu o dîrzenie 
rar întîlnită. raetalurgiștii au obligat 
echipa Dinamo să facă apel la toate 
resursele pentru a reuși (abia in pre
lungiri) să cîștige. Partida a fost spec
taculoasă și disputată într-un ritm 
extrem de rapid. Am remarcat multe 
combinații tactice reușite, care s au 
soldat cu încercări spectaculoase. 
Punctul forte al Metalului l-a consti
tuit înaintarea, care datorita mobili
tății sale a acoperit tot terenul. Di
namo, folosind deschideri rapide șl

(Continuare in pag. 2-a)

concursuri...
si Tinăra Gardă au loc concursuri la 
tenis de masă și șah, iar la asociația 
sportivă S.P.C. se desfășoară o inte
resantă competiție de popice.

Una din cele mal atrăgătoare în
treceri organizate in Capitală în cin
stea acestei aniversări este competiția 
de baschet dotată cu „Cupa 8 Alăr- 
tie”, disputată între cele 8 facultăți 
ale Universității „C. I. Parhon”. In 
cursul primelor jocuri s-au înregistrai 
următoarele rezultate: Chimie—Istorie 
41—28, Filologie—Geo-geografie 27— 
16, Științe juridice—Matematică 2(1— 
16, Biologie—Filozofie 23—7, Chimie 
—Filologie 41—21. In cursul partide
lor s-au evidențiat Irina Rizescu și 
Melania Guțul (Chimie), Doina Alexe 
și Silvia Popovici (Istorie) și Sînzia- 
na Pop (Filologie).

AURELIAN AXENTE — coresp.

Portarul băcăoan blochează balonul pe care îl urmăresc Cîrnaru, Eftimie și Lazâr 
Citiți in pag. a 3-a amănunte asupra ultimelor meciuri amicale înaintea primelor 
jocuri oficiale Foto: T. Roibu

Ștafetele Dinamo Orașul Stalin (seniori 
și junioare) și Olimpia Orașul Stalin (juniori),, 

campioane republicane ia schi-fond

Preliminariile campionatului

mondial de fotbal 1962

R. P. Română,
în grupa cu Italia.

și cu Israel, Cipru» 
sau Etiopia

PARIS, 28 (prin telefon de fa rea- 
dacția ziarului l'Equipe).

Azi a avut loc la Basel tragerea 
la iot)! a grupelor preiiminatii ale 
campionatului mondial de fotbal 
1942.

Romînia face parte din grupa ai. 
șaptea europeană, împreună cu lta-« 
Ha șl o a treia echipă care va fi de
semnată în urma unui alt turneu lat 
care participă Israel, Cipru și Etlo-t- 
pia.
---------- ---------- «

porțiunile de urcuș. Zăpada în ge*  
neral bună, iar în unele porțiuni 
înghețată, a favorizat însă alune-; 
carea. Singura probă desfășurată,- 
ștafeta 4x10 km seniori, a fost aș
teptată cu mult interes, întrucît pro
tagonistele, ștafetele Dinamo Orașul 
Stalin și C.C.A., promiteau o luptă 
pasionantă. La ora 9, cei șase 
concurenți din primul schimb au 
luat startul. După 100 m, primul* 1 
pe pîrtie se află dinamovistul Ion 
Șupeală, urmat de Gheorghe Cincu 
(C.C.A. I), Alex. Zangor (C.C.A.-
II), Ion Rășină (Dinamo II) etc. 
Pînă la ieșirea din pădure (km. 
3,5) a condus Șupeală. urmat în
deaproape de Cincu, Zangor și Râ-: 
șină. Chiar la ieșirea din pădure 
însă, Șupeală cade și ceilalți trei 
fond iști iau un avans de 15—20 
sec. La primul urcuș (km. 5), Șu
peală forțează ritmul, îi prinde pe 
fugari din urmă și începe să se dis
tanțeze. La ultimul urcuș, doar Zan
gor mai rezistă ritmului impus de 
Șupeală, care schimbă primul, ur
mat de Zangor. Rășină și Cincu. 
Șupeală a schimbat ștafeta cu un 
avans de 49 sec. care va fi 
treptat de schimburile urrr 
Aldescu, al doilea și r 
al patrulea. Excepție t 
bul al treilea, în carr 
guș a realizat 42 mi’ 
cindu-1 pe Gheorgh- 
sec. și realizînd ce 
pe 10 km.

Rezultate teh 
4X10 KM SENIOF 
șui Stalin (l. Șl 
descu 42 :45, G' 
Dinu 42:59) . " 
(Gh. Cincu 
St. Dră’ 
2h55-F



TENUIS DE MASA

In campionatele republicane A luat sfîrșit competiția intemaționa

Voința lași din nou învingătoare la București I de la Russe (R. P. B.)
Campionatele republicane de baschet 

au continuat ieri oii partidele etapei a 
IlI-a la băieți și a IV-a la fete. Dintre 
rezultatele înregistrate se detașează

■ fără îndoială victoria Voinței Iași, ob
ținută la București în [ața echipei Di
namo, precum și surprinzătoare'e com
portări a'e echipelor feminine Progresul 
Biicureși și Vmn'a Tg. Mureș, învin
gătoare în deplasare la Orașul Slalin 
și respectiv Timișoara.

• In partdele feminine desfășurate 
ieri dimineață în sala Dinamo din Ca
pitală s-au înregistrat rezultate scoiî- 
ta)e : Știința București a întrecut I.C.F. 
cu 'scorul dc 55-35 ( 34-19), iar Cons
tructorii! ne Voința București eu 49-31 
(31-11); Singurul meci masculin al pro
gramului, cel d litre Dinamo-și Voința 
Iași, a oferit spectatorilor prezenți o 
lupta dinamică terminată fii un rezultat 
neprevăzut. Diiiamoviș.tii au jucat în 
prima rv-riză rapid, degajat și de î au 
fost conduși în primdie minute. și-au 
revenit treptat, lasî.nd impresia că vor 
cîștiga. Scorul reprizei: ■ 2 1-23 pentru 
Dinamo. După reluare, evoluția bucu-

■ reșienilor s-a schimbat surprinzător.
Atacurile lor nu au mai avut aceeași 
viteză, iar precizia în aruncările din 
acțiune a lasat de dorit. Și a-tfel ju
cătorii ieșeni care in.re timp intraseră 
în ritmul obișnuit au folosit din ce 
in ce mai mult și eu succes pătrunde
rile lui Vi'oianu și Tod rașcu și „înăl
țimea" lui Paun sub panou pentru a 
egaia și a lua avantaj; 35-27 (m’n. 
2'>), 40-32 (min.'29), 53-Ti (mm. 37). 

"-Revenirea puternică a dinamoviștilor 
din ultimele trei minute le-au permis 
acestora să reducă din handicap, dar... 
numai atît. Și, astfe', Voința Iași, care 
a jucat mai calm în repriza secundă 
a obținut cea de a treia victorie conse
cutivă în retur cu scorul de 57-52 
(23-24). Au înscris: Păun 14, Vișoia- 
nii 12, Todîraș.u 8, Pînteac 8, Voro- 
neanu 6, Bereovici 4, Chioreanu 4 și 
Holimberg 1 pentru Voința și Kiss 14, 
Siroe 8, Negoiță 8, Nieu’eșcn 9, Pa- 
rascliivescu 6, Dudescu 5 și Karagheot- 
g c 2 pentru Dinumo.

• Jocurile programate după-amiază 
in sala Giidești au început eti întîl
nirea feminină Rapid-C.S. Tg. .Mureș. 
După o repriză aproximativ egală, în 
care jucătoarele mureșene. datorita 
contraatacurilor reuși e ale Elisabetei 
Fogarassy și O'găi Pircan au condus 
mult timp, fero.v are'e și-an impus su
perioritatea lor tehnică și, datorită unui 
final mai bun, au terminat învingătoare 
cu scorul de 58-45 (25-22).

In întîlnirea următoare dintre co
dașa clasameniu’ui Progresul București 
și Știința București, clasată pe locul 
doi, prima echipă a trecut pe lingă o 
frumoasă victorie pe care o merita pe 
deplin pentru Jocul prestat în primele 
35 de mfn-nte. Dar cum un joc de bas
chet are 40 dc minute și Progresul, 
după ce condusese uneori cu un avans 
destul de mare (35-24 în min. 25) a 

• slăbit ritmul de joc în ultima parte a 
întîlni-rii, Știința a reușit sâ obțină o 
victorie nesperată. Scor final: 46-43 
(19-22) pentru Știința.

Meciul dintre Rapid ți Steagul roșu 
Orașul Stalin a oferit numeroșilor sim- 
patizanți ai giuleșteni-lor nu numai sa
tisfacția unei remarcabile victorii a e- 
chipei lor favorite dar și cea a unei

comportări pe care am vrea s-o apre
ciem rit mai des la echipa bucureștea- 
nă. Și, intr-adevăr, jucătorii de la Ra
pid folosind din plin necruțătoarele 
contraatacuri ale lui Costescu și Po
pescu, precum și spectaculoasele pă
trunderi (autori: Ganea, Florescu) ne-au

gat echipa care a greșit mai puțin, a- 
dică Voința Tg. Mureș. Cea mai bună 
jucătoare a mureșencelor a fost De
meter care a înscris 23 puncte. (L. 
SAMUEL-coresp.).

• Voința Orașul Stalin lipsită de a- 
portul Octaviei Cucuruz a cedat în mod

Fază din întîlnirea dintre formațiile masculine Dinamo București fi Voința Iași 
Foto: I. Mihăică
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RUSSE, 28 (prin telefon). Sîmbătă 
și duminică au continuat in sa'.a 
Casei de Cultură din Russe întrece
rile internaționale de tenis de masă 
organizate în cinstea zilei de 8 Mar
tie, Ziua Internațională a Femeii. 
Spectacole interesante au oferit întîl- 
nirile dintre echipele R.P. Romîne și 
cele ale R. Cehoslovace 
Ungare. In partida 
R. P. U. victoria a i 
limită (3—2) formației
în confruntarea cu jucătoarele ceho
slovace, sportivele romîne au pierdut 
cu 2—3. Iată rezultatele tehnice mai 
importante : R.P. Bulgaria — Russe 
3—0, R. Cehoslovacă — R.P. Bulga
ria tineret 3—0, R.P. Ungară — 
Russe 3—0, R.P. Romînă — R.P. 
Bulgaria 3—0 (Barasch — Boiad- 
jeva 2—1, Folea—Ivanova 2—1. Ba
rasch, Folea — Ivanova, Boiadjeva 
2—0). R. Cehoslovacă — Russe 3— 
0. R.P. Bulgaria —" R.P. Bulgaria 
tineret 3—0. R.P. Romînă — R.P. 
Ungară 3—2 (Barasch — Heirits 0— 
2, Folea—Grigassi 2—0, Barasch, Fo
lea — Heirits, Ugrai 2—0, Folea — 
Heirits 1—2, Barasch — Grigassi
2— 1), R.P. Bulgaria tineret — Russe
3— 2, R.P.. Ungară — R.P. Bulgaria 
3—1, R. Cehoslovacă — R.P. Romî-

și R.P. 
cu echipa 
revenit la 

i noastre ;

nă 3—2 : Krupova — Barasch (1 
(—15, —14). Barasch a atacat 
serie, iar Krupova cu toate efortu 
nu a putut stăvili ofensiva jucăto; 
noastre. Schwartzova — Folea 2 
(—18, 18, 18). In setul II, Fole 
condus cu 18—13, iar în cel de 
treilea tot jucătoarea romină a a 
avantaj : 7—1. Catrinel Folea a p 
dut deoarece nu și-a pregătit ci 
tenție mingile de atac, așa curr 
făcut în primul set cîștigat. Krupc 
Schwartzova -— Barasch, Folea 1 
(18, —16, —14). Krupova — Fc 
2—0 (17, 17), Schwartzova — 
rasch 2—0 (18, 19). Atacînd tc 
mingile, fără a folosi o gamă 

de lovituri, Barasch a 
de o adversară sigură 
și mult mai calmă. I 

R.P. Bulgaria tineret
0. R.P. Romînă — Russe 3—0 (J 
drescu — Tatarova 2—0. Folea 
Atanasova 2—0, Barasch, Folea 
Bainova, Atanasova 2—0). O c 
portare frumoasă, viu aplaudată 
public a avut junioara noastră j 
riana Jandrescu.

Locul întîi a fost ocupat de 
mația R. Cehoslovacă, urmată 
echipa R.P. Romîne.

variată 
învinsă 
apărare 
Ungară

HIPISM
alergările de ieri

Ieri dimineață a avut loc o reuniune 
pe hipodromul Bâneasa Trap. Partici
parea în probe a lost numeroasă, cele 
8 alergări fiind disputate de 77 cai.

Timpul a fost favorabil, pista pre- 
zentlndu-se In bune condiții. Coeficien
tul a fost, de aproximativ 2 secunde.

Alergarea principală premiul Brazi a 
fost cîștigată de armăsarul Jovin care 
a avut inițiativa pe întreg parcursul. 

' Față de alergările anterioare armăsarul 
a arătat o revenire de formă.

Din rest semnalăm premiile Băbeni 
. și .Bumbăta, două alergări viu dispu

tate care s-au Încheiat cu sosiri slrin- 
se. Premiile Baloteștl șl Budești au 
revenit armăsarilor Pavel și Pitic, ele
mente din prima categorie a cailor ’ 
trei ani.

REZULTATELE tehnice 
S1NT URMĂTOARELE :

Corvin (Marcu Tr.), Sunet, Flamura. 
: 1,80 - 9,10 lei.

’-'răslrău (Ghinea), Rîmnic, Ne- 
: 7,80 - 44,50 - 135,50 lei.
'Oană I.), Ograda, Stegar. 
46,30 — 67,90 lei. Ordinea 
lei.

ram G.), Hoțoaica. Iubi- 
1,50 - 0,90 - 23.10 lei. 
ainic Tr.), Priveliștea, 
: 6.30 - 20,80-15,90 lei. 
1118.10 lei.
-i I.), Novac, Wlnetu.

- 16,20 lei.
*ciuri I.), Ivona. Spic.

- 83,60 lei. Ordinea

«te

•țescu P.), Morala, 
A<5.10 - 489,80 lei. 

avea Joc du-

suma de 
*00 lei,

oferit faze de mare spectacol aplau
date la scenă deschisă. învingătorii au 
avut partida la discreție și dacă ar fi 
jucat cu mai multă atenție, scorul fi
nal putea fi mult mai mare în favoa
rea lor. Astfel însă, ei au trebuit să se 
mulțumească numai cu o victorie 
(prima în retur) la o diferență de 13 
puncte: 68-55 (35-25).

Ultima întîlnire dintre C.C.A. și Me
talul M.I.G. s-a terminat cu victoria 
categorică a militarilor la scorul de 
75-50 ( 28-27).

A. VASILIU
• La Timișoara, într-un meci cu ca

racter decisiv pentru ocupantele ultime-1 82-59 
lor locuri Voința Tg. Mureș a realizat 
o surprinzătoare victorie în fața echi
pei locale G.S.S. Banatul cu scorul 
de 32-28 (15-13). A fost un joc de o 
slabă factură tehnică în care a cî.ști-

neașteptat echipei bucureștene Progre
sul. Localnicele, în frunte cu Hanelore 
Kraus, au jucat foarte confuz și au 
ratat mult. Bucureștencele, mai bune în 
repriza secundă, și-au adjudecat victo
ria cu scorul de 47-39 (21-18). (C.
B1R LEAN U-coresp.).
• Echipa feminină G. S. Oradea a 

obținut o nouă victorie pe teren pro
priu în întîlnirea cu Știinta GHuj la 
scorul dc: 84-49 ( 42-25). (I. GH1ȘA- 
coresp. reg.).

• Ga urmare a finei superiorități evi
dente, Dinamo Tg. Mureș a cîștigat la 
scor în. fața dinainov’știlor orădeni :

(43-28). (V. KADAR-coresp.
reg)-

u Știința Cluj a dominat întreaga 
obținând 

de 68-52
partidă cu Știința Timișoara 
o victorie meritată cu scorni 
(37-29) (T, î ANCU-coresp.).

Boxerii din lotul
| REZULTATE TEHNICE: 
» Bariciu (C. B.) b. p. N.
: >. Turcii b. n. V. Plec ID

: A.
Puiu ;

>. Turcu b. p. V. Pleș (Dinamo 
Oradea) ; E. Cișmaș b.
Popa (Galați);
b. p. 1. Marin ;
b. p. L. Ambruș (Dinamo Bucu
rești) ; I. Mihalic
keli (C.C.A.) ; M. Stoian b. p. 
Gh. Eremia (Galați) ; N. Șerbu 
b. dese. II N. Stoenescu ; I. Mo- 
nea b. p. M. Nicolau ; V. Ma- 

, ritFan b. p. V. Ghetu (Metalul 
; M.I.G.).

1

Deși se anunțase a fi doar 
gală de verificare a lotului repre
zentativ. sala Floreasca a fost arhi
plină sîmbătă seara, 
numeroși amatori 
gilistice așteptau 
sească ,un bilet

De Ia început 
antrenorii lotului 
tul în primul rînd pe rezultate, ci 
pe modul cum vor acționa selec- 
ționabilii, ei urmărind gradul lor 
de pregătire. Totuși, mulți dintre 
boxeri au Imprimat partidelor un 
caracter... oficial, disputele lor fiind 
adesea chiar palpitante.

Au corespuns boxerii care vor în- 
tîlni lai 10 
Scoției ?

Se poate 
puns într-o 
acționat unii 
dreptațește sa le acordam credit. Ion 
Turcu, de pildă, a dovedit uu pro
gres vizibil sub toate aspectele. A 
menținut un ritm uniform de-a lun
gul celor trei reprize și a terminat 
meciul la fel de proaspăt cum 11 
începuse. Emil Cișmaș, deși a avut 
un adversar care a obstrucționat 
mult (N. Popa), a știut să se des
curce bine în lupta de aproape, a 
folosit lovituri variate, ceea ce ne 
face să afirmăm că se poate conta 
pe el. Promițător s-a prezentat și 
Constantin Gherasim, a cărui mobi
litate l-a derutat deseori pe Marin 
Ion. în plus, Gherasim a contrat 
cu regularitate și precizie. Mircea 
Dobrescu a reușit sîmbătă seara o 
nouă și frumoasă victorie (cu cî-

Elisabeta Todorov și Constantin Graces*  
învingători în cursele de selecție 

pentru Crosul Balcanic
Hipodromul Băneasa-Galop va găzdui 

la 20 martie întrecerile din cadrul ce
lei de a V-a ediții a Crosului. Balca
nic. In vederea acestui important eveni
ment atletic internațional sportivii noș
tri se pregătesc de mai multă vreme 
cil toata seriozitatea.

Ieri, de pildă, a fost ziua — aștep
tată de mult timp — a verificării pu
blice a stadiui'ui de pregătire a atlc- 
ți'lor noștri și, în același timp, s-a făcut 
și selecția lor în vederea Crosului Bal-

In reuniunea de sîmbătă seara

reprezentativ au corespuns in parte

p. N.
C. Gherasim 
M. Dobrescu

b. p. V. Cze- 
Stoian b.

iar la intrări, 
de spectacole 
zadarnic să 

în plus", 
trebuie precizat 
nu au pus accen- I. Turcu (stingă) și V. 

orădean (dreapta) intră
Pic; au realizat o partidă spectaculoasă. In clișeu, boxerul 
decis in lupta de aproape, după ce a eschivat 

stingă a ' —lui Turcu.
Foto : Gh.

directa de

Dumitru

și 12 martie naționala

spune că ei au cores- 
măsură. Felul cum au 
dintre pugihști ne în-

teva zile în urmă el 
tașat pe Bariciu), de 
în fața lui Ludovic Ambruș. O com
portare neașteptat de bună a avut 
și tînărul Ion Monea din lotul olim
pic, care, pe lîngă faptul că și-a 
luat revanșa asppra campionului 
republican Mihai Nicolau, a practi
cat un box spectaculos, eficace, a 
acționat rapid și totdeauna cu lovi
turi dublate/ la; figură și corp. Se 
pare că Monea Va avea în curînd 
un cuvînt de spus printre cei mai 
buni boxeri ai categoriei 
mare 
portat 
vlagă
multe
defectuos.

Despre ceilalți 
reprezentative se 
sînt Încă bine puși la punct cu pre
gătirile. Puiu Marin-, chiar și Miha- 
l>c, Stoian, Șerbu,’ Stoenescu și, în
tr-o măsură, Mariuțan, trebuie să-și 
îmbunătățească pregătirea fizică și

învinsese de
data aceasta

tehnico-tactică, 
rile cu Scoția 
cile.

că meciu- 
a fi difi-

dat fiind 
se anunță

R. CĂLARAȘANU

eanic. In acest scop, chiar pe tras 
alese pentru întrecerile de la 20 n 
tie, a avut loc un concurs la care 
fost prezenți o serie dintre cei mai 
loroși alergători ai țării.

Proba feminină, pe 2.000 m, s-a 
cheiat cu victoria campioanei ba 
nice Elisabeta Todorov, care a făei 
cursă bine orientată tactic. Georț 
Dumitrescu a fost cea care a cor 
majoritatea distanței, dar pe uit 
porțiune a cursei Elisabeta Todoro 
sprintat irezistibil, cucerind o vict 
clară. Frumoasă a fost și comporți 
Zamfirei Voinea care s-a clasat pe 1 
2. Iată clasamentul : 1. Elisabeta 
dorov (Dinamo) 7:28,0; 2. Zan 
Voinea (Metalul) 7:30,0; 3. Gear; 
Dumitrescu (Metalul) 7:33,0; 4. 1. 
Pău’eț (I.M.S. Roman) 7:34,0; 5. 
na Pasciuc (Știința Cluj) 7:42,0 
Marilis Cuțui (Știința Oui) 7:4 
7. Ana Czuii (Știința Cluj) ; 8. M 
Du'ă (Petrolul Ploești). Florica Gr 
seu, fiind bolnavă, nu a pârtiei-

Cursa seniorilor a măsurat 
m, adică atît cit va măsura ș: la Gr 
Balcanic. Mai bine de jumătate 
lungimea traseului s-a alergat in g 
dar într-un ritm suficient de rapid 
bia pe ultimii kilometri s-a făcut o 
rioasă triere a concurenților. Curs 
fost cîștigată de dublul campion 
caru'c Constantin Gre.escu, care ins 
trebuit să facă apel la toată ene 
pentru a putea infringe rezistența 1 
riilui Andrei Barabaș, revelația ci 
de ieri. Foarte bine s-au comporta 
Bîrdău, Strzelbisclii, Pricop și L 
Iată clasamentul: I. C. Grecescu 
namo) 35:22,5; 2. A. Barabaș (D 
mo) 35:23,5; 3. D. Bîrdău (Dina 
35:32,5; 4. T. Strzelbisclii (Dina 
35:34,0 ; 5. I. Pricop (Prog. Ti-mișo. 
35:38,0 ; 6. Ov. l.npu (C.C.A.) 35:4 
7. FI. Vasillc (Dinamo); 8. V. M 
(Dinamo) ; 9. C. Aioanei (C.C.A.); 
I. Vet'kMi etc.

M. NICOLA1E și GH. PARTE 
coresponder

mijlocie- 
din țară. Nicolau s-a com- 
slab, a acționat încet, fără 
și a primit surprinzător de 
lovituri datorită blocajului

boxeri din. loturile 
poate spune că nu

C. F. R. Grivija Roșie învingătoare 
în finala „Cupei Grigore Preofeas»

(Urmare din pag. 1) 
lansîndu-și continuu aripile, a reușit 
în cele din urmă să marcheze patru 
încercări și să se impună. Am re
marcat jocul bun al lui Diaconescu, 
lordiichescu, Rahtopol, Bărbălău (Di
namo) și M. Dumitrescu — cel mai 
bun de pe teren — A. Crisiea, Griin 
și Doruftu de la Metalul-

® Se părea că partida 
Constructorul nu va ridica 
Cu toate acestea, prima 
fost waibă", deoarece tinerii jucători

C. C. A- 
probleme- 
repriză a

de la Constructorul s-au apărat lo 
bine. C.C.A., cu mai multă exper 
ță; și beneficiind de Nanu Radu 
bună formă ța și marcat o încep 
și o lovitură de picior căzută), a 
șit să cîștige cu 9—0. Am reținut 
cui lui Blăgescu, A,l. lonescu și 1 
ghișescu (C.C.A), Marita, Bateai 
Reus dc la Constructorul. (Al

ft Petrolul Ploești Știința Bucui 
3—0 (nepiezentarc).



TH H L

IERI: ULTIMELE MECIURI AMICALE ÎNAINTEA PRIMELOR JOCURI OFICIALE...
Ieri, marea majoritate a echipelor de categoria A au susținut ultimele 

jocuri amicale — așa-zisele „repetiții generale**  — înaintea returului pasionantei 
întreceri a celor mai bune formații din țară. Ele au folosit aceste intîlniri pentru 
a-și verifica pregătirea și potențialul și, in același timp, formațiile de bază, in 
rîndurile cărora au apărut cîteva nume noi (Fodor la C.C.A., Badea la Petrolul, 
Harșani la Dinamo București, Biro la Știința Cluj). Săptămîna aceasta antrena
mentele vor continua în scopul de a aduce ultimele retușări jocului si echipelor. 
Iar duminică — primele meciuri oficiale! Și programul etapei inaugurale cuprinde 
multe puncte de atracție : Dinamo București Știința Cluj Petrolul-Progresul, Fa- 
rul-U.T.A.., Jiul-C.C.A., Steagul roșu-Minerul și Rapid-Dinamo Bacău.

★
După cum se știe, la 6 martie, cam

pionatul cat. A de fotbal își reia ac
tivitatea.

Așadar. nw?ranml concursului Pro
nosport nr. 10 din 6 mai lie cuprinde

Iată cîteva amănunte asupra partidelor amicale de ieri.

Știința Cluj învingătoare la Ploești
PLOEȘT!, 28 (prin te'efon). Un 

mare număr de spectatori a urmărit 
cu interes desfășurarea întîlnirii ami
cale dintre echipele de categoria A Pe
trolul Ploești și Știința Cluj. Meciul s-a 
încheiat cu rezultatul de 3-1 (2-1) în 
favoarea echipei studențești.

.Știința O'uj începe jocul foarte ra
pid, organizează cîteva atacuri reușite 
și citiar în min. 3 deschide scorul prin 
Mateianu. Iu continuare, iot studenții 
sînt cei care au inițiativa și — deșfâ- 
șurînd jocul pe aripi — creează o se
rie de acțiuni foarte periculoase, căro
ra apărarea ploeșfeanâ le face față cu 
greutate. ‘Dar, pe rînd Mateianu, Mol
dovan și Marcu ratează ocazii favo
rabile.

La un contraatac al gazdelor, Du
mitrescu pătrunde în careu, se pregă
tește să șuteze dar este faultat de fun
dașul Biro. Lovitura de la 11 m a fost 
transformată de Dridca. astfel că scorul 
a devenii egal Fazele se succed cu re
peziciune de la o poartă la cealaltă 
și petroliștii sînt pe punctul de a in-
sere. Dridea, Dumitrescu, Babone și A. 
Munteanu ratează însă din poziții clare. 
In schimb, în min. 28 la un atac al 
clujenilor mingea ajunge la Ivansuc 
care înscrie, de la 18 m, printr-un șut 
din voie.

La reluare jocul este mai echilibrat. 
In lin'a de atac a Petrolului este in
trodus Bădu'eseu. Prezența acestuia asi
gură înaintării ploeștene un plus de 
agresivitate față de prima repriză. Gaz
dele atacă susținut, produc emoție apă
rătorilor clujeni, dar atît...

In min. 76 Mateianu inițiază o ac-

C.C.A. SI DINAMO OBOR AU 
JUCAT LA GIURGIU

GIURGIU, 28 (prin telefon). Sini- 
bătă, ecliîoa bucurejteană Dinamo Obor 
a întîlait fo mația locală Olimpia Giur
giu pe care a întrecut-o cu 2-0. prin 
punctele înscrise de Ionescu și Marin 
Aposto'. • Spre sfîrșitul reprizei a doua 
Cornel Popescu (Olimpia) a ratat o 
lovitura de la II m. Jocul a fost des
tul de disputat, gazdele opunînd o fru
moasă rezistență echipei Di lamo Obor.

Duminică, echipa CC.A. a- evo'uat, 
în compania formației clubului spor
tiv Giurgiu, pe s adionu.1 Dună
rea, într-o partidă urmărită de un 
număr record de spectatori . (5.000). 
C.C.A. a folosit următorul lot de iiică- 
tori: Voinescu, Staicu, Ivănescu, Apol- 
zan, Zavoda 11, Jenei, MJiailescu, 
Alexandrescu, Cacoveanu, Cqnstantl- 
nescu, Grișan, Fodor, Raksi. Tătarii, 
Zavoda I. Jocul a fost spectaculos, echi
pa bucureșteană dovedind multă efica
citate în atac. Scor: 13-1 (4-0). Au 
marcat: Grișan (8), Tătaru (1), Cor.-, 
stantinescu (2), Fodor (2). pentru 
C.C.A. .și Zatec pentru olubi 11 sportiv 
Giurgiu.

GH. MO1SE și GH. BUCUR 
corespondenți

onosport
Iată cum arată un buletin cu toate 

rezultatei? exacte la concursul Prono
sport nr. 9 din 28 11.1960.

T Roma — Fiorentina 2
XII Napoli - Milan

UI Bologna — Alessandria 1
IV Udlnese -- Spal 1
V Genoa — Bari 1

VI Palermo — Padova X
VII Sedan - Nice anulat

VIII Bordeaux — Saint Etienne X
IX Monaco — Rennes 1
X Lyon — - Valenciennes 1

XI Toulon ■- ■ Nîmes 1
XI1 Strasbourg —. Toulouse anulat

Meciurile VII (Sedan — Nice, amînat) 
și XII (Strasbourg — Toulouse, dispu
tat slmbătă) au fost anulate. Conform 
regulamentului toate variantele primesc 
pronostic exact la aceste două meciuri.

La acest concurs au fost depuse a- 
proximativ 630.000 variante.

ț’une personală de toată frumusețea și 
după ce driblează toată apărarea ad
versă ridică scorul la 3-1.

Clujenii au obținut o victorie merita
tă, ca urmare a unui ioc mai bun, mai 
bine orientat. In schimb gazdele au 
jucat fără coeziune între compartimen
te, iar pregătirea lor fizică a lăsat de 
dorit.

Arbitrul D-tru Ionescu-Țope a con
dus următoarele formații:

PETROLUL: Ringheanu-Florea (Pal), 
Marinescu, Tendler (Florea)-Fronea, 
Tabarcea-Badea, A. Munteanu (Babo- 
ne), Dridea,' Dumjirescu, Babone (Bă- 
dit'escu).

ȘTIINȚA : Muler-Biro, Georgescu, 
Costin-P. Emit, Constantin (Roman)- 
Ivansnc, Marcu, Suciu, Mateianu, Mol
dovan.
FL. ALBU și GH. ALEXANDRESCU

corespondenți

Inaintarea ceferista iu -verva de joc
Rapid — Prahova Ploești 7*1  (4-0)

Ionescu, portarul echipei ploeștene, a fost deseori pus la încercare de înaintașii 
Rapidului. In fotografie el se pregătește să intervină la o acțiune a lui Geor
gescu. Fază din meciul Rapid-Prahova Ploești (7—1). Foto: B. Cioba.su

Inciiipuiți-vă o linie imaginară pe 
care mingea e purtată dintr-un careu 
in celălalt, ca trasă de o sfoară ! Coi 
care au condus cu aiîta siguranță ba
lonul au fost fotbaliștii de la Rapid, 
care in partida de verificare de Ieri 
îri compania Prahovei Ploești au do
vedit că, dacă vor, știu să se debara
seze de balastul unui joc individualist, 
practicînd un fotbal colectiv, pe cîl de 
apreciat pe spectatori pe atît de eficace.

In decursul celor 90 de minute rapidi- 
șiii s-au orientat foarte bine tactic, avîrd 
în persoana lui Ozon un bun coordo
nator al atacului. Acest jycător a avut 
posibilitatea pe postul de centru să ac- 
ț oneze larg și să-și puia în situat e 
favorabilă coechipierii pe ambele aripi. 
Fiind foarte bine încadrat de R. Lazar 
și Georgescu, capacitatea lui creatoare

meciuri din campionatul de fotbal aJ 
R.P.R., astfel că este de așteptat să 
se înregistreze o creștere considerabilă 
a participării la acest concurs. Nu în
cape deci îndoială că acest concurs se 
va bucura, intr-adevăr, de atenția cu
venită dirt partea tuturor participanți- 
lor. A~a stînd lucrurile șl mai ales 
pentru că este posibil să apară premii 
interesante, vă sfătuim să jucați, la a- 
eest concurs, în colective alcătuite din 
mai mulți participant! mărindu-vă ast
fel șansele de cî;.iig. în această pri
vință, vă stau la dispoziție BULETI
NELE CU PARTICIPAȚ1E pe care le 
găsiți la orice agenție Loto-Pronosport.

PRONOEXPRES
Trei premii de 33,689 lei și șapte pre

mii de 14.438 Iei la concursul Pronoex
pres de săptămîna trecută.

în fiecare săptămină premii mari la 
Pronoexpres pe buletinele sistem redus.

Depuneți neîntîrziat buletinele dum
neavoastră.

Azi și mîine ultimele zile pentru de
punerea buletinelor Pronoexpres.

Rubrică redactată de jl S. Loto- 
ProiiosporL

U.T.A.-MINERUL LUPENI
2-1 (1-1)

ARAD, 28 (prin telefon). — Așa 
cura au început partida cu Minerul 
Lupeni, textiliștii arădeni lăsaseră ce 
lor peste 4.000 de spectatori impre
sia că vor ciștiga la scor, că vor face 
un joc de calitate superioară. Ei au 
practicat in primele 10 minute un 
fotbal clar, cu multe faze spectacu
loase, inițiind atacuri periculoase. 
Unul dintre ac&siea se termină cu un 
șut puternic ai lui Petschowschi, care 
înscrie de la 20 m în minutul 4 de 
joc. Incet-încet, gazdele încetinesc 
ritmul și partida pierde din frumuse
țea de pînă atunci. După ce Mețcas 
trage în bară (min. 24), Crăîniceanu 
aduce egalarea. profitînd de o ezita
re a apărării textiliste. Din nou UTA 
are ocazia să ridice scorul, dar Pei- 
schowschi șutează în bară, mingea re
vine la Petescu, oare reia, dar... d:n 
nou în bară. In primele minute după 
pauză, la un atac ia care participa 
aproape întreaga echipă arădeană. 
Sziics înscrie peste Milialache, ieșit 
din poartă. Minerul Lupeni luptă 
pentru egalare, dar scorul nu se mai 
modifică pînă sfirșitul jocului. UTA 
a obținut o victorie meritată.

UTA: Coman — Miculan (Szficsj, 
Băciiț II, Izghireanu — Capa.ș. Neam- 
țu — Tăuceanu (Pop). Petescu (Țîr- 
lea), Petschowschi, Mețcas, Floruț;

AIINERL’L: Kiss (Mhalache) — 
Plev, Comau, Oheresteș — Szoke, 
Mihai — Pal, Groza (Peretz), Lea- 
hevicf, Milea, Caăiniceanu.

1ACOB ȘTEFAN — corespondent 

a fost folosită din plin. Ce'e 7 goluri 
înscrise de Ozon (3), Copil (2), Geor
gescu și R. Lazâr. au fost urmarea 
ur.or acțiuni colective, care prevestesc 
un debut bun echipei în retur. Am re
marcat forma bună a lui Ozon, Koszk.i, 
Copil, R. Lazăr și Georgescu. Pentru 
Prahova a marcat Niculescu.

Dacă am vorbit în termeni e'ogioși 
despre jocul coinbinativ al echipei 'efe- 
riste, în schimb dezaprobăm atitudinea 
riecorespunzătcare a unor fotbaliști (din 
ambe'e formații), care în prima renriză, 
cînd erau faultați, căutau să „plătea
scă polițele" pe loc. Așa au procedat 
Macri, Dodearui, Stanoilovici și Crisla- 
che. Ieșirile nesportive au fost curmate 
■doar, după ce, în pauză, antrenorul fe
deral Angelo Niculescu, sezisat de ac
tele de indisciplină, i-a avertizat în 
mod serios pe jucători.

Arbitrul Gh. Obreja a condus urmă
toarele formații :

RAPID: Todor (Dungu )-Greavu, Dc- 
dea.iMi. Maeri (Ne cșu)-Bodo (Langa), 
Koszka-Capil, R. Lazâr. Ozon, Geor
gescu. Văcaru (Al. Lazăr).

PRAHOVA: lonescu-Stanoilovici. Ga- 
vr’iloa e ( Aur). Ta s - Co du n, G urea- 
Cristache, D-aeoneseu, Georgescu (Ni
culescu), Vegh, Zinculescu.

AL. I NOV AN

METALUL TÎRGOVISTE- 
TRACTORUL OF>. STÂLIN 

2-0 (1-0)

T1RGOVIȘTE, 28 (prin telefon). Par
tida a plăcut numeroșilor spectatori, 
îri -pruna repriză Metalul Tîrgoviște a 
dominat cu autoritate. In cea de a doua 
parte a jocului eehipe'e au fost egale. 
Oaspeții s-an străduit să obțină vic
toria, dar Metalul fîrgoviște a jucat 
bine, a atacat mai mult și a reușit să 
concretizeze două din acțiuni pr'n Pro- 
dancluc (min. 40) și Chiriță (min. 80). 

MJȘU AVANU-corespondent

Intîlnirile internaționale de ieri
Progresul București

turneul in
TUZLA 28 (prin telefon). — In 

ultimul său meci din cadrul turneului 
în Iugoslavia, Progresul a jucat azi 
cu selecționata orașului Tuzla, de 
care a dispus cu scorul de 5—0 
(3-0).

Timpul frumos și terenul foarfe bun 
au permis- jucătorilor romîni să des
fășoare un joc pe măsura posibilită
ților lor, contribuind la realizarea 
unui spectacol fotbalistic apreciat de 
cei 8—9.000 de spectatori. Progresul

Farul Constanța — Wis’a
CONSTANTA 28 (prin telefon). 

Intilnirea dintre cele două echipe a 
prilejuit miilor de spectatori constăn- 
țeni o dublă satisfacție: un joc fru
mos, de calitate și o victorie a echi
pei gazdă. Aceasta s-a prezentat pusă 
la punct în foste comp rtimentele. 

Jocul s-a desfășurat în nota de 
dominare a echipei gazdă în asnîn- 
două reprizele. Cel mal mult a dat 
de furcă apărării echipei poloneze 
aripa stînga (Sever—Niculescu). In 
urma unui atac pe această parte, 
Niculescu centrează cu precizie la 
Ciosescu, care șutează puternic. Por-

Bucureșfenii învingători cu 4-2
Cei 3—4.000 de spectatori pre- 

zenji ieri pe stadionul Dinamo au 
plecat de la jocul amical Dinamo 
București—Dinamo Bacău mulțumiți 
atît de calitatea jocului, cit și de 
faptul că au asistat la șase goluri, 
patru „bare" și numeroase faze in
teresante la ambele porți. Au în
vins bucureștenii cu 4—2 (1—0),

pentru că atacul lor — atît de cri
ticat în ultima vreme — a marcat 
semnele unei reveniri și pentru că 
în repriza a doua pregătirea lor fi
zică mai bună le-a permis să stă- 
pînească jocul.

Dinamo București a avut ieri cea 
mai bună comportare din toată pe
rioada de pregătire. Echipa a jucat 
cu mai multă legătură, ati'-anUi 
și-au creat bune situații de șut și 
au încercat des poarta. Cu loa.e 
deficiențele arătate de mijlocași in 
precizia paselor și în ciuda cîtorva 
„bîlbîieli" nepertnise ale apărării 
imediate, Dinamo București a tre
cut cu notă bună acest examen, ul
timul înainte de reluarea campiona
tului. Dintre cei 13 jucători folosiți 
de bticureșteni, ieri ne-au plăcut 
mai mult: Motroc. Panait (pînă în 
momentul accidentării). Varga il 
Eftimie. Ene I, combativ și insis
tent ia poartă, n-a controlat bine 
balonul, iar Harșani și-a făcut un 
debut care a lăsat să i se recu
noască perspectivele.

Deși au pierdut net, băcioani? 
n-ău decepționat. Dimpouivă, une.e 
rapide combinații ale atacului lor 
au plăcut publicului și au surprins... 
neplăcut apărarea bucureșteană. Re
marcabilă, uneori, elasticitatea (tre
cerea din apărare în atac) din jo
cul formației băcăoane. O lipsă în 
jocul echipei (remarcată, de a'tfel. 
și la btKureștem) a fost impreci
zia și pripeala în șut în faze.e ue

------ jigni:UI■l’f.-IM-i -----------

In semifinala „C«Pe* Campionilor Europeni'*

F. A. Goppingen a Întrecut Dinamo București
Goppingen 28 (prin telefon). — 

Cea de a dona semifinală a „Cupei 
Campionilor Europeni" la handbal în 
7, în cadrul căreia s-au întîlnit echi
pele F. A. Goppingen și Dinamo Bu
curești s-a încheiat cu victorie forma
ției vestgermane, care la capătul 
unui meci foarte strîns a cîștigat cu 
scornii de 10—8 (5—4).

Jocul, tară să lie dur, a avut totuși, 
eliiar din primele minute o desfășu
rare echilibrată, datorită faptului că 
ambele echipe luptau pentru victorie 
și erau de valoare egală. începutul 
a aparținut diriamovțtilor care an 
condus după 5 minute de joc cu 2—1 
și apoi, an ratat o lovitură de la 7 
m prin Bulgari», cînd scorul era 2— 
2. După ce la pauză era 5—4 pentru 
F. A. Goppingen, în primele 15 minu 
a’e reprizei secunde nu s-a ’ 
nici un gol, ambe'e echipe

ș.-a încheiat cu o v’ctor.’e
Iugosiav.'a

a dominat majoritatea timpului, r*es  
fașiirînd mult jocul pe aripi, prin 
care a și marc 4 de altfel pairii din 
cele cinci goluri. Victoria a fost asi
gurata prin golurile înscrise de Ba- 
boie (3), Oaidă și Dinulescu. Progre
sul a folosit formația: Mindru” — 
Dobrescu, loniță. Soare — Petrescu 
(Știrbei), Smârândescu II — Oaidă, 
Smărăndcscu I, Dinulescu, M fteuță 
(Protopopescu), Babo e

Cracovia 2 — 0 (2 •— 0)
tarul respinge și de această dată 
(min. 20) Ciosescu marchează. Cel 
de al doi ea gel vine 10 minute mai 
tîrziu, cind datorit j unei combinații 
reușite Ciosescu—Nunti, ultimul în
scrie cu capul în colțul poriii. Oas
peții an ratat o mare ocazie de a 
marca în min. 38 cînd Ma liowschi 
șute'ză fulgerător, iar Ghibănescu 
respinge în u fiind instanță. Oaspeții! 
an avut combinații frumoase, răma
se însă fără rezultat din cauza inefi
cacității atacanților.

P. ENACHE — coresp. regional

Intre dinainoviștî

gol, ceea ce a dus la multe ratări. 
Buni : Giosanu, Publik, Asan ; sub 
așteptări: Țîrcovnicu.

lată cîteva momente mai impor
tante din joc :

Min. 10 ; Asan șutează puternic 
în bară ; în ace'ași minut, tot el 
ratează. •

Min. 25 : Varga execută o lovi
tură liberă din marginea careului 
și Ene I înscrie spectaculos, cu 
capul : 1—0.

Min. 40 : două „bare" în același 
minut (Pub’ik și Eftimie).

Min. 50 ; de la cîțiva metri. Țîr
covnicu trage în bară (mare oca
zie). .

Min. 55: Drăgol pasează in ca
reu lui Gram, care reia jos, la coiț: 
t—I.

Min. 61 : profitînd de o greșeală 
a lui Lazăr, Ene I urmărește ba
lonul și înscrie: 2—1.

Min. 63 ; la capătul unei curse 
spectaculoase, V. Anghel șutează 
puternic, cu stîngu', sub bară; 3—1.

Min. 75 : cursă a lui Varga pe 
aripa dreaptă, șut tare, jos la colt: 
4—1.

Min. 84 ■ Popa 41 faultează în 
careu pe Drăgoi și Lljvari trans
formă impecabil lovitura de la fl 
metri : 4—2.

Arbitru! Gh. Dumitrescu a con
dus eehipe'e :

DINAMO BUCUREȘTI: Uțu
(Cosmaî — Popa, Motroc, Panait 
(min. 65 Ivan) — Vasile Alexan
dru, Dragomir — Anghel, Varga, 
Ene I, Eftimie, Semenescu (Har

șani).
DINAMO BACAU: Bucur (Faur, 

Bucur) — Giosanu, Lazăr, Cincu — 
Vătafii (min. 67 Cîrnaru), Ujvarî—■ 
Drăgoi, Țîrcovnicu, Asan, Gram. Pu
b’ik.

C. RADU

numeroase greșeli d’m cauza nervo
zității. Mai calmi, datorită faptului 
că nu au „beneficiat" de o serie de 
greșeli de arbitraj — cum a fost 
cazul cu echipa noastră haixfba- 
liștii din Gbpphig' 
spre sfîrșit In
na mo are
cînd ni
minut
F. A.
rări!
10
pt

R<"
(
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FOTBAL PE GLOB
ECHIPA 

LA
FRANȚEI ÎNVINSA 
BRUXELLES

L î- J , J I L 1 -
reprezentativei Belgie?

o HELMUTH RECKNAGEL Sl-A CONFIRMAT SUPREMAȚIA
V FONDISTII FINLANDEZI' SI-AU LUAT REVANȘA LA 50 

Km v PLOAIE DE RECORDURI ÎN CURSA DE PATINAJ PE 
10.000 m. 0 D. JENKINS A REUȘIT SĂ REFACĂ HANDI

CAPUL

Comentariul nostru

Olimpiada își iubește 
și își respectă tradiția...

SCHI. Sîmbătă, în penultima zi a 
întrecerilor olimpice, programul a cu
prins mult așteptatul „maraton” al 
schiorilor, clasica probă <le 50 km fond. 
O luptă extrem de dîrză s-a dat pe pîr- 
tia de zăpadă, pînă la urmă succesul 
maior revenind concurcnților finlandezi, 
care au ocupat primele două locuri în 
clasament, avînd — ca și suedezii — 
cîte trei echipieri între primii șase cla
sați. Plecat primul dintre concurențr, 
tînărnl pădurar din Bergen, finlandezul 
Ka-evi Ilemelainen, a fost primul și în 
clasamentul probei, cronometrele ară- 
tîndu-1 mereu în frunte pe aproape în
treaga distanță a cursei. La 30 km a- 
vansul învingătorului față de al doilea 
clasat, compatriotul său Veiko Hakuli- 
nen, era de 23 sec. Veteranul schiului 
finlandez a încercat pe ultima parte a 
cursei să recupereze din handicap, dar 
n-a reușit să „economisească” decît două 
secunde. Clasamentul cursei indică pc 
primele locuri pe următorii : 1. K. He- 
melainen (Finlanda) 2h59:06.0 ; 2. V. 
Hakulinen (Finlanda) 2h59:27,0 ; 3. R. 
Remgard (Suedia)- 3h02:46,0 ; 4. Lar
son (Suedia) 3h03:27,9 ; 5. S. Jernberg 
(Suedia) 3h05:13,0; 6. Pekonen (Fini.) 
3h05:24,5 ; 7. G. Vaganov (IJ.R.S.S.) 
3h05:27,6.

TABELUL MEDALIILOR
Aur Argint Bronz

U.R.S.S. 7 5 9
Germania 4 3 l
S.U.A. 3 4 3
Norvegia 3 3 —
Suedia 3 2 2
Finlanda 2 3 3
Canada 2 1 1
Elveția 2 — —•
Austria 1 2 3
Franța 1 — 2
Polonia — 1 1
Olanda — 1 1
Cehoslovacia — 1 —
Italia — — I

Tot în cursul zilei de sîmbătă s-a a-

bine apreciată de arbitri — a concurat 
totuși sub forța sa, el suferind o întin
dere musculară la încălzire. O situație 
asemănătoare s-a repetat la stabilirea 
locurilor 3—4. Aci campionul european, 
francezul Giletli a fost întrecut de con
curentul canadian Donald Jackson. Cla
samentul primilor este următorul : 1. 
D. Jenkins (S.U.A.) 1427,8 p, 2. K. Di
vin 1413,3 p.; 3. D. Jackson (Canada) 
1401 p.; 4. A. Giletti (Franța) 1399,2 
p.^ 5. T. Brown (S.U.A.) 1374,1 p.

SĂRITURI SPECIALE. Ultima în
trecere a schiorilor a adunat în ju
rul trambulinei de sărituri un număr 
de 20.000 spectatori. încă înainte de 
începerea concursului, cele mai 
repetate nume erau acelea 
cutului sportiv din R. D. Germană, 
Helmuth Recknagel și ale 
lui finlandez Nilo Halonen. Ei reu
șiseră cele mai bune sărituri la an
trenamentul din ajun: Halonen 93 m. 
și Recknagel 91 m. Așteptările au 
fost pe deplin confirmate, cei doi 
sportivi situîndu-se pe primul • plan 
al luptei pentru ultimul titlu olimpic. 
Cu o săritură de 93 m- care a obți
nut cel mai înalt punctaj — 117,6 <-p. 
— Helmuth Recknagel a luat con
ducerea de la prima încercare. El a 
ocupat primul loc și în clasamentul 
final, cucerind astfel cea mai frumoa
să victorie din prodigioasa sa ca
rieră. Pe următoarele două locuri : 
2. N. Halonen (Fini.), 3. Otto Leopol- 

(Austria).

des
ale cunos-

campionu-

Duminică, la Squaw Valley, au luat sfîrșit Jocurile Olimpice de iarnă. 
71 medalii, de aur, de argint, de bronz, purtind inscripția „VIII OLYMPIC 
WINTER GAMES, CALIFORNIA 1960" își cunosc deținătorii. Pe cei mai 
buni dintre cei mai buni... Peste 20 dintre ei, aproape o treime, sînt sportivi 
ai Uniunii Sovietice, care au dominat cu autoritate actuala ediție a „Olimpiadei 
albe", obținind un succes de proporții mult mai mari decit cu 4 ani în urmă 
la Cortina, unde au ocupat de asemenea primul loc în clasamentul neoficial 
pc națiuni. Dar de data aceasta diferența de puncte fi număr de meda’ii față 
de următoarele clasate a fost mult mai mare.

Ultimele două zile ale Olimpiadei de iarnă au ținut să încununeze prin 
performanțe excepționale marea competiție. După ce sîmbătă impetuosul Knut 
Johanessen stabilise un record de valoare excepțională in cursa de 10.000 m, 
intreclnd cu aproape un minut vechea performanță a compatriotului (fi antre
norului) său Hjalmar Anderssen, iată că a doua zi rapidul Evghenii Grișin a 
reușit să demonstreze că in cursa olimpică pe 500 m el nu-și spusese ultimul 
cuvint. Intr-o tentativă de record mondial Grișin a parcurs distanța în uimi
torul timp de 39,6 sec. lăsînd in urmă limita aproape de necrezut a celor 40 
de secunde. De 4 ani luptă Grișin cu... propriul său record. Vechea perfor
manță de 402 sec. a fost stabilită la cea de a Vil-a ediție a J.O. de la 
Cortina D'Ampezzo. De atunci Grișin a egalat de două ori cifra. Abia acum 
insă i-a fost în puteri să o întreacă.

Olimpiada de la Squaw Valley rămîne memorabilă nu numai pentru stră
lucita victorie a echipei sovietice, nu numai pentru senzaționalele recorduri 
ale patinatorilor, nu numai pentru surpriza înregistrată în turneul de hochei, 
care a revenit cu totul neașteptat gazdelor, nu numai pentru întreceri de o 
tensiune fără precedent pe pirtiile de schi. — de fond, viteză sau slalom. — 
pentru uimitoare răsturnări de rezultate. Olimpiada găzduită cu multă ospita
litate de „Valea Indiencelor“ înscrie o pagină remarcabilă în istoria sportului 
mondial poate nu atît prin prisma rezultatelor tehnice (deși acestea au fost 
extrem de ridicate) cit mai ales prin, aportul considerabil pe care îl aduce 
cauzei Prieteniei și cunoașterii reciproce dintre sportivii, dintre tineretul lumii. 
Steagurile înfrățite ale celor 30 de națiuni, prezente la Squaw Valley, care au 
fluturat laolaltă timp de 12 zile au reprezentat un minunat simbol. Simbol al 
păcii și al Prieteniei dintre popoare, Aceasta este de alt'el tradiția întrecerilor 
care din 4 în 4 ani adună la 
și își respectă tradiția...

Fotbaliștii _ . -
s-au arătat din nou adversari de temut 
pentru naționala franceză. In meciul 
disputat ieri după amiază pe stadionul 
Hevsel din Bruxelles, echipa Franței a 
trebuit să plece steagul in fața gaz
delor, care au înscris o victorie la li
mită : 1-0. Unicul punct a 'fost marcat 
de extremul dreapta Piters. Echipa1 
Franței a decepționat, complicîndu-se In 
dantelăriile inutile ale atacanților ei, 
care n-au putut trece de apărarea feri 
mă a belgienilor.

In deschidere, reprezentativele de ju
niori a’e Belgiei și Franței au terminat 
la egalitate : 0-0.

La Luxemburg : Belgia B-Sel. Luxem
burg 5-2.

«

NIMES ÎNVINSA DE TOULON! ,
Cu toate că naționala Franței juca Ia 

Bruxelles, etapa campionatului divizio
nar francez n-a suferit decît două amîi 
nări: nu s-au disputat meciurile Ra- 
cing-Reims și Sedan-Nice. O surpriză 
de proporții a fost oferită de actualul 
lider, Nîmes, care cedează evident pa
sul, fiind învinsă de ultima clasată, 
Toulon, cu 3-2. In acest fel, Reims, 
care are un singur punct handicap și 
un joc mai puțin, va trece probabil în 
fruntea clasamentului. Iată celelalte re
zultate ale etapei: Lens-Le Havre 1-1. 
Angers-Sochau.x 1-0, Lyon’-Valenciennes 
3-0, Monaco-Rennes 5-0, Limoges-Sta
de Francais 1-0, Bordeaux- St. Etienne 
0-0, Strasbourg-Toulouse 2 0. In cla-j 

Reims 43, 
Limoges 35,

sament: Nîmens 44 p„ 
Racing 38, Toulouse și 
Nice și Monaco 33 etc.

WOLVER HAMPTON LA 1 PUNCT!
campionatul

nunțat rezultatul final al probei de fond 
feminin, ștafeta 3x5 km. Deoarece 
delegația sovietică și-a retras contestația, 
a fost confirmat clasamentul primelor 
trei locuri ; 1. Suedia, 2. U.R.S.S., 3. 
Finlanda.

PATINAJ VITEZĂ. întrecerile olim
pice pe pista de gheață a patinoaru
lui din Squaw Valley s-au încheiat cu 
cea mai lungă probă masculină, alerga
rea pe 10.000 in. Un timp excelent a 
favorizat obținerea de rezultate înalte 
și o adevărată „ploaie de recorduri” 
a răsplătit eforturile roncurenților. Lo
cul I și medalia de aur au revenit lui 
Knut, Johanessen, cronometrat în timpul 
cu adevărat excepțional de 15:46,6. Jo
hanessen n-a mai putut fi întrecut în 
clasamentul general, deși alți trei con- 
curenți au coborît și ei sub vechiul re
cord al lui Andersen. Pe locul II, cu 
un valoros nou record al U.R.S.S. s-a 
clasat patinatorul sovietic Viktor Ko- 
sicikin, Șase concurenți au mers sub 
vechiul record olimpic al lui Erikson 
(16:35,9). iar cu acest prilej au fost 
stabilite și numeroase recorduri națio
nale. lată timpurile realizate de primii 
șase clasați : 1. K. Johanessen (Nor
vegia) 15:46.6 ; 2. V. Kosicikin
(U.R.S.S.) 15:49,2 ; 3. K. Backman
(Suedia) 16:14 
16:26.0 ; 
16:31.6 ; 
16:33.4.

PATINAJ ARTISTIC. Concursul „ar
tiștilor gheții” (încheiat vineri noap
tea) a furnizat noi surprize. Intr-ade- 
văr, cele 22,7 puncte avans pe care 
le avea fostul campion european, ce
hoslovacul Karel Divin, păreau să-i a- 
Mgure primul loc în clasamentul ge
neral al probei masculine. Deși la exer
cițiile libere se cunoștea valoarea eam- 

r pio-p mondial David Jenkins
^ai erau aceia care îi 

'ntuși, după ultima 
rezultate a a- 
\ lui Divin 

♦ Două e-
•arcere a 
♦ea ridi- 

pati- 
exer- 

■:e gre- 
ir un 
^zul-

start pe sportivii lumii. Iar Olimpiada își iubește 
V. —

>..-i

Evghenii Grișin (U.R.S.S.).
Un valoros record al lumii a fost stabilit de cam

pionul european Knut Iohanessen (Norvegia)
Dublul campion olimpic și recordmanul mondial pe

500 m, ~

; 2.
■ 19.2 ;
,2 ; 4. Nilsson (Suedia)

5. Monaghan (Anglia)
6. Seiersten (Norvegia)

rte

Eckipa 

echipa
S. U. A. 

. R. S. S
In cea de a patra zi a turneului 

echipelor de hochei, prima întîlnire 
a opus reprezentativele „olimpice ale 
Canadei și Suediei. Echipa Canadei 
a obținut victoria cu scorul de 6—5 
(1_4, 1—0, 4-1).

Au ieșit apoi pe gheață echipele 
Statelor Unite și Uniunii Sovietice. 
In fața a peste 10.000 spectatori 
s-a disputat o întîlnire care a ofe
rit cei mai frumos spectacol al tur
neului de hochei desfășurat în li
mitele sportivității. Prima repriză 
aparține hocheiștilor sovietici, care 
conduc după 20 minute cu 2—1. 
Scorul a fost deschis în min. 4 de 
către americanul Bill Cleary, iar 
Alexandrov, în min. 10,. dintr-o pasă 
primită de la Sotogubov, reușește să 
aducă egalarea. Dominînd în con
tinuare, hocheiștii sovietici iau con
ducerea prin Grebenikov. Echipa so
vietică are încă multe ocazii de a 
marca în prima repriză, dar por
tarul american. Mc. Cartan. a apă
rat excepțional, salvînd numeroase 
situații dificile. Singurul gol al ce
lei de a doua reprize este marcat 
de către hocheistul american Chris-

Lupta se complică în 
englez, în urma a două victorii conse
cutive obținute de campioana Wolver
hampton, care se află acum la un sin 
gur punct distanță de liderul Totten-: 
ham. In etapa de sîmbătă s-au în4 
registrat următoarele rezultate: Arse
nal-Newcastle 1-0, Blackburn-Totten
ham 1-4, BlacLpoof-Manches-ter U. 0-6, 
Bolton-BiirnJey 2-1, Everton-Preston 
4-0, Fulham-Leeds 5-0, Luton-Leicester 
2-0, Manchester C.-Birmingham 3-0, 
Nottingham-Westham 3-1, Sheffield-' 
Clieslea 1-1, Wolverhampton-West 
Bromwich 3-1. în clasament continuă 
să conducă Tottenham cu 41 puncte, 
urmat de Wolverhampton 40, Sheffield 
Wednesday 37, Burnley 36.

JUVENTUS ÎNVINSA ACASĂ!
Cea de a 21-a etapă a campionatului 

italian a furnizat una din cele mai 
mari surprize a’e întrecerii celor mai 
bune echipe de fotbal italiene. După ce 
numai cu o săptămînă în urmă între-: 
cuse cu 6-2 pe. Spăl, în deplasare, li
derul campionatului, Juventus, a fost 
nevoit ca în meciul de ieri, cu Ata- 
lanta, să cedeze pe teren propriu: 
0-1. Este prima sa înfrîngere „acasă", 
în actualul campionat. Fiorentina, 
continuînd șirul victoriilor, a învins 
în deplasare pe Roma cu 2-1. Cu a- 
ceastă victorie Fiorentina trece pe lo-î 
cui 2 în clasament, înaintea lui Milan, 
care n-a reușit decît 1-1 cu Napoli, în 

două fruntașe ale 
Internazzionale și 
terminat la egali- 
celelalte rezultate;

Bologna-Alessan- 
Genoa-Bari 1-0, Lanerosi- 

Palermo-Padova 0-0. Tn

deplasare. Alte 
clasamentului, 
Srinpdoria, 
tate : 0-0.
Udinese-Spal 3-2, 
dria 2-1,

La încheierea turneului de hochei ^ăminii' a fost rejucat me- 
'ciul Juventus-Padova, întrerupt în e- 
tapa a 18-a din cauza ceții. Juventus 
a cîșt'găt cu 5-1. In clasament : Ju
ventus 32 p, Florentina 30 p, Milan 30 . 
p, Internazzionale 28 p, Padova 24 p.

O In turneul preolimpic al repre
zentativelor continentului african s-a 
disputat o nouă întîlnire: R.A.U.-Su-' 
dan 1-0.

campioană olimpică și mondială.

campioana europeana
tian, dintr-o greșeală a portarului 
sovietic Pucikov. Ca și în prima 
repriză, echipa sovietică a dominat, 
iar înaintașii au ratat numeroase 
ocazii favorabile. Ultima parte a 
întîlnirii este 
dispută dîrză 
toriei. Forma 
cikov a dat 
americani să 
șt să cîștige 
l_0, 1—0) o
velul său tehnic, și-a atras aprecie
rile unanime ale 
publicului prezent.

în ultimul meci 
slovacia a întrecut

•9—1 (3—1, 4—0, 2-0).
Ultima zi a turneului a fost inau

gurată de întîlnirea dintre echipele 
Statelor Unite și Cehoslovaciei. Pri
ma repriză se desfășoară sub sem
nul unei evidente egalități, oglindita 
de altfel și de scorul cu care a 
luat sfîrșit: 3—3. Cea de a doua 
parte a întîlnirii se desfășoară în 

semnul echilibrului 
luînd 

în

înaintașii au ratat 
favorabile. Ultima parte 

caracterizată printr-o 
pentru obținerea vic- 

slabă a portarului Pu- 
posibilitate hocheiștilor 
marcheze încă un gol 
astfel cu 3—2 (1—2, 
întîlnire care prin ni-

specialiștilor și

al serii, Ceho- 
Germania cu

min. 7 de către Vlah. Cea de a 
treia repriză aparține echipei ame
ricane, care înscrie de șase ori asi- 
gurîndu-și victoria care-i aduce tit
lul olimpic.

La ora cînd închidem ediția ne par
vin rezultatele ultimelor două meciuri 
din cadrul turneului final.

Suedia a învins fără dificultate Ger
mania cu scorul de 8-2 (2-0, 2-2, 4-0). 
Intîinirea dintre echipele Canadei și 
Uniunii Sovietice s-a încheiat cu scorul 
de 8—5 (3—0, 1—3, 4—2) în favoa
rea formației canadiene.
CLASAMENTUL TURNEULUI FINAL

HOCHEI :
5
5
5
5
5
5

LA
1. S.U.A.
2. Canada
3.
4.
5.
6.

U.R.S.S.
R. Cehoslovacă 
Suedia
Germania

turneul de

au
Iată

3—3.
a întîlnirii 

continuare sub 
de forțe, echipa cehoslovacă 
conducerea prin golul marcat

5
4
2
2
1
0

0
0
I
0

1
0

0
1
2
3
3
5

10
8
5
4
3
0

★
consolare, 
Finlandei care a între-

primul loc
a
cut în ultimul meci Japonia cu 11-2 
(2-1, 6-0, 3-1). Clasamentul final este: 
Finlanda 7 p., Japonia 5 p., Australia 
0 P.

PE SCURT
• ÎN COMPETIȚIA internațkH 

nală de rugbi „Turneul celor cinci 
națiuni" s-au disputat sîmbătă alte 
două jocuri. La Paris, reprezenta-; 
tivele Fran(ei și Angliei au termi-: 
nat la egalitate: 3—3 (3—3). Frâne 
cezii au deschis scorul prin Va- 
nier, care a transformat o lovitură 
de pedeapsă, iar oaspeții au egalat 
peintr-o încercare înscrisă de Wes
ton, după o frumoasă pasă primita 
de la Sharp (Rutherford a ratat o 
transformare ușoară, balonul lovind ; 
bara transversală). De notat că | 
după pauză, Vanier a ratat și ei 
două lovituri de picior. In cealaltă 
întîlnire, desfășurată la Dublin, Sco-> 
ția a învins Irlanda cu 6—5, rezul-t 
tat obținut în prima parte a jocu
lui. In clasament conduce Anglia 
cu 5 p„ urmată de Franța 3 o.. 
Țara Galilor și Scoția 2 p., Ir
landa 0 D.
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