
Cu ștafeta „Să întâmpinăm
8 Martie" 9 la drum

Vești de pe fraseu
Suceava (prin telefon). Marți la 

prînz, în fata cinematografului „23 
August" din localitat", a avut loc festi
vitatea de primire a ștafetelor ,,Să 
întîmpinâm 8 Martie- din raioanele 
Gura Humorului, Rădăuți, Dorolioi, 
Botoșani. Fălt’ceni și Suceava. După 
ce au fo-t citite mesaje'e de salut a- 
dresate femeilor din țara noastră de 
către femei'e din raioanele Dorohoi, 
P>otoșani și Suceava, tovarășa Aurora 
Pricop, activistă în cadrul comisiei 
regionale de femei a dat citire mesa
jului femeilor din regiunea Suceava 
adresat Consiliului Național al femei
lor din R.P.R Ștafeta regiunii Sucea
va a p'eeat aooi spre Iași.

CONSTANTIN ALEXA — coresp.

Constanta (prin telefon). Primirea 
ștafetelor d n raioanele regiunii Con
stanța a fost făcută intr-un cadru săr
bătoresc. in sala de festivități a șco
lii de surori, frumos pavoazată cu lo
zinci. Ad marea a fosi deschisă de to
varășa Gheorghița Nicoară, secretara 
comisiei regionale de femei Constan
ța, căreia reprezentantele raioanelor 
din întreaga regiune și din oraș i-au 
îtimînat ștafetele. In mesajul femei
lor din raionul Negru Vodă, citit de tî- 
năra Iulia i'lorea. s-a arătat printre 
altele contribuția femeilor de pe cu
prinsul acestui raion Ia succesele im
portante obținute de gospodăriile a- 
gricole' colective, precum și spri inu] 
dat unor acțiuni de folos obștesc. Șta
feta regiunii Constința va pleca astăzi 
6pre Tulcea.

P. ENACHE — coresp. regional

Deva (prin telefon) Populația orașu-r 
lui nostru a asistat în mare număr ieriT 
la ora 15 la sosirea ștafetelor „Să în-X 
tîmpinăin 8 Martie" din raioanele re t 
giunii Hunedoara. O dată cu acestea! 
a sosit și ștaf ta regiunii Timișoara.Y 
Mitingul a avut loc în fața Sfatului! 
popular regional și a fost deschis de! 
tovarășul Gheorghe Csikos, președin-X 
tele consiliului orășenesc U.C.F.S. De! 
va. In cadrul mitingului au luat cuvîn-Ț 
tul purtătoarele ștafetelor din regia-! 
nea Timișoara și din raioanele regiii Y 
nii Hunedoara. In continuare, tov llea-4- 
na Bălănoiu a dat citire mesajului fe-Y 
meilor din regiunea Hunedoara adre-X 
sat tuturor femeilor din patria noastră.!. 
In cursul zilei de astăzi, la Sibiu, șta-X 
fetele reunite ale regiunilor Hunedoa 4- 
ra și Timișoara vor preda mesajele lor^ 
femeilor din regiunea Stalin. -♦•

SlMlON ION — corespondent Ț
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Campionatul republican de hochei

Voința Miercurea Ciuc continuă să conducă in clasament
Tg Mureș 2 (prin telefon de la tri-r 

niisul nostru). Azi a avut loc în sala£ 
de festivități a școlii medii ..Bolyai"! 
din localitate, un entuziast miting cu^ 
prilejul sosirii ștafetei „Să intîmpi-4- 
năm 8 Martie 1(160".

Purtătorii ștafetelor au vorbit în 
mesajele lor despre frumoasele reali
zări obținute la locul de muncă și în 
sport

Ștafeta femeilor din Regiunea Auto
nomă Maghiară — care cuprinde și 
mesajele regiunilor Cluj, Baia Mare și 
Oradea — este condusă de maestra 
sportului la popice Ilona Nagy și va 
pleca mîine spre Orașul Stalin.

M. TUDORAN

ÎN CINSTEA ZILEI DE 8 MARTIE

„CUPA PRIMĂVERII" la călărie
O veste bună pentru iubitorii spor

iți călare din Capitală : duminică 
dim.iieața, cu începere de la ora 10, 
va avea loc pe baza hipică din Calea 
Plevnei deschiderea sezonului hipic în 
aer liber. Primul concurs al anului 
1960 este închinat „Zilei internațio
nale a femeii* și la el vor participa 
cele mai bune sportive ale cluburilor 
și asociațiilor din Capitală, precum și 
eâlăreții fruntași de la C.C.A., Di
namo, Recolta și Știința. Federația 
romînă de călărie și pentatlon mo

program deosebii 
probe variate șicu

Contribuția actorilor

Fază din meciul C.C.A.-Avîntul. Portarul pregătește să respingă pucul urmărit

xh1

dern a alcătuit un 
de interesant, 
spectaculoase, 
sportivi de la Teatrul de Operetă și
Teatrul Tineretului se va face simțită 
și de această dată, ei participind atît 
la probele de obstacole cît și ca ac 
tori la serbarea închinată sportivelor 
din această ramură ce va avea loc 
luni 7 martie orele 20, în sala Casei 
de cultură a studenților din Bucu
rești. i

- .U -iț <-*T - ’ 7 ‘ .

A începui returul campionatului re
publican de hochei pe gheață. In eta
pele de marți și ieri, rezultate normale, 
.cu excepția meciului egal obținut de 
C.S. Tg. Mureș in fața Științei Cluj, 

'.în fruntea clasamentului situația ne
schimbată; Voința insă și-a îmbunătățit 

-golaverajul față de C.C.A.
. lată amănunte asupra joi urilor.

De la kl—2 la... 2—2 !!

Fără îndoială că prima etapă a re
turului a fost dominată de rezultatul

In prima zi a campionatelor republicane

Schiorii dinamoviști au dom'nat cursele 8e slalom uriaș
POIANA STALIN 2. (Prin telefon 

de la trimisul nostru). — Probele de 
slalom uriaș au inaugurat azi cam
pionatele republicane de schi la pro- 
' 1e alpine. Seniorii și senioarele au 

(reșionat prin măiestria deosebită 
arătată, iar juniorii prin numărul re
cord (aproape 100), prin talentul și 
pregătirea deosebită, arătînd că mun
ca intensă depusă de F.R.S.B.A. și u- 
nele comisii regionale în direcția asi
gurării unei baze de mase în acest 
sport dă rezultate frumoase.

Timpul a vrut să fie și el astăzi 
alături de concurenți. După moina de 
ieri — care amenința cu topirea ra
pidă a zăpezii — noaptea a geruit, 
ier astăzi Sulinarul. s-a prezentat în 
condiții optime, cu o pîrtie excelentă, 
ia fel de bună pentru toți conc.u- 
renții.

Primii au luat startul seniorii. Por
țile armonios așezate de maestrul 
sportului Ion Cojocaru au permis o 
Cursă curgătoare, de viteză, solicitînd 
schiorilor întregul lor bagaj de cu
noștințe tehnice și tactice. A învins 
tînărul Kurt Gohn de la Dinamo 
Orașul Stalin.

La senioare disputa nu a avut isto
ric. Dinamovista llona Micloș, cva
drupla campioană a țării pe 1959, a 
debutat în această ediție cu o vic
torie netă, realizată pe un traseu 
foarte dificil. în general, schiorii 
Clubului Dinamo Orașul Stalin, antre
nați de Gh. Roșculeț, au avut o buna 
comportare ca urmare a pregătirii 
judicioase efectuate pînă acum. Iată 
rezultatele tehnice înregistrate :

SENIOARE: 1. llona Micloș (Di
namo Or. Stalin) 2:07.7; 2. Gertrude 
Lexen (Știința Buc.) 2:13,8; 3. Utta 
Speck (Știința Buc.) 2:16,5; 4. Edith 
Horvath 
8:18,0; 5 Mihaela 
Or. Stalin) 2:19,0; 
(Prog resul Sinaia)

SENIORI : 1. K. 
Or. Stalin) 1:47,9;

Mare) 
(Voința

(Stăruința Baia 
Ghioarcă

6. Stela Tampa 
2:28,6.
Gohn (Dinamo 

____ , ....... ., 2. I. Letcă (Di
namo Or Stalin) 1:50,8; 3, C. Tăbă
raș (C.C.A. 1 1:51.2; A N. Pandrea 
(C.C.A.) 1:51,7; 5. I. Secui (Dinamo 
Or. Stalin) 1-51,9; 6. R. Scîrneci (O- 
limpia Or Stalin) 1:52,4; 7—8. M. 
Bucur (Carpați Sinaia) și I Rîrsan 
^Olimpia Or. Stalin) 1:55,0; 9. 1. Zan-

v.-W- tfcSW'W

de slalom uriaș, in plinăKurt Gohn, cîștigălorul probei acțiune

etapa a l-a

Voința M. Clue - C.S.M. Rădăuți 
15-1 (3-0, 4—0, 8-1).

Știința Cluj - C.S. Tg.
2-2 (0-2, 1-0, 1-0).

C.C.A. - Avintul M. 
(1-0, 3-2, I-».

ETAPA a 7-a

Voința M. Clue -r Avintul M. Ciuc 
6-1 (3-0, 0-0, 3-1).

C.S. Tg. Mureș - C.S.M. Rădăuți 
6-4 (1-1, 3-1, 2-2).

Știința Cluj - C.C.A. B-5 (1-0,
1-4). '

Mureș

Ciuc 5-2

(C.C.A.) 1:55,1; 10. R. Baniigor .
(C.C.A) 1:55,4.

JUNIOARE CATEG. I și A
1. Zorită Suciu (Știința Buc) 1:18,2;
2. Monica Klokner (Olimpia Or. Sta
lin) 1:27,3; 3. Helga Czopplet (Lu
ceafărul Or. Stalin) 1:30,5; 4. Erica 
Liebhardt (Luceafărul Or. Stalin) 
1:33,5; 5. Margareta Tampa (S.S. UCFS 
Predeal) 1:33,8; 0. Maria Coșoveanu 
(Politehnica Or.-Stalin) 1:37.2.

JUNIORI CATEG. 1:1. Gh. Văcaru 
(Dinamo Or. Stalin) 1:59,4; 2. N. Șu
tei) (Voința Or. Stalin) 2:00,9; 3. O. 
Liebhardt (Olimpia Or. Stalin) 2:06,1 ;
4. C.
5. V.
2:17,0;
lin) 2:17,4.

JUNIORI CATEG. A II A : f. Dan 
Puiu (Progresul Sinaia) 1:14,2; 2. M. 
Focșeneanu (Carpați Sinaia) 1:15,2;
3.
4.
5.
6. V.
Hu) l;18,0.

Balan
Lazăr
6. A.

II-A :

(Voința Sinaia) 2:10,6; 
(Parîngul Petroșani) 

Stroe (Dinamo Or. Sta-

R.
M.
M.

Speck (Voința Sibiu) 1:16.4; 
Ene (Voința Or. Stalin) 1:16,6; 
Puiu (S.S. LICFS Sinaia) 1:16,8; 
Moldovan (Luceafărul Or. Sta-

Campionatele continuă astăzi cu pro
bele de slalom special pentru juniori 
și junioare, iar mîine cu cele de sla
lom special — seniori și senioare —, 
precum și cu săriturile pentru combi
nata nordică pentru juniori și seniori.

D. STANCULESCU

La 20 martie, Slavia Praga- 
Rapid București In „Cupa Cam
pionilor Europeni" la volei

CLASAMENTUL

7
(
3
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1

_______ ___ 0
Programul zilei de azi, 

noastră ,,T~ ___ ,___ _
zi de repaus. Simbătă și duminică, 
ultimele etape.

Voința 
C.C.A. 
Știința 
C S.

5. A vin tul
6. C.S.M.

M. Ciuc

ți Ganga. 
Foto : T. Roibti

hi tur studenții au cîștigat cu un scor 
record (2J—2), în al doil'a joc cu 
formația mureșeană ei să fie obligați 
să facă eforturi disperate pentru ca să... 
egaleze,.

Prima explicație a acestui rezultat 
nescontat se află în . modul superficial 
în care au privit studenții acest meci. 
Ca o consecință fireaScă, ei s-au trezit 
conduși cu 2—0, după prima repriză, 
prin punctele marcate de Incze li 
(min. 8) și Varga (iniiv. 19) — din- 
jr-un șut de penalitate. In reprizele 
următoare, fac eforturi m'ari pentru 
a egala. Ei au multe sitriații clare» 
dar nu fructifică' decît o dată in re
priza a dona prin Antal'(min. 31) 
și- apoi egalează prin Bîro (min. 55).

O altă^ explicație a rezultatului o 
constituie'și evoluția la un nivel sub 
mediocru a echipei Știința care a jtt* 
cat nervos, neorganizat, atacînd fără 
orientare tactică precisă poarta lui 
C. S. Tg. Mureș, excelent apărată di 
tînărul Iosif Micle.

ȘTIINȚA CLU.1: Stafle-Tom-poșț Di- 
bernardo; Krasser, Pascu-Biro, Na
gy, Takacs II; Otvos, Botar, AntaL

C. RADU 
A. CĂLIN
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___  _______ _____ la rubrică
„Unde merțem*. Vineri este

Cluj
Tg. Mures 

M. Ciuc 
Rădăuți

.. TLj ; J 
s-a Încheiat întîl- 
Cluj și C.S. Tg.

surprinzător cu care 
nirea dintre Știința 
Mureș. Cine ar fi bănuit că, după ce (Continuare in pag. a 4-a)

Crosul Bal&an'c de la București la ordinea zilei
Desfășurarea concursurilor de dumi

nică, pentru selecționarea alergători
lor în vederea apropiatelor întreceri 
din cadrul celei de a V-a ediții a 
Crosului Balcanic, a fost pe deplin edi
ficatoare asupra formei atinse de ma
joritatea atleților noștri fruntași, spe
cialiști în cursele de fond. Ei au ară
tat o pregătire fizică corespunzătoare, 
multă omogenitate și o bună orien
tare tactică, fapt care ne face să fim 
optimiști în ceea ce privește evoluția 
lor în cadrul Crosului Balcanic. In 
zilele care au mai rămas pînă la 20

martie ei trebuie să lucreze tot atît 
de serios ca și pînă acum și, după pă
rerea noastră, nu trebuie să neglijeze 
în antrenamentele lor asigurarea ți
nui ritm cît mai rapid și pe prima 
parte a cursei, pentru a putea face 
față cu succes viitorilor lor adversari, 
în special celor iugoslavi, cunoscuți 
ca alergători care „forțează" pe pri
ma porțiune a traseului

Echipele R. P. Ungare pentru 
„Europenele** de tenis de mas* 

de la Zagreb

se știe, în turul doi al 
internaționale de volei 

„Cupa Campionilor 
bucureșteanâ 
cehoslovacă 
meci dintre 
avea loc la 
turul urmează să se dispute la 27 pioana țării S." 
liiarlic sau I aprilie, la București,

După cum 
competiției

Europeni" echipa 
va iiitilni echipa 
Praga. Primul 

două formații va

Rapid
Slavia
aceste
20 martie, la Praga. Re-

Au fost alcătuite echipele selecțio
nate de tenis de masă ale R. P. Un
gare care vor participa la campiona
tele europene de la Zagreb, ce vor 
avea loc intre 3 șl 10 aprilie. La mas- 

t culin echipa cuprinde pe Berczik. Si- 
do, Bubony, l'oldi, Getvai și llalper, 
iar la feminin pe Eva Roczian, cam- 

'. Matlie, Lantos, Ke- 
rekes și Mosoczi,

Atleții iugoslavi se pregătesc
In vederea Crosului Balcanic de Ia 

București atleții iugoslavi se pregă
tesc cu toată seriozitatea. Pînă acum 
au avut loc mai multe concursuri da 
verificare, iar la sfîrșitul acestei sâp- 
tămîni se va desfășura în incinta hi-' 
podromului din Belgrad întrecerea de 
selecție. Oricum, federația iugoslavă 
de specialitate a și anunțat listele de 
înscrieri pentru Crosul Balcanic, din 
care urmeaz» să selecționeze pe cei 
care vor evolua la 20 martie în ca
pitala țării noastre. Forul iugoslav a 
anunțat pe: Franjo Mihalici (30:04,6 
pe 10.000 m în 1959), Dragomir Stri- 
tof (30:48,3), Istvan Ivanovic! 
(30:07,6), Zivko Stevcevici (31:25,8), 
Mioljub Jovanovici (31:29,4), Milan 
Rației (31:32.0), Dobrivoje Stojăuo- 
vici (31:51,0), Franjo Skrinjar

R VIL.

(Continuare in pag. a 3-a)



La filatura Lupeni I

IN TIMPUL UNUI SCHIMB DE ONOARE

U

Colțul specialistului

Secția a IlI-a depănat a Filaturii 
'Lupeni 
i se mai spune - 
cificul unei clase 
mare, bine luminată 
iui, cu mai multe 
șini așezate una îți 
cu o masă-birou în 
de mai multe 
lucrează tinerele filatoare (nu 
șeam dacă 
spuneam tinerele eleve 
multe dintre muncitoare urmează 
cursurile serale la diferite școli) iar 
la masă, responsabila secfieî. „Plan
șele" 'eprezintă graficele de produc
ție. Cel cate cuprinde angajamentele 
luate în cinstea zilei de „8 Martie" 
are patru coloane, dintre care două 
sint completate cu cifre. Ele arată rea
lizările obfinute de 
doare în cele două 
onoare organizate pînă în prezent, în 
cinstea Zilei Internaționale a Femeii. 
Citesc totalul ultimei coloane: 489 kg 
fire realizate peste plan! Printre mun-

sau secția tinerelului cum 
are ceva din spe- 
de școală. O sală 

de razele soare- 
rînduri de ma- 
spatele celeilalte, 
mijloc încadrată 

.planșe". La mașini, 
gre- 

păstrînd imaginea —

citoarele fruntașe care au contribuit 
din plin la această importantă depă
șire de plan a secției, se numără și 
componentele echipei de atletism a a- 
sociafiei sportive Viscoza: Veronica 
Mezei, Rozalia Popescu, Maria Gali 
precum și alpinista Mariana Mihai.

Numele tinerei alpiniste l-am men
ționat de mai multe ori în carnetul 
de însemnări. Mi l-a repetat respon
sabila secției, secretarul organizației 

- deoarece U.T.M., cei din consiliul gsocia-

al filaturii. Pe 
Și fineam s-o

acest schimb?

tinerele fila- 
schimburi de

la 
ea 

cu-

fi-

ției sportive și apoi îl citisem 
panoul de onoare 
insă n-a văzusem.
nosc. w

•— Lucrează in
întreb eu tare. Cine a fost într-o 
latură cunoaște zgomotul pe care tl 
fac mașinile de depănat. Mi se răs
punde afirmativ, din cap. O fată- 
din apropierea noastră pune mîinile 

ascu- 
îna- 
de- 

cas-

pîlnie la gură și strigă 
țit: „Tu... tu!" după care arată
inte. Semnalul se transmite mai 
parte și tnsfîrșit o tinără cu păr

Echipament există dar...

taniu, cu (xchi ageri și cu zîmbetul 
pe buze, duce mina la piept între- 
bînd dacă ea este chemată. Ii fac 
semn să stea pe loc. Nu vreau s-o 
rețin din lucru și mă îndrept spre 
mașina ei. Aflu că este responsabila 
brigăzii „8 Martie", O întreb de an-' 
gajameniul brigăzii ei luat în cinstea 
„Zilei Internaționale a Femeii". 
Nu-mi răspunde imediat. Trece de la 
o vîrtelniță la alta, leagă un fir, în
locuiește o bobină și zîmbește .con
tinuu. Aștept.

— Ne-am angajat — îmi spune 
ea — să lucrăm în cinstea zilei de 
i,8 Martie" 
nat, în loc . 
Mă opresc 
nițe care 
vine, leagă 
mai departe 
lucru și leg 
Este fruntașă în producție de doi 
ani-, și în același timp o apreciată al- 
pinistă. In dreptul altei vîrtelnițe o 
întreb cum merge cu școala. Apoi des
pre echipa de dansuri a filaturii, din 
care face parte. Insfîrșit îi mulțumesc 
pentru micul interviu și îi urez spor 
la muncă.

— Și eu vă mulțumesc — îmi spu
ne eh zîmbind. M-ați ajutat în mun
că, indietndu-mi prin prezența dv., 
vîrtelniță care s-a oprit.-.

la 12 mașini de depă- 
de 6- Apoi, pleacă iar. 
in dreptul unei vîrtel- 

stă. Mariana 
firul, și dă

mașinii. Profit de acest 
și eu .Jirul" discuției.

Mihai 
drumul

V. TOFAN

Rînduri pentru tinerii canotori

Cooperativa „Drapelul roșu" din orașul Cărei a preluat — prin co
masare — tot inventarul secției de scrimă al fostei asociații sportive 
Voința, dar se pare că nu și pe... scrimeri. Cei 38 de membri ai 
secției de scrimă așteaptă de cîtva timp să li se dea echipamentul și 
materialul care stă închis în magazia cooperativei „Drapelul roșu".

Clubul sportiv
muncitoresc Brăila

Deson de

Ml

Cînd o să vie ziua ca să vedem și noi deschizindu-se ușa ??? 
Poate după ce apare desenul ăsta!!!

Locațiune de bilete
* • Față de cerințele mari de bilete 
pentru jocul de fotbal CG.A—In- 
ternazionale din 10 martie, se pre
lungește termenul de ridicare a bile
telor pentru cluburi și asociații spor
tive, pînă sîmbătă 5 martie.

Pentru a se evita aglomerările, pu
blicul își poate procura bilete de la 
casele de la Fioreasca, stadionul Re
publicii, stadionul Dinamo și agen
țiile OCA., Pronosport (Calea Vic
toriei 9) și casa- specială din str. Ion 
Vidn. .Sînt valabile biletele cu seria 
nr. 63.

numerotate și respectarea lor este o- 
blîgatorie.

• Biletele pentru partida Rapid — 
Dinamo Bacău se găsesc în vînzare 
pînă In ziua meciului la casele obiș
nuite.

• Biletele pentru jocul Dinamo 
București —- Știința Cluj se pun în 
Vînzare de azi la ora 15 la casele o- 
fcișnuite. Se atrage atenția spectato
rilor că începînd de duminică locu
rile la stadionul „Dinamo" vor fi

Citiți

• S
al revistei ilustrate

La începutul lunii martie a luat 
ființă Clubul sportiv muncitoresc Brăi
la. Noul club va funcționa cu sec
țiile de atletism, box, gimnastică, 
fotbal, handbal, sporturi nautice, 
rugbi și tenis de masă. Antrenorii și 
tehnicienii clubului vor asigura pre
gătirea formațiilor de seniori, juniori 
și copii. Sportivii clubului au ales în 
cadrul adunării generale conducerea 
clubului.

EXEMP
Faptul s-a petrecut pe la aGrșitul lu

nii octombrie, anul trecut. Activitatea 
-. sportivă de pe atadionul și din sala 

I.T.B.-Tei, nu se putea desfășura nor- 
,. mal din cauza unor defecțiuni la re- 

țeaua electrică, care necesita revizui
rea întregii instalații. Tehnicianul a* 
sociației s-a adresat deci unei între
prinderi de specialitate, care a făcut 
devizul necesar lucrărilor. In același 
timp însă, comunistul Ion Trăilă, mais
tru electrician la atelierele centrale 
I.T.B., jucător în echipa de fotbal, a 
venit la președintele asociației:

— De ce să plătim în afară, 
lucrarea o putem face noi, în 
libere?

Intr-adevăr, chiar de a doua zi, după ce

cînd 
orele

Timpul deosebit de favorabil reluării activității competiționale in aer liber 
va fi, fără indQială, intens folosit ’ J *' 
Pe apele lacurilor vom revedea cu 
caiace sau canee. Vom recunoaște 
noștri fruntași, dar împreună cu , _ __________ _r_____
mai tineri, fără multă experiență. Unii vor porni pentru prima oară să 
spintece apele cu canoea sau caiacul. In special acestora le sint desigur 
necesare o serie de îndrumări care vor completa sfaturile antrenorilor lor, 
*le instructorilor sau ale celorlalte cadre care se ocupă de pregătirea tine
rilor canotori. In dorința de a sprijini pregătirea acestor tineri sportivi 
ne-am adresat antrenorului emerit RADU HUȚAN, 
șească celor care abia au început să 
tajului, bogata sa experiență.

E necetară o muncă temeinică, 
desfășurată cu toată grija

Mă voi adresa atît 
nosc cîte ceva din 
tehnică cit și celor 
cum vor face primii 
sușirea lor. Ce trebuie făcut, de e- 
xemplu, In luna martie ? Este peri
oada în care activitatea se reia in 
aproape _ ' '
din țară. Pentru pregătirea canoto
rilor începători este necesară o 
muncă temeinică, desfășurată cu 
multă grijă și perseverență. Antre
namentele trebuie să se * *
nativ 
mulți 
jează 
rolul 
tant. 
ment ? Se recomandă ca cel puțin 
de două ori oe săptămînă, tinerii 
sportivi să facă exerciții de forță 
cu haltere (pînă la 5-6000 kg). Sînt 
binevenite, de asemenea, orice 
forme de exerciții care pot contri
bui la dezvoltarea forței : haltere, 
gimnastică, lucrul cu extensoare e- 
lastice, cu mingea medicinală și chiar 
practicarea luptelor. Pentru coordo
nare șl rezistență sînt foarte utile 
jocurile (în special fotbal și bas
chet) precum și crosurile.

In ceea ce privește antrenamen
tele pe apă este necesară o atenție 
deosebită, întrucît tinerii canotori 
sînt adesea tentați să exagereze, să 
abuzeze și aceasta nu poate decît 
dăuna. Se întîmplă adesea ca a- 
cești sportivi să forțeze din proprie 
inițiativă antrenamentul pe apă, să 
facă sprinturi atunci cînd încă nu 
sînt pregătiți corespunzător. In pe
rioada de început nu sînt- de loc 
recomandate nici pistele de control. 
Acestea ca și sprinturile dăunează 
calității și în loc să asigure reali
zarea unor performanțe în viitor, 
împiedică în mod evident creșterea 
sportivului respectiv. Antrenamen
tul pe apă trebuie să constea numai 
în rulaj (precedat chiar de simple 
plimbări.) După 2—3 săpiămîni acest 
rulaj se poate face chiar pe dis
tanțe mai mari (8—10 kilometri) atît 
de către caiaciști cît șl de către ca- 
noiști.

Și acum, alte cîteva probleme e- 
sențiale în pregătirea tinerilor ca
notori. Pregătirea tehnică trebuie să 
constituie principala preocupare a 
fiecărui sportiv. Exercițiile făcute pe 
uscat cu ajutorul unui baston sau 
al unei padele, lucrul intens la un 
bac fix improvizat fără nici un fel 
de cheltuieli și, apoi, antrenamen
tele pe ambarcațiuni cu echilibru 
mai mare (caiace în clinuri și ca-

și de către iubitorii sporturilor nautice, 
siguranță, alături de schifuri, numeroase 
printre canotori pe tnulți dintre sportivii 
ei îșl vor începe activitatea și sportivi

rugindu-1 să impărtă- 
practice aceste două ramuri ale cano-

celor care 
elementele 
care abia 
pași spre

cu- 
de 
at

in

toate centrele de canotaj

este necesară 
desfășurată

facă alter- 
pe uscat și pe apă. Cei mai 
dintre tinerii canotori negli- 
antrenamenjtil pe uscat, deși 
lui este deosebit de impor- 
In ce constă acest antrena-

noe de turism) toate acestea au un 
rol important în pregătirea sporti
vului. Ca bază de pregătire este 
foarte nimerită canoes de 10 + 1 (ca

de asemenea primii 
această 
însă în 
alături 

avansați

iaciștii pot face 
pași, folosind 
une). Este bine 
10 4-1 să „tragă- 
tori și sportivi 
ajuta pe aceștia la însușirea cît 
corectă a mișcărilor. Un accent de
osebit trebuie pus pe învățarea po
ziției corecte în ambarcațiuni. Tină- 
rul canotor trebuie învățat de ia 
început să aibă o poziție care să-i 
permită alunecarea lină a ambar
cațiunii (nici prea mult în față, dar 
nici prea mult pe spate), o poziție 
optimă în funcție de greutatea pe 
care o are sportivul. Să amintim un 
lucru important : poziția defectu
oasă în ambarcațiune poate pune 
și pe un sportiv fruntaș în situația 
de a realiza performanțe mediocre. 
Bineînțeles, trebuie să se țină sea
ma și de alți factori cum sînt : den
sitatea apei, situația atmosferică 
etc. Pentru caiaciști se recomandă 
în mod special să nu caute puncte 
de sprijin decît în palonier 
scaun, renunțînd la sprijinul cu 
cioarelg lateral 
carlingă.

Pentru
15-16 ani 
o grijă 
îndeosebi 
a acestora. Contactul cu apa 
formă de distracție șl 
bări) poate dura chiar un 
zon. In ceea ce privește 
gătirea tinerelor caiaciste este 
voie desigur să se reducă cantita
tea de lucru, antrenamentele făcîn- 
du-se la o intensitate mai mică.

După prima perioadă, canotorii 
începători (acum sînt... avansați) pot 
trece treptat și numai pe baza re
comandărilor antrenorilor la o se
rie de antrenamente variabile r 
tru dezvoltarea rezistenței în r< 
de viteză. Dar, să ne oprim u. /- 
camdată aici. Acest început de s&- 
zon trebuie din plin folosit pentru 
învățarea sau reînvățarea tehnicii 
individuale (deci nu o pregătire spe
cifică pe apă), pentru dezvoltarea 
f oriei, pentru cunoașterea temei
nică a tuturor problemelor specifice 
acestor două ramuri sportive. Și, 
rezultatele acestei activități se vor 
vedea fără îndoială chiar de la pri
mele concursuri la care tinerii ca
notori vor participa în acest an.

ambarcați- 
canoele de 
de începă- 
pentru a-i 

mai

și 
pi- 
desa u cu spatele

tinerii în jurul vîrstei 
se cere o atenție specială, 
mai mare, accentuîndu-se 
munca de pregătire fizică 

Contactul cu apa (sub 
de distracție șl plim- 

poate dura chiar un se
in ceea ce privește pre- 

ne-

de

RADU HUȚAN 
antrenor emerit de 

caiac-canoe

In vizită la asociația sportivă I. T. B.

DE DE URMAT!
i terminat lucrul In atelier, fotbalistul 
Trăilă, ajutat de tovarășul său de mun
că și sport Mihalcea, a început revi
zuirea 
lucrat 
cîteva 
noanie 
rechi 
mingi s-au putut cumpăra cu banii 
ceștia !

Despre întîmplarea aceasta ne-a 
vestit președintele asociației 
tov. Savu Buia. Despre aceasta și des
pre multe altele. Ne-a vorbit despre 
instalatorul Petre Savu, șeful de echi
pă de Ia Depoul Șerban-Vodă, membru 
în consiliul asociației, care a reparat 
întreaga instalație de apă a stadionu-

și repararea rețelei electrice. A 
cu pasiune, cu dragoste și în 

zile lucrarea a foM gata. O eco- 
de aproape 2.000 lei. Cîte 

de ghete, cîte tricouri,
pe- 

cite

po-
I.T.B.,

In satele din raionul Tîrnăveni 
sportul și-a cîștigat nenumărafi prie
teni. In comuna Mica, instructorul 
voluntar Carol Nagy a reușit să an
greneze în practicarea diverselor dis
cipline sportive peste 120 tineri și ti
nere iar în comuna Stnmiclăuș, peste 
130 de membri U.C.F.S. au participat 
la concursuri 
masă ș. a.

de șah, schi, tenis de

I. HAȘAȘIU, coresp.

In raionul
ciatiilor sportive L L. ..... 
tere. Numai în ultimele două luni au 
luat ființă încă patru asociații spor
tive pe lingă G.A.C. din Poarta Albă, 
Mircea Vodă, Remus Opreâ’jiu’ și Sa- 
tul-Nou- Peste 270 de colectiviști au 
devenit membri U.C.F.S. Participînd 
la diverse .
mase, ei își petrec în'tr-un mod plăcut 
iimipul liber și îsi întăresc sănătatea.

Medgidia numărul aso- 
este în continuă creș-

competiții sportive de

ST. CONSTANTIN, coresp.

Pugiliștii de la școala de tineret 
U.C.F.S. din orașul Baia Mare s-au 
deplasat în comuna Băița, raionul 
Somcuța Mare, unde in satu arhiplină

a casei culturale Minerul au făcut o 
reușită demonstrație de box.

Băița este centru minier, unde există 
o asociație sportivă puternică, cu secții 
de șah, popice și fotbal.

Fără îndoială că în curînd boxul 
va avea mulți aderenți în rîndul ti
nerilor sportivi cu asociației Minerul 
Băița

V. SASĂRANU, coresp. reg.

„Duminica sportivă" s-a încheiat cu 
un frumos program artistic prezentat 
de tinerii din comuna Măidărești, în 
cinstea sportivilor.

RADU CONSTANTIN 
activist al comitetului regional 

U. T. M. Pitești

Recent a avut loc adunarea gene
rală a asociației sportive Progresul 
din comuna Măldărești-EIorezu. Cu 
prilejul adunării generale a fost or
ganizată și o reușită ..duminică spor
tivă". La întrecerile de șah, tenis de 
masă și tir din cadrul acestei „dumi
nici sportive" au participat peste 130 
sportivi din asociațiile Hprezu, Măl- 
dărești și Tomșani. Cele mai bune re
zultate le-au objinut .. juniorul Radu 
Pîrvu din asociația sportivă Progre
sul Măidărești, care a cîștigat locul I 
la șah-juniori, St. B.arabancea (Uni
rea Horezu) câștigătorul concursului 
de șah seniori, echipa de tenis de 
masă a asociației sportive Unirea din 
Horezu cîștigătoarca concursului de te
nis de treașă, Aurel Zamiirescu (Pro
gresul Măidărești) Ia tir și Ermilica 
Răctoi (Progresul Măidărești) tir.

Asociația sportivă din comuna Al- 
bac, raionul Cîmpeni, și-a cîștigat 
un binemeritat prestigiu printre ce
lelalte asociații sportive din raion. 
Asociația numără peste 180 de mem
bri U.C.F.S. și are șapte secții pe 
ramură de sport. Rezultatele înregis
trate în cadrul competițiilor sportive 

sînt dintre cele mai bune, 
are 14 campioni raionali la 
discipline sportive și 
regionali la atletism 

AL. MOMETE, coresp.

de mase 
Asociația 
diverse 
campioni

doi

lui. Ne-a vorbit despre hărnicia eu 
care întreaga secție de sporturi nau
tice și-a vopsit ambarcațiunile și și- < 
cusut pînzele. Ne-a povestit desj 
sportivii Gh. Ciachi, electrician, și Mi 
cea Gavrilescu. strungar, care au eco
nomisit 9.000 lei. executând piesele ne
cesare ambarcațiunilor. Ne-a mențio
nat numele comuniștilor Ion Mihalcea, 
electrician, jucător în echipa de hand
bal și Haralambie Voicu, lăcătuș, că
pitanul echipei de volei, al utemisteî 
Aurica Preda, muncitoare la linii, al 
încasatorului Ion Micea, atlet, al ingi
nerului R. Revl, turist, al vulcanizato- 
rului Anghel Dumitru... Toți au con
tribuit la realizarea de economii 1

Tehnicianul asociației, tov. Nicolae 
Hocher, ne-a dus să vizităm magazia 
de echipament. Cu legitimă mîndrie 
ne-a înfățișat magazinerul Gh. Tănă- 
sescu bunurile pe oare le are în păs
trare. îngrijește echipamentul de par» 
că ar fi hăinuțele copiilor săi. Ne-a 
arătat cele 30 de perechi de bocanci, 
care față de uzajul <ie 70%, ar fi tre
buit să fie dați la reformă. Au fost 
recondiționați și astăzi ei continuă să 
poarte pașii turiștilor pe crestele mun
ților. Iată și cele 80 de șorturi, vop
site și refăcute. Nimeni n-ar bănui că 
sînt în vîrstă de... 6 ani.

Pe rafturi, frumos rînduit, e echipa
mentul cel nou, intr-adevăr nou.

— Nu-l întrebuințați de loc? îl în
treb pe tehnician.

-— Despre lucrul acesta ar putea să 
vă vorbească numeroasele meciuri ale 
asociației noastre. Arată atît 
năr”, deoarece în afară că e 
grijit, nu e întrebuințat decît 
petiții.

</e „tî- 
bine în- 
în corn-

De curînd a luat ființă pe lingă 
gospodăria agricolă de stat din co
muna Petroșani din raionul Zimnicea. 
o nouă asociație sportivă. Cei 43 de 
membri au propus în adunarea gene
rală practicarea următoarelor disci
pline sportive, în cadrul asociației: 
fotbal, volei, atletism, nopice si sah.

TUDOR CIOACĂ 
corespondent

Iată ptim sarcinile prevăzute în Ho- 
tărîrea Plenarei C.C. al P.M.R. din 
3*—5 decembrie 1959 prind viață șî 
în ielițl acesta, în activitatea asociației 
sportive I.T.B. Mărturie 
cif care sînt gospodărite 
cestei asociații.

e chi bzuința 
bunurile a-

SANDU MARIAN



Prima etapă

Cum a fost în toamnă ?
. .Surpriza primei etape a furnizat-o 

Știința Cluj care a învins cu 2-1 (1-1) 
pe Dinamo București. Studenții clu
jeni au acționat ca un motor, creîn- 
du-și mai multe ocazii de gol (Marcu 
a fructificat două dintre ele) și acest 
lucru este recunoscut de dinamoviști, 
ca și faptul că victoria este meritată. 
Dinamo a egalat la un moment dat 
scorul (prin Ene I).

★
„.Un meci bun: Petrolul—Progresul 

3-£ (1-2). Formația remaniată a Pro
gresului a surprins în prima repriză 
echipa campioană prin jocul său vi
guros, combinativ, înscriind de două 
ori prin Grigore și Smărăndescu II- 
Efortul depus este resimțit însă de 
Progresul, care slăbește alura și per
mite Petrolului să preia inițiativa, să 
stăpînească terenul prin jocul său teh
nic și, după ce redusese scorul prin 
Gonstantinescu — să obțină victoria 
prin golurile marcate de D. Muntea- 
nu (2).

sînt mulțumiți de rezultat, pe care-l 
socotesc just (autorii golurilor: Crăi- 
niceanu și Fusulan). Joc bun, desfășu
rat într-o atmosferă de sportivitate.

★
...Ritm lent de joc, aceasta a carac

terizat partida C.C.A.—Jiul, terminată 
cu victoria bucureștenilor: 2-0 (1-0), 
datorită golurilor marcate de Alexan
drescu și Constantin. Jiul a jucat 
slab, mai ales în linia de atac, și n-a 
forțat pe C.C.A.- să depună eforturi 
deosebite pentru victorie.

în rîndurile de mai sus am reamin
tit cîteva fapte caracteristice din par
tidele din prima etapă a turului, dis
putată la 16 august. Duminică se în- 
tîlnesc aceleași echipe. Fiecare are po
sibilitatea să confirme sau să infirme 
comportarea Și rezultatul de anul tre
cut. Care din ele va reuși, vom vedea 
peste cîteva zile...

In preajma reluării campionatului categoriei A...
• PROBLEME DE FORMAȚIE LA ȘTIINȚA CLUJ 0 DINAMO BUCUREȘTI, RAPID Șl PROGRE
SUL SUSȚIN AZI MECIURI ------------------ ------------------------- ---------------------- -------

Au mai rămas cîteva zile pînă 
reluarea campionatului (și cît 
greu treci). Echipele din categoria 
au intrat în „febra" obișnuită din 
junul primelor meciuri oficiale ale

DE VERIFICARE • INDISPONIBILITĂȚI LA MINERUL Șl U.T.A. 
la 
de
A
a-

evitînd un lung drum 
rești-Cluj.

Am avut prilejul să 
cu clujenii

tur-retur Bucu-

stăm de vorbă 
unei vizite pe 

sezonului. Azi și mîtne ele fac ulti- care ne-au făcut-o la redacție. Discu- 
mele pregătiri. Retușări de ordin teh
nic, verificări de ansamblu, definiti
vări de formații, pregătiri adminis
trative legate de deplasări și, firește, 
emoții—iată „ordinea de zi" a aces
tei scurte perioade pînă la meciurile 
care vor marca reluarea luptei pentru 
titlu, pentru clasament.

Iată cîteva noutăți în preajma reîn
ceperii campionatului-

★
De cîteva zile, fotbaliștii Științei 

Cluj pot fi văzuți la antrenament pe 
terenul Progresul din Capitală. Cum 
duminica trecută au jucat la Ploești, 
iar duminica aceasta evoluează la 
„Dinamo", ei s-au oprit în Capitală,

în timpul

țiile, firește, s-au învîrtit î-n jurul 
fotbalului șt al studiilor. Antrenorul 
Andrei Șepci și consilierul tehnic dr. 
Mircea Luca au avut aprecieri elo
gioase pentru felul cum s-au pregă
tit tinerii fotbaliști clujeni și mai ales 
pentru sîrguința dovedită la învăță
tură. Felicitări se cuvin, de pildă, 
lui Marcu, care a terminat de cu- 
rînd facultatea de chimie, sau lui Su- 
ciu, care este un student fruntaș 
a obținut o bursă de

Conducătorii tehnici 
însă, cîteva probleme 
formație. Munteanu, 
man nu sînt încă restabiliți. 
Kromely este suspendaă pe 6 etape 
(după ultima etapă de Cupă), astfel

Și
merit.
ai Științei 
spinoase

Muneșan, Ro
tar

au 
de

★
...Rapid putea ciștiga meciul cu Di

namo Bacău in primele minute ale 
fiecărei reprize, iar Dinamo în final, cind 
a avut ocazii mai clare. De altfel a 
fost meciul ocaziilor ratate, de o parte 
și de alta. Astfel că pînă Ia urmă e- 
chipele și-au împărțit „frățește" pun
ctele (0-0), după un joc de calitate.

¥
...Farul a jucat pentru meci nul și 

a reușit pînă la urmă să obțină 1-1 
41.-1), în fața echipei U.T.A. Cele două 
oluri au fost marcate în primele opt 

minute: Igna (U.T.A.) în min. 5 și 
Botescu (Farul) în min. 8. In rest, 
o primă repriză animată de U.T.A., 
care a avut și o bară (PetSchowski) 
și o a doua cu puține faze interesante, 
în cursul căreia însă 
o bară (Niculescu).

★
-.-Al treilea rezultat 

între Minerul Lupeni 
Ambii antrenori (Lazăr și Ploeșteanu)

și Farul a avut

egal: l-l (0-0) 
și Steagul roșu.

puncte ca să ne menfinem poziția da 
lideri. In plus, jucăm înaintea parii* 
dei cu echipa italiană Internazionale, 
in care avem datoria să facem o fie 
gură demnă.

★
Progresul, reîntors marți din Im > 

goslavia unde în ultimul meci a lin', 
tîlnit echipa Sloboda Tuzla din prima 
divizie, (cum se știe victoria a reve» 
nit bucureștenilor cu scorul de 5—0)'t , 
și-a continuat la București pregătiri»’’ 
le pentru retur. Astăzi, de pildă, Pro» 
greșul joacă pe terenul său, la ora 
15.45 cu I.T.B. iar mîine va face un 
antrenament ușor.

★
Și acum cîteva știri din țară. ’ •
• Steagul roșu, revenit din R.D.G^ 

s-a antrenat zilnic, cu efectivul cotite 
plet, pentru partida cu Minerul.

• Minerul, din cauza timpului ne
favorabil și a terenului impracticabil 
din Lupeni, a fost nevoit să se antre
neze la Arad. Pentru duminică e ne
sigură participarea lui Pereț, Moldo
van și Nisipeanu, care sînt acciden
tați.

• U.T.A. se antrenează azi în corn» 
pania echipei de juniori. Lotul textil 
lișților este descompletat prin 
rea lui Pîrcălab la lotul de 
R.P.R- și prin accidentarea lui

• După cum ne-a transmis
pondentul nostru Gh. Bucur, 
Dinamo Bacău a 
Giurgiu 
compania formației 
Dinamoviștii au cîștigat cu 2—0
(1—0) prin golurile marcate de Asan 
și Gram-

ȘI ARBITRII SE PREGĂTESC-,

la 
în

pleca- 
juniori 
Seres, 
cores- 
echipa 

susținut ieri 
un meci de verificare 

locale Olimpia.
cîștigat cu

O discuție cu fotbaliștii 
stingă, in capul mesei)

de la Știința Cluj, aflați in vizită la redacția noastră. In fotografic dr. M.ircea Luca (al doilea din 
vorbește despre preocupările profesionale ale jucătorilor. Foto : Gh. Dumitru

In tabăra echipelor de categorie B...
RULMENTUL BIRLAD-C.S.M.S. 

IAȘI 1-5 (1-3)
B1RLAD, (prin telefon). Peste 3000 

de spectatori au asistat la întîlnirea din
tre „Rulmentul” și C.S.M.S. lași, des
fășurată pe un teren bun și timp fru- 
mos. In general. Rulmentul a dominat 
mai mult, dovadă fiind raportul de cor- 
nere de 12—2 în favoarea jucătorilor 
acestei echipe. Ei au combinat frumos, 
au schimbat mingi de pe o aripă pe 
alta, dar au dovedit ineficacitate în fața 
porții. Ieșenii au răspuns prin con- 
tra-atacuri periculoase, cu șuturi puter
nice, înscriind prin : Unguroiu (min. 
33), Voica (min. 40, 44, 80) și Dram 
(76). Golul Rulmentului, cel mai fru
mos din tot cursul meciului, a fost în
scris de Frîncu în min. 43.

RULMENTUL BIRLAD ; Leață (Bo-

boluj-Berbeci, Moțoe, 
Jureă-Bereea (Slumski 
(Pantelimon), Pantelimon 
Frincu, Dascălu.

CSMsS. IAȘI : Lang-Searlat (Sișcâ), 
Ciolan, Dănulescu. (Scarlat)-Buiniistriric 
(Alexandrescu), Don-Dram, Avasili- 
chioaie, Voica, Vnguroiu, Leonte (Dă- 
nuleeeu ).

Istrate-Manta,
I), Slumski I 

(Chirilă),
C.S.M. BAIA MARE — RAPID

CLUJ 5—2 (2—2)

E. SOLOMON 
corespondent

DINAMO GALATI — STIINTA 
BUCUREȘTI 3—1 (2—1)

GALAȚI (prjn telefon). Meci de 
factură tehnică slabă, care a cores
puns doar în primele 20 de minute. 
Au marcat: Voicu I, Gostache și Voi- 
cu II, respectiv Gibea (din II ni). 
V. PALADESCU — coresp. regional

Crosul Balcanic de la București la ordinea zilei
(Urmare din pag. I)

BAIA MARE (prin telefon). Meci 
viu disputat, în care echipele — în 
ciuda scorului — au jucat de la egal 
la egal, Localnicii au reușit însă să 
fructifice mai multe ocazii. Au înscris 
Pop (2), V. Moldovan, Nagy și Incze, 
respectiv Pușcariu și Crăciun. S-au 
remarcat : Vasilescu, Horzsa, Nedelcu 
I și Nedelcu II de la C.S.M., Szilagyi, 
Pînzaru, Cîmpeanu și Crăciun de la 
Rapid.

V. SASĂRANU, coresp. regional

ȘANTIERUL GOVORA - CHI
MIA FĂGĂRAȘ 2-1 (1-0)

RM. VÎLCEA (prin telefon). Parti
da s-a disputat miercuri pe ninsoa
re și pe un teren desfundat. Au mar
cat Anescu și Boțescu pentru Govora, 
Pufescu pentru Chimia.

D. ROȘ1ANU, corespondent

MECI AMICAL PE „OBOR“
Sîmbătă la ora 15.45 se va disputa 

pe terenul Obor partida amicală din
tre Dinamo Obor și Știința București.

câ posturile de fundaș dreapta și mij
locaș stingă reprezintă la ora actuală 
semne de întrebare.

★
La Dinamo, problema formației este 

clarificată în mare măsură după me
ciul de duminica trecută. A rămas de 
rezolvat doar problema postului de 
extrem stînga. In această privință, 
poate că antrenamentul de azi cu Di
namo I (campionatul orășenesc) va 
da răspuns și la această întrebare: 
Semenescu sau juniorul Harșani 1

★
Și Rapid are o problemă: Ozon sau 

Ene II centru înaintaș? Ene II s-a 
restabilit și va lua parte la meciul 
de azi Rapid-C.F.R- Roșiori, care are 
loc în Giu Iești de la oca 15.45 în 
cinstea zilei de 8 Martie (în deschi
dere, la ora 14,15 : Rapid juniori-Vesti- 
torul I). In acest ultim joc de verificare 
Rapid va ' ' ' 
Todor — 
(Neacșu) 
— Copil, 
R. Lazăr

In vederea campionatului de rugbi 
din acest an — de care ne mai des4 
part doar cîteva zile — arbitrii din 
întreaga țară se pregătesc și ei cil 
toată atenția. Au fost organizate ari4 
trenamente de condiție fizică, cursuri 
de reîmprospătare a cunoștințelor te»! 
retice.

Din inițiativa federației de speciali» 
tate, joia trecută a fost inaugurat și 
la București un astfel de curs, des? 
chis 
și a 
nea, 
s-au
în campionatul din anul trecut

Astăzi este programată cea de K 
doua lecție. Va fi dezvoltat referatul 
cu tema : „Lovitura de picior și opri
rea din zbor".

Cursul are loc la sediul FP.R. dirt 
str. Vasile Conta Nr. 16.

tuturor arbitrilor de categoria I 
Ii-a. Au fost înscriși, de aseme-? 
și o serie de arbitri tineri, care 
evidențiat în meciurile condus*)

folosi următoarea formație: 
Greavu, Dodeanu, Macri 

— Nea-cșu (Bodo), Koszka 
Ozon, Ene II, Georgescu. 
(Văcarul.

★
! cu Alexandrescu, centrul

(2.27:48,4 la maraton), Slavko Subo- 
tici (14:35,3 pe 5.000 m), Franc Haf
ner (14:51,2), Simo Va/.ici (3:49,1 pe 
1.500 nij, Mato Ambrinac (3:49,9), 
Josko Murat și Dragutin Adam; (fără 
rezultate în. 1959), precum și urmă
toarele atlete: Ancka Slamnik
(2:13,0 pe 800 m), Milica Rajkov 
(2:15,5), Anica Gasparut (2:20,5), Ga- 
brijela Hude (2:21,3), Tanja Vrdoljak 
(2:23,1), Joza Gorsin (2:23,8), Neven- 
ka Dokonal (2:24,2), Marijana Gabe- 
Ijca (2:24,8), Roviljka Bakoc (2:24,8), 
Gizela Farkas (fără rezultat în 1959).

In urma concursului de duminică 
voir fi selecționați șase atleți și patru 
atlete care vor alcătui echipele Iugo
slaviei pentru întrecerile de la Bucu
rești. După cum am mai anunțat, re
gulamentul Crosului Balcanic prevede 
că echipele pot fi formate din 6 atleți 
(în clasamentul pe echipe contează 
primii 4) și din 4 atiete (contează 
primele 31

tală și trei concursuri pentru juniori, 
junioare și seniori — semifondiști, 
care au constituit un bun prilej de 
verificare a stadiului de pregătire în 
vederea campionatelor republicane de 
cros din acest ah.

Duminică, pe Hipodromul Băneasa 
—Galop au fost înregistrate următoa
rele rezultate: seniori (3.000 m) : 1. 
Ștefan Mihali (Dinamo) 10:16,0; 2. 
D-tru Buiac (Știința) 10:29,0; 3. M. 
Spudercă (Rapid) 10:37,0 ; 4. R. Ilies
cu (Progresul) 10:39,0; 5. C. Simi- 
noiu (Avîntul) : 6. V. Caramihai (A- 
vîntul) ; 7. M. Hechicî (Progresul) ; 
8. M. Stadecher (Avîntul) ; juniori 
(2.200 in) : 1 .Mircea Nicliita (Dina
mo Or. Stalin) 7:19,5; 2. St. Bereg- 
szaszi (Dinamo) 7:22,5; 3. G. Pur- 
dea (Avîntul) 7:39,5 ; 4. C. Georgescu 
(Victoria) ; 5. Ad. Dinescu (Avîntul); 
6. A. Păcurarii (Se. M. nr. 2) ; juni
oare (700 m) : 1. 
(Avîntul) 2:21,0; 2.

(Rapid) ' 2:28,0; 4.

Intîlnire
înaintaș al echipei C.C.A. El n-a par
ticipat la ultimul meci public, fiind 
accidentat la gleznă:

— Sper Insă, că voi putea juca du
minică la Petroșani. Este un meci 
greu, pe care-l privim cu toată seri
ozitatea. Jiul este foarte puternic pe 
teren propriu- Și noi avem nevoie de

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

Unde mergem!
Azi

HOCHEI. — Patinoarul „23 August-', 
ora 9: C.S.M. Rădăuți-C.C.A. ; ora 17 i 
C. S. Tg. Mureș-Voința Miercurea Ciu< ; 
ora 19 : Avîntul Miercurea Ciuc-Ști- 
ința Cluj.

Maria Babaraica 
Ileana Pavelescu 

(Dinamo) 2:27,0; 3. Florica Nicolau 
„ra-y.-j, Ofălfa Săvescu
(Sc. M. nr. 2) 2:29)0 ; 5. Niculi.na 

Alte rezultate de duminică Mitică. {Dinamo) 2:32,0; 6. Cornelia.
Boicescu . (Dinamo) ; ,7. . Parascliiva 

-In afara crosurilor de selecție 3ti- Rfimovă (C.S.Ș.) ; 8. Mă-ria Gheor; 
minică s-au mai desfășurat în Capi- glie (Dinamo).

Prima etapă a returului campiona
tului R.P.R. este așteptată cu multă 
nerăbdare atît de iubitorii fotbalului 
cît șî de participanții la Pronosport- 
De fapt, n-ar fi fost nevoe să-i îm- 
părțim în două, deoarece, în general, 
iubitorii fotbalului sînt și pasionați 
jucători la Pronosport. Iată de ce, în 
cele trei zile carț s-au scurs din a- 
ceastă săptămînă, am putut înregis
tra un interes crescînd pentru con
cursurile Pronosport, interes care va 
crește, pe măsură ce se apropie ziua 
de S ÎMBĂTA-

Așadar, este bine' să rețineți : UL
TIMA ZI pentru depunerea buletine
lor la concursul PR.QN0ȘPORT nr.

mini II: 1155,90 variante cu 11. re
zultate exacte a cîte 110 lei; premiul 
III: 11-546,80 variante cu 10 rezul
tate exacte a cîte 16 lei

Fondul de premii : 425-245 lei.
*

La tragerea din urnă a premiilor 
suplimentare pentru luna februarie au

t Ipronosport

Premiul I. 3 variante cu 11 rezuN 
tate (1 autoturism „Moskvici" și 2 
premii a 18812 lei fiecare)-

Premiul II. 44 variante cu 10 re-' 
ziiltate a 1026 lei fiecare.

Premiul III- 305 variante cu 9 re? 
zultate a 222 lei fiecare-

Autoturismul „Moskvici” a reveni^ 
prin tragere din urnă, participantu
lui Ion Săboig din Rm- Vîlcea stft 
Știrbei Vodă nr. 117.

lor la concursul PR.QNOȘPORT
10 din 6. martie este SIMBATĂ-

NUMERELE 6ONGURSULUI 
PRQNOEXPRES Nr.

La tragerea concursului 
expres de ieri- 2 martie, au 
trase din urnă următoarele 

45 25 2 30
Numere de rezervă: 31
Fond de premii : 684-888 iei.-

Rubrică redactată de I- ' S. Loto- 
Pronosport.

9
w

Prono- 
fost ax-’ 
numere s 

19 5
29

fost extrase din urnă următoarele :
— la prima extragere: concursul 

nr. 8 ; — la a doua extragere, urmă
toarele 12 pronosticuri .’ x x, 2, 2 1. 
x, 2, 2, 1, 1, I, 1,1

In urma trierii și omologării vari
antelor: depuse la concursul Prono-

re. ,spqrt. nr.-8, au fest istabilițo următoa-

Ar
Premiile concursului -Pronosport

9 din. 28 februarie:
, Premiul. I.: 29,70 variante cij 12
zultate exacte a cîte 3-579 lei; pre- rele PREMII SUPLIMENTARE:

ur



Reprezentativa feminină a R. P. Romine

Puiu Nicolae sau Mircea Dobrescu?
............................................................. .........................- —      - —.—— — -   -.... ,

Cine ne va reprezenta la categoria „muscă 
în meciul cu Scofia —

t • Săptămâna viitoare au loc me- 
fciurile cu Scoția. Echipele noastre — 
A și B — fac în aceste zile pregătiri 
■intense. In linii mari, prima garnitură 
aste definitivată. Antrenorii lotului nu 
s-au decis încă dacă vor folosi, în 
prima întilnire, la categoria ..muscă", 
pe Puiu Nicolae sau pe Mircea Do
brescu. Se pare că pînă la urmă va fi 
preferat Dobrescu, datorită formei ex
celente pe care a manifestat-o în ul
timele meciuri. In rest, în prima echi
pă vor intra Turcii, Cișmaș, Mihalic, 
Gherasim, Stoian, Șerbu, Alonea, Ne
grea și Marîuțan. Ieri, la federația de 
specialitate, antrenorul lotului secund. 
Ion Chiriac, ne spunea că este mul
țumit 
boxeri 
După 
cundă
Puiu 
tihenrghiu, 
Nicolau, I 
cum se vede, în echipa

campionii raioanelor Gimpina, Buzău, 
Ploești, Tîrgoviște și ai orașelor Bu
zău, Ploești și Tîrgoviște. Se cuvine 
să subliniem buna comportare a pugi- 
liștilor Eugen lonescu, 1. Alexandrii 
(Uzinele 1 Mai), Oh. Răileanu, M. 
Pîrvu, Ghiță Alex. II. Iată campionii: 
JUNIORI: 0. Rădulescu (Ploești), 
C. Rădulescu (Cîmpina), Gh. Răileă- 
nu (Ploești), Șt. Lazăr (Buzău), N. 
Paraschiv (Buzău), C. Miu (Cîmpi
na), C. Mihai (Ploești), D. Marn

(CXmpiria), G. Trică 
Mihalcea (Ploești), A. 
ești), G. Mustăclosu 
SENIORI : A. Bondrea (Ploești), M. 
Haralambie (Ploești), 
(Ploești), Gh. Răileanu
Odi-că (Ploești), M. Pîrvu (Ploești), 
P. Frățilă (raion Ploești), I. Nedelcu 
(Ploești), Ghiță Al. II (Ploești), I. 
Pavel (raion Ploești), I. Alexandru 
(Ploești)

M. Bedrosian-corespondent

(Cimpina), Șt. 
Popescu (Plo- 

(Tîrgoviște ).

E. lonescu 
(Ploești), C.

jjpa d u
A început turneul internațional 

de la Moscova
a iavins echipa R. Cehoslovace cu 3-0

2MOSCOVA
Miercuri după amiază ,au început în 
sala ,;Aripile
interechipe din cadrul turneului inter
național de tenis de masă la care 
participă jucătoare și jucători din R.P. 
Romînă, R. Cehoslovacă și U.R.S.S. 
în primele lor partide, sportivii noș
tri au primit replica reprezentanților 
tenisului de masă cehoslovac. întâi- 
nind echipa feminină a R. Ceho
slovace formația R.P. Romîne a cîști-

Sovietelor" întrecerile

de forma în care se preziptă 
care vor evolua la Constanța, 

toate prohab litățile, echipa se
va avea următoarea înfățiș^e : 
sau Dobrescu,. Mîndreanu» 
u, Mihalic, \e.igii, Stoenescu, 
Negrea și Gheorghioni. După 

\ */, i secundă vor
evolua și doi boxeri constănțeni; Va; 
sile Neagu și Nicolae 
hai Nicolau, care în 
recent în comparfa lui 
zentat slab, se află — 
asigurat antrenorul 
formă mai bună. Nicolau s-a prezentat 
obosit în ring, deoarece neștiind că 
va avea de susținut un meci, s-a an
trenat foarte mult chiar în ziua par
tidei (r.c.).
Au fost stabilite „Zonele * concursu
lui republican de calificare seniori

Ieri, la Federația de box. au fost 
stabilite localitățile unde se vor des
fășura reuniunile din cadrul fazei de 
zonă a concursului de calificare se
niori. BUZĂU : participă boxeri dir. 
regiunile Pitești, Ploești, Constanța 
și București. BRAILA : Suceava, Ba
cău, Iași, Galați și oraș București. 
iTG. MUREȘ : Baia Mare, Cluj, 
R.A.M., Oradea. ARAD: Timișoara, 
Craiova, Hunedoara, Stalin* Meciu
rile vor avea loc în zilele de 10, 

13 martie.
• Zilele trecute a avut loc 

Ploești, în sala uzinelor ,J Mai**, 
tapa regională a campionatului 
publican

Stoenescu. Mit 
meciul disputat 
Monea s-a pre- 
după cum ne-a 

Chir ac — într-o

Duminică se deschide sezonul competițional
c D. Munteanu Învingător în cursa 
tant al F.R.C. participă la Congresul 
efectuate la Berlin.

PARTICIPARE VALOROASA LA 
PRIMA INTRI CERE A SEZONULUI
„Cupa 6 Martie", întrecere de fond 

care marchează deschiderea oficială a 
sezonului de ckllsm, se va desfășura 
duminică dimineață în organizarea con
siliului raional U.C.F.S. „Nicolae 
cescu". La această competiție vor 
ticipa cel mai buni alergători din 
noastră. Printre ei se află membri ai 
lui olimpic (C. Dumitrescu. G. Moiceanu, 
L. Zanoni, Aurel Șelaru, Gh. Șerban-Ră- 
dulescu, Ion Vasile etc.), cicliști care se 
pregătesc in —----- -----.l

„Cursa Păcii* 
haru, Simion 
Cohanciue, D 
ș.a.), precum 
fruntași din asociațiile și cluburile spor
tive din Capitală ~: -------
participa alergători (Invitați), din Plo
ești și Orașul Stalin.

Iată categoriile de concurs șl distan
țele pe care se vor desfășura alergările: 
avansați - 40 km : tineret — 25 km ; 
juniori categoria 1-15 km ; juniori 
categoria a Il-a — 10 km ; categoria o- 
raș — 5 km : fete — 5 km. Adunarea 
concurenților se va face la ora 9,45 pe 
str. Poenaru Bordea nr. 2. Startul in 
prima Întrecere se va da la ora 11.00 
de la km 8. șoseaua București—Giurgiu.

Federația romînă de ciclism va acor
da o cupă primului concurent sosit la 
categoria oraș.

CONCURSUL DE VERIFICARE 
A SELECTION ABILILOR PENTRU 

„CURSA PĂCII"
Așa cum am anunțat, simbătă a a- 

vut loc primul concurs de verificare a

Băl- 
par- 
țara 
lotu-

vederea participării la 
(Șt. Poreceanu, I. Bra- 
Ariton, Ion Stoica, V. 
Munteanu, Gh, Calcișcă 

și o serie de alergători

De asemenea, voi

de verificare a selecțlonabililor pentru „Cursa Păcii" ® Un reprczen- 
U.C.I. 6> Ion loniță și Petre Tache ne vorbesc despre antrenamentele

gat cu scorul de 3-0: Angelica Ro- 
zeanuAMa 2-0 (8, 16), Mana Ale- 
xandru-Ciratkova 2-0 (14, .18), Ange
lica Rozeanu, Mana Alexandru- 
Grafkova, Hola 2-0 (14, 16).

A urmat apoi, întrecerea masculină 
dintre reprezentativele acelorași țări. 
Pînă în momentul cînd are loc convor
birea telefonică, scorul întîlnirii este 
favorabil sportivilor romîni care con
duc cu 4-2. In al șaptelea meci, Co- 
bîrzan a pierdut primul set cu 11-21 
la Stanek și conduce cu 14-8 în cel 
de al doilea. Iată rezultatele tehnice: 
A'eguZescu,-Schwartz 2-0 (17, 17), Po
pescu-Stanek 1-2 (—14, 8. —16), Co- 
Wrzaft-Polakovic 0-2 (—19, —16),
<Vegu/escu-Stanek 2-0 (14, 14), Coblr- 
z&n-Schwartz 2-0 (18,. 16), Popescu- 
Polakovic 2-1 (17, -6, 18).

în întîlnirea dintre echipele mascu
line ale U.R.S.S. 1 și U.R.S.S. II, pn- 

ieșit învingătoare cu

selecționabililor 
,,Cursa Păcii14, 
s-a desfășurat pe o distan
ță de 40 km. Din cauza 
vîntului puternic, alergătorii 
nu tu putut obține un 
rezultat bun pe prima 
parte (media orară a fost 
sub 30 km h), însă s-au 
menținut tot timpul în 
tema dată de antrenorul 
Nicolae Chicomban. Pe 
partea a doua, cînd au be
neficiat de o atmosferă 
mai calmă, ei au rulat cu 
aproape 40 km pe oră. La 
sprintul final, unde a sosit 
întreg plutonul, s-a înre
gistrat următoarea ordine : 
1. D. Munteanu ; 2. Șt. Po- 
receanu ; 3. Gh. Calcișcă.

ANALIZA ACTIVITĂȚII 
COMISIEI DE CICLISM A 

ORAȘULUI BUCUREȘTI

Astăzi după amiază la 
ora 18 va avea loc la se
diul consiliului orășenesc 
U.C.F.S. București ședința 
de analiză a activității co
misiei
dință vor participa 
nori, 
din

pentru 
întrecerea

de ciclism. La șe- 
antre- 

alergători fruntași 
Capitală și - activiști

sportivi.

F.R.C.
TATA

VA FI RLPREZEN- 
LA CONGRESUL 

U. C. I.

ma formație a
5-1.

Joi, cele două reprezentative romîne 
vor juca cu echipele secunde* ale 
U.R.S.S., iar vineri vor avea loc me
ciurile feminine și masculine dintre 
reprezentativele R. P. Romîne și 
U.R.S.S. I.

iigenn ■ i: i=
Dinamo București 

învingătoare la Viana
In drum îpre țară, după meciul 

susținut la Stuttgart în compania e« 
chipei F. A. Goppingen, formați/ 
masculină de handbal Dinamo Bucu
rești a jucat luni 29 februarie la Vie- 
ria un meci amical cu echipa Wiener 
Sport Klub. întîlnirea a avut loc sea
ra, în sala Ministerului Comerțului, 
și s-a încheiat cu victoria categorică 
a handbaliștilor bucureșteni la scorul 
de 23—14 (11—5).

in
la 
e- 

re-
individual. Au participat

f Marți s-a disputat a doua rundă a 
'„Turneului maeștrilor", competiție 
care reunește o serie de șahiști frun
tași din Capitală.

Numai două partide s-au încheiat 
la epuizarea timpului de joc. Pavlov 
j(cu negrele) a obținut o victorie ra
pidă — în numai 19 mutări — în fața 
Sui Joița. Nacht a fost din nou un ad
versar de temut pentru maestrul 
Troianescu, care s-a găsit în fața unui 
atac puternic 
Viata aceasta, 
valorifice cu 
nînd victoria.

Alte două
In amîndouă avantajul este de partea 
negrelor. Gavrilă are un pion în plus

pe flancul regelui. De
Nacht a reușit să-și 

succes avantajul, obti-

partide s-au întrerupt.

și poziție mai bună in finalul cu 
țescu, iar în partida Botez-Reicher 
ultimul deține avantaj. Partida Ciocîl- 
tea-Pușcașu este amînată- Bozdoghi- 
nă a fost liber.

Marți s-au jucat întreruptele în 
concursul feminin „Cupa 8 Martie". 
Cum numai o parte dintre ele au pu
tut fi terminate, situația în cele două 
grupe continuă să fie neclară. Cele 
mai bune punctaje le au pînă acum 
Margareta Teodorescu 2 (din 2), Ale
xandra Nicolau și Elena Sigalas 2 
(din 3) — în prima grupă; Elisabeta 
Polihroniade 3 și Rodica Reicher 2'/?, 
amîndouă din cîte 3 partide — în 
grupa secundă.

întrecerile continuă astăzi după- 
amiază.

Miercuri dimineața a ple
cat la Paria antrenorul fe----- Aspect din desfășurarea Antrenamentelor pe velodro-
deral de ciclism, prof. N. mul acoperit 
Oțeleanu. El va reprezenta lin. In 
Federația -.română de ciclism 
la Congresul" de statut al Uniunii Inter
naționale de Ciclism (U.C.I.). Lucrările 
Congresului se desfășoară în ziua de 5 
martie.

PISTARZII ROMÎNI S-AU ÎNTORS 
DE LA BERLIN

Marți seară au revenit In 'Capitală 
pistarzii romîni Ion loniță și Petre Ta
che, care au făcut timp de două săp
tămâni antrenamente împreună cu aler
gătorii din R. D. Germană și R. P. 
Bulgaria, pe velodromul ,,Werner See
lenbinder Halle“ din Berlin. La înapo
iere cei doi cicliști ne-au făcut urmă
toarea declarație':

„Antrenamentele pe care am avut 
posibilitatea să le efectuăm pe velo
dromul din Berlin au constituit pentru 
noi un prețios sprijin în activitatea de 
pregătire. în partea a doua a șederii 
noastre la Berlin am lucrat mai mult 
Ia îmbunătățirea elementelor de teh
nică și tactică. Ne-au fost de folos și 
concursurile la care am asistat și care 
s-au desfășurat între cicliști din R. D. 
Germană, Danemarca, Anglia, Elveția 
și R. P. Polonă. Vom continua să ne 
antrenăm cu seriozitate pentru a putea 
realiza normele olimpice fixate pentru

,,Werner Seelenbinder Halle" din Ber- 
prim plan ciclistul romin Ion loniță.
anul I960 (n.n. 11,4 sec la proba de 
teză și 1111,S la 1.900 m cu start de 
loc)".

vl- 
pe

*- h. n. —

HOCHEI aa

[Voința Miercurea Ciuc continuă să conducă în clasament
(Urmare din pag. 1)

G. S. Tg. MUREȘ: Micle-Solyom, 
E. Antal; Nașca, Tojgănel-Farcaș, 
Szatmari, C. Antal; Soos, Varga, In- 
cze II.

"4 C.C.A. a învins greu pe Avîntul 
l. M. Ciuc
f Militarii bucureșteni au avut de tre
cut piste o rezistență deosebit de vie 
opusă de echipa din Miercurea Ciuc. 
Au marcat: Cozan I (2), Ionescu.Peter, 
Kalamar respectiv Șt. Szabo și Z. 
Antal. Au condus J. Florescu și M. 
Hușan.

G.C A.: T . . ' “ '
fer, Kalamar, Lorincz-Raduch, 
mor, Zografi, Cozan I, Ganga.

AVÎNTUL: Sprencz II-L. Vakar, L. 
Andrei; Pali, Sz<5cs-Z. Antal, St. Szabo, 
lanoviei; T. Vakar, Iszlai, Hollo II! ; 
Rigo.

• Intr-un joc fără istoric. Voința 
Miercurea Ciuc a întrecut cu 15—1 pe 
C.S.M. Rădăuți. Au marcat: Varga 
(3), Takacs I (2), Zerveș (2), Cior
ba (2), Szabo I (2), Balint II, Andrei, 
Hollo I, Spirer, respectiv Chirilă I.

VOINȚA : Purcărea-Varga, Balint 
II, Zerveș, Ferenczi, Szabo I-Hollo 
Hollo II, Ciorba, Andrei, Takacs 
Spirer, Balint I.

C.S.M. RĂDĂUȚI: Sofian-Chirilă 
Chirilă II, Cilievici, Lazarov, Ciobo
taru, Urbanovschi, Murin, Kern, Io- 
nașcu, Corduban, Poclitaru, Lunga.

I, 
I-

i.

Pușcaș-Ion seu, Czaka, Pe- 
" " ’ “ ’ ‘ To-

Ieri, rezultate normale

In cel mai important joc al etapei, 
CCA și-a impus superioritatea asupra 
Științei Cluj, în ultima repriză, cînd 
in cîteva minute s-a distanțat ca scor. 
Jocul a fost de bună calitate, rapid, 
cu faze dinamice la ambele porți. Stu-

denții au deschis scorul în primele mi
nute prin Biro, iar CCA a egalat, în 
repriza a doua, prin Kalamar. Această 
repriză a fost presărată cu durități. In 
ultima repriză, CCA înscrie pe rînd 
prin lonescu, Cozan I de două ori și 
Ganga, iar clujenii reduc handicapul 
prin Otvos. Scor final: 5—2 pentru 
militari.

In deschiderea de aseară, CS Tg. 
Mureș a întrectit destul de greu — 
dar deplin meritat — pe CSM Râdă- 
uți, cu 6—4. Autorii golurilor: Varga 
— cel mai bun de pe teren — (3), 
C. Antal (2) și Incze II pentru mu
reșeni, respectiv Ciobotaru (2), La- 
zarov și Chirilă I.

In partida de dimineață, Voința 
Miercurea Ciuc a întrecut ușor pe A- 
vîntul Miercurea Ciuc cu 6—1. Varga 
(2), Spirer (2). Batint II și Ciorba au 
marcat pentru lideri, Toma Vakar pen
tru Avîntul

Real și Barcelona 
semifinalele C.C.E. 

ia fotbal
In meci retur pentru sferturile•

de finală ale „CCE" la fotbal. Real 
Madrid a disput de Nice cu 4-0 (3-0) 
califlctndu-se pentru turul următor. 
Meciul Wolverhampton Barcelona 
t-a terminat cu victoria echipei spa
niole cu 5—2.

Ecouri după închiderea J. O. de iarnă
SQUAW VALLEY (Agerpres). In

tr-o convorbire cu corespondentul zia
rului Pravda, președintele Comitetului 
Olimpic Internațional (C.I.O.) A- 
very Brundage (S.U.A.), a declarat 
că Jocurile Olimpice de iarnă, înche
iate recent la Squaw Valley, au fost 
deosebit de interesante. „Succesul ob
ținut de sportivii sovietici — a spus 
Brundage — se datorește fără în
doială unei munci serioase și unor 
antrenamente intense. Sportivii sovie
tici au produs o impresie excelentă 
în S.U.A. Ei au avut ua rol impor
tant în crearea atmosferei prietenești, 
în spiritul olimpic, care a caracteri
zat aceste zile. Cultura fizică sovie
tică, a declarat Brundage, este cons
tituită pe principii care corespund în- 
trutoful idealurilor olimpice".

★
La terminarea J.O., mal multi par

ticipant cîștigători ai medaliilor de 
iarnă, au făcut declarații trim-ișMor 
ziarelor sovietice.

CAROLE hr.SS (S.U.A.), campi.mă 
olimpică la patinaj artistic; „Jocurile 
olimpice sînt un lucru bun și necesar. 
Ele permit sportivilor din diferite țări 
să se întilnească și să se cunoască 
mai bine. La Squaw Valley noi am 
trăit într-o singură și mare familie a 
prieteniei. Mi-a făcut o deosebită plă
cere să urmăresc evoluția patinatorilor 
artistici sovietici, în mișcările cărora 
sînt multe elemente de balet".

LIDIA SKOBLIKOVA (U.R.S.S.), 
dublă campioană olimpică la patinaj 
viteză : „Am fost foarte impresionată 
de atmosfera de prieten'e și sinceri-

tate care a domnit între participant!. 
Publicul a fost obiectiv și de multe 
ori entuziast".

KALEVI HAMALAINEN (Finlan
da), campion olimpic de schi la 50 
km : „Olimpiada albă ne-a lăsat amin- 
tri de neuitat. Deși schiorii sovietici 
nu au obținut succesele așteptate, 
rămîn pe viitor aceiași concurenți d« 
temut".

EVGHENII GRISIN (U.R.S.S.), 
dublu campion olimpic de patinaj 
viteză: „Cea de a Vlll-a Olimpiadă 
de iarnă le-a întrecut pe cele prece
dente, mai ales prin dirzenia luptei 
și valoarea rezultatelor".

Turneul de tenis
de la Moscova

In cadrul turneului internațional de 
tenis pe teren acoperit de la Mosco
va, cea mai disputată întilnire a opti
milor de finală a fost partida Sko- 
necki (Polonia) — Lejus (U.R.S.S.). 
După 3>/2 ore de joc, tenismannl polo
nez a obținut victoria cu 8-10, 8-6, 8-6, 
1-6, 9-7. S-au mai calificat pentru 
sferturi, printre alții, sovieticii Anisi
mov și Ăîozer, Pilet (Franța) și Pia- 
tek (Polonia). La simplu femei, în se
mifinale se întîlnesc: Pujezova 
(Ceh.) —- Riazanova (U.R.S.S.), 
Nennot (Franța)—Kuzmenko (L'RSS). 
La dublu bărbați tinerii Lețus și Par
ma (U.R.S.S.) au întrecut în patru se
turi cuplul francez alcătuit din Pilet 
și veteranul Borotra.


