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Spartachiada de iarnă, a tineretului

Cum am organizat noi întrecerile

Programul turneului U.E.F.A. de juniori
Adversarii echipei noastre, in ordine: Olanda, R.F.G. și Belgia

Comisia >de juniori ^LLE.F.A.
grupe ale “
Port u gali Fa,
etape:

Gnujpa 
Grupa 
Grupa 
Grupa

Grupa 
Grupa 
Grupa 
Grupa

a stabilit programul focurilor pe
Turneului U.E.F.A., care se va desfășura anul acesta în 
între 28 martie și 10 aprilie. Iată programul celor trei

ETAPA I

A-t Italia—Portugalia și Iugoslavia—Anglia 
B: Belgia—R.F.G. și OLANDA—ROMINIA 
C: Turcia—Austria și Spania—R.D.G.
Dr Luxemburg—Ungaria și Franța—Polonia.

ETAPA A II-A
•4

A: Italia—Iugoslavia și Portugalia—Anglia 
B Belgia—Olanda și R.F.G.—ROMI NIA 
C : Turcia—Spania și Austria—R.D.G. 
D: Luxemburg—Franța și Ungaria—Poloni.-'

ETAPA A III-A
In întreprinderea noastră, I. S. „Mis- 

trețul“-Buourești, sportul nu constituie, 
desigur, o noutate pentru muncitori. 
Mulți dintre ei s-au întrecut cu prilejul 
diferitelor competiții sportive. Alături 
de fotbal, care este sportul cel mai în
drăgit, numeroși tineri și vîrstnici prac
tică atletismul, halterele, gimnastica, 
nisul de masă și șahul.

Vestea că și în această iarnă se 
organiza Spartachiada a fost primită
deosebită bucurie. Cunoscînd pasiunea 
pentru sport a muncitorilor din între
prinderea noastră am știut că întrecerile 
se vor bucura de succes. Totuși, tre
buia dusă și o bună muncă dc organi
zare și mobilizare pentru ca succe-sul 
acestei competiții să fie pe deplin.

Cu ajutorul organizației de partid an 
fost, luate primele măsuri, 
comună pe care 
U.T.M. (secretar

te-

va 
cu

In ședința 
a ținut-o organizația 

Valeriu Ilînceanu), 
comitetul sindical pe întreprindere (pre
ședinte Constantin Sima) și asociația 
sportivă, s-a h olărit printre altele asi
gurarea unei mobilizări pe secții de pro
ducție pentru o participare cît mai largă, 

învățînd din desfășurarea edițiilor tre
cute ale competițiilor de mase, ne am 
hotărît să solicităm ajutorul tehnicie
nilor și specialiștilor la fiecare disci
plină sportivă. Astfel, la haltere, sportul 
celor mai puternici, vom fi ajutați dc 
antrenorul Ilie Enciu, secondat de halte
rofilul fruntaș Ion’ Lugoj an. Ei vor arăta 
în prealabil cum se poate ridica haltera, 
care trebuie să fie ținuta corpului și

EMIL PISTRUI
președintele asociației sportive 

„Mistrețul* București
★

cum se țin brațele, ta tenis de masă, 
un sprijin prețios ne dă tovarășul Ion 
Georgescu, membru al consiliului aso
ciației sportive. Deși el este un pasionat 
fotbalist (joacă în campionatul raional 
de fotbal) are totuși cunoștințe avan
sate în domeniul tenisului de masă. La 
această disciplină contăm pini la ter
minarea întrecerilor pe un număr marc 
de concurenți.

Gimnastica în producție nu a fost in
trodusă de mult timp în întreprinderea 
noastră. Cunoscînd faptul că în regu
lamentul dc desfășurare al Spartachîadei 
de iarnă a tineretului se prevede că la 
gimnastică se vor executa exerciții din 
cadrul complexului G.M.A., ne-am gîn- 
dit la necesitatea învățării acestora. Ce- 
rînd sprijinul U.C.F.S. raional „Nico-

lac Băleescu*, tov. Ion Cosnia, profesor 
dc educație fizică, metodist cu gimnas
tica în producție nc-a venit în ajutor. 
Acum, cu regularitate, în pauza de gim
nastică în producție exersăm zilnic și 
oîteva din exercițiile complexului G.M.A. 
Cunosoînd interesul mare pe care l-au 
arătat muncitorii față de gimnastica în 
producție, credem că la gimnastica din 
cadrul Spartachiadei dc iarnă vom în
truni numărul cel mai mare de partici
pant!.

Despre patinaj și schi nu putem spune 
marc lucru din cauza... timpului nefa
vorabil. Noi ne am pregătit. Acum, aștep
tăm eu nerăbdare înghețul și atunci 
alături de cei 150 de pârtieipanți de la 
celelalte întreceri care sînt în plină des
fășurare vom înregistra noi concurenti. 
In încheiere, trebuie să arăt că am reușit 
să obținem aceste succese ca urmare 
a sprijinului permanent primit din parte» 
organizației de partid (secretar Gheorgh* 
Bungău) și conducerii întreprinderii (di
rector Ion Glovac).

u

Azi, la Moscova

0. R. S. S. R. P. R în preliminariile
campionatului mondial de handbal în 7

handbaliștii noștri au făcut

O inițiativă
lăudabilă

„23Ieri, in incinta patinoarului 
August" și-au dat intîlnixe din nou, 
zeci și zeci de copii, tineri, părinți, 
rude ale micuților patinatori, sportivi, 
Unii veneau sâ patineze (obișnuitul 
patinaj duminical) alții, rude sau 
prieteni aj copiilor, veniseră să asiste 
la demonstrația de patinaj artistic 
organizată de clubul sportiv Cons
tructorul.

La sfîrșit, și unii și alții au ple
cat pe deplin satisfăcuți. S-au bucu
rat, pe de o part? de aerul rece, 
curat și plăcut al dimineții respec
tive, iar pe de altă parte au petre
cut cu toții laolaltă elite va oie plă
cute pe încîntătoaiea bază, fie pa- 
tinind ca participanti la demonstra
ție, fie asistînd și incurajînd pe pa
tinatori.

In cadrul demonstrației aiu fost in
duse alergări — probe de viteză fete 
și băieți, jocuri distractive (alergări 
în sac sau cu oul în lingură, un alt 
joc foarte captivant prin rapidita
tea, cu care trebuia lucrat — cule
sul merelor), isr-a lipsit din cadrul 
demonstrației -
prezentarea patinatorilor artistici în 
devenire sau a

A impresionat 
tatea lor, prin 
prin grație și 
Militaru, Maria 
Dragoș, * ’ 
ghiu, '

Cuplul Dana Gheorghiu și Sabin 
Dragoș (la un Ioc au abia 15 anișori), 
au făcut pe melodia „A rividerci 
Roma“ o demonstrație de dans ar
tistic pe patine, plină de grație și 
putem spune, chiar măiestrie. Să
riturile din viteză, piruetele și în- 
cîntătoarea „ieșire la rampă" au 
smuls spectatorilor prezenți ropote 
de aplauze. De asemenea, în cadrul 
demonstrației, micuța Elena Moiș, 
mereu în „ascensiune de formă" a 
dovedit multă grație, agilitate și*, 
temeinică pregătiria tehnică.

Alături de copii și pionieri, spor
tivii Roxana Găbunea, Irina “ * 
rescu, Cristina Patraulea și ____
Ionian, prin participarea lor la de
monstrație, au întregit calitatea și 
frumusețea micului spectacol pe 
gheață organizat de clubul sportiv 
Constructorul. Păcat că sportivii con
sacrat t au avut unele mici „acci- 
denîie" (căderi pe gheață), în timp 
ce micii patinatori — copiii și pio
nierii — s-au dovedit mai atenți și... 
serioși în pregătirea numerelor pre
zentate.

Demonstrația de patinaj ne gheață, 
organizată de clubul sportiv Cons
tructorul, neavînd pretenția unui 
spectacol, este totuși o inițiativă lău
dabilă a clubului respectiv și ea nu 
poate duce decît la popularizarea 
tot mai largă a patinajului, la sti
mularea și promovarea unor reale 
talente.

Televiziunea a ținut să fie și ea 
prezentă. Păcat că au fost puțini 
spectatori.

bineînțeles — nici -------
celor consacrat i.
plăcut, prin mobili- 
ușuiința patinajului, 

frumusețe : Diana 
Marinescu, Sabin 

Adam Dinea, Dana Gheoi*- 
Ruxandra Marinescu.

Zaha- 
Radu

Sosiți simbăta seara la Moscova,
ieri un antrenament de acomodare în sala T.S.K.A

de acest important meci. IntîlnireaMOSCOVA 8 (prin telefon). — După 
ce din cauza condițiilor atmosferice, că
lătoria cu avionul a fost contramandată, 
lotul reprezentativ de handbal în 7 al 
țării noastre a plecat din București spre 
Capitala Uniunii Sovietice cu trenul, 
unde a ajuns sîmbălă spre scară. Ifand- 
baliștii noștri au fost întâmpinați la 
gară de V. Rakitin, președintele federa
ției sovietice de handbal, de cei doi an
trenori ai echipei U.R.S.S., Gurevici și 
Ivakin, precum și de alți reprezentanți 
ai sportului din Moscova. ___

In cursul zilei de azi (n.r. ieri) hand- Uniunii Sovietice se pare ca ea va fi 
'' cea anunțată ulterior și în care formația 
‘ de bază este: Sibalkin — Lebedev, Iva-

a 
stîrnit un interes deosebit la Moscova, 
toate biletele fiind vîndute încă cu multe 
zile înainte. Pentru a se da însă posi
bilitatea tuturor amatorilor de handbal 
să urmărească jocul, partida va fi tele
vizată. Reamintim că meciul va începe 
la ora 19 și va fi arbitrat dc G. Mihalk 
(R. 1). Germană). In cursul zilei 
luni lotul nostru va participa 
o ședință teoretică de pregătire a 
ciuliți. Cu acest prilej se va stabili și 
formația noastră. Cît privește echipa

<lc 
la 

mc-

baliștii romîni au făcut un ușor antre-. 
nament de acomodare în sala T.S.K.A. 
unde va avea loc întîlnirea dintre cehi- 
pelc U.R.S.S. și R. P. Romine, în cadrul k‘n< Morozov, Zaifev, Mazejenskas, Terț- 
preliminariilor 
Fiind vorba de 
modairc, ședința 
o oră, timp în 
au exersat aruncările la poartă. La an
trenamentul handbalișiilor noștri au a- 
sislat și jucătorii sovietici împreună cu 
antrenorii lor.

Iată acum și ultimele amănunte legate

campionatului mondial, 
un . antrenament de aco- 
nu a durat mai mult de 

care jucătorii romîni

vadze.

Grupa 
Grupa 
Grupa 
Grupa 
Datele

A : Italia—Angllia și Portugalia—luffo&javia 
B: BELGIA—ROMINIA și R.F.G—Oian-da 
C : Turcia—R.D.G. și Austria—Spania
D : Luxemburg—Polonia și Ungaria—Franța 
de disputare oa și localitățile vor fi stabi.ite ulterior.

CONCURSUL INAUGURAL AL SEZONULUI JUBILIAR
DE SCHI S-A BUCURAT DE SUCCES

SINAIA, 8 (prin telefon dc la trimisul 
nostru). — Sîmbălă, în. masivul Bucegi, 
pe meleagurile unde s-a desfășurat cu 
50 dc ani în urmă primul concurs ofi
cial de schi din țara noastră, 'a avut loc 
inaugurarea Sezonului Jubiliar prin care 
se serbează semicentenarul schiului ro- 
mînesc.

Se obișnuiește ca aniversările să fie 
însoțite de solemnități. Și astfel, peste 
120 dc schiori re prezen tind cluburi și a- 
sociații sportive din 8 regiuni ale țării 
(Brașov. Ploiești, Maramureș, Cluj, Su
ceava, Hunedoara, Bacău și București) 
s-au înșirat pe trei laturi ale platoului 
din apropierea cabanei Valea cu brazi 
pentru a asculta în cadrul unei scurte 
festivități cuvîntul tov. Bujor Almăjan, 
președintele F.R.S.B.A. Vorbitorul a su
bliniat' în cuvîntarea sa semnificația 
acțiunilor cc vor avea loc în cadrul Se
zonului Jubiliar, urînd totodată spor
tivilor succese în activitatea competiție- 
nală, atât de bogată anul acesta.

★

A doua zi dimineața, concurenții, aT- 
bitrii și numeroșii spectatori și-au dat 
întâlnire pe Valea lui Carp.

In programul concursului inaugural, 
slalomul special, probă tehnică prin ex
celență. a avut exclusivitate, cursele dc 
fond fiind amînate. Senioarele 'au plecat 
primele, avînd de parcurs un traseu de 
400 m (diferența de nivel 150 m) presă
rat cu 40 de porți. Bine pregătită Mihaela 
Ghioarcă a cîștigat ambele 
deci locul I. Ilona Micloș a 
manșa a doua și a trebuit să 
mea-scă cu locul secund. Pe
s-a clasat Elisaveta Obrașcu care *

manșe și 
căzut în 

se multa* 
locul III

il

probei 
conclud

Mihaela Ghioarcă, 
de slalom special 

oficial al

cîșligdtoarea 
din primul 
sezonului.

Foto: D. Stănculescu

căzut în prima manșă, fftcînd în schimbi 
o cursă bună în cea dc a doua.

Așteptată cu mult interes, proba se
niorilor a dat loc la o luptă palpitantă. 
Prima manșă aranjată de antrenorul 
Ion Cașa pe un traseu cu o lungime d® 
500 m, ’avînd 180 m diferență dc nivel 
și 48 de porți, a obligat pe concurcnțî 
să execute ocoliri complete și să treacă1 
■prhn cîteva „încuietori*. La sfîrșitul

GH. NICOLAESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

Rapid București, învingătoare ia oradea, 
iși menține primul loe in campionatul republican 

de baschet

. Eoto. l L MihăiciFază din meciul I.C.F. —Voința Brafțnt

Campionat ele republicane de bias-; 
chet au fost reluate ieri prin desfă-i 
șu narea jocurilor etapei a X-a. dată 
mai jos rezultatele meciurilor dis-i 
pută te duminică :

MASCULIN

DINAMO ORADEA — RAPID 
BUCUREȘTI 65—70 (27—32). în-
tilnirea a atras numeroși spectatori 
în sala Dinamo din localitate. In 
prima parte a partidei localnicii au 
avut inițiativa conducted din pri-. 
mele minute. Bucureștenii refac însă 
handicapul și pînă la sfîrșitul primei! 
reprize scorul alternează, el fiind! 
favorabil in final echipei Rapid. în 
repriza a Il-a orăderrii forțează nota 
jocului, refac, ajungând ca te rnin. 
39 să aibă numai 1 punct mai puțin 
decît Rațpid (63—64). Au 
Dinescu 20 
10, ~ “

înscris r
Popovici 12, Popescu

Preduilea 8. Costescu 8, Ganea 
6, Flprescn 6 pentru Rapid și Sebe- 
stien 15, Hup-oiu 13, Mocoș 13. $u- 
hai 10, Vanea 8, Berețki 6, pentru 
Dimmo*

Illie Ghișa și Al. Jiilăti, coresp.
ȘTIINTA CRAIOVA — VOINȚA 

IAȘI 48—51 (27—27).. Deoarece lfr 
s-a ridicat dreptul de organizare pe 
timp de trei etape, din cauza unor

(Continuare in pag. a 2-a)



CAMPIONATUL MASCULIN A ÎNCEPUT CU O SURPRHĂ: O reușită gală amicală

Revederea spectatorilor cu voleiba
liștii a fost așteptată cu nerăbdare. 
In Capitală (atît la Ciulești cît și la 
Dinamo), la Constanța, Cluj, sau Lu- 
perți spectatori entuziaști au umplut 
6ălije pînă la refuz.

Iată amănunte asupra jocurilor dis
putate în prima etapă.

. BUCUREȘTI: Rapid—Știfofa Timi
șoara 3—0. (5, 9, 13), O sală arhi
plină cum de mult n-a fost în Giu- 
leștt și un public entuziast — iată 
atmosfera în care s-a disputat a- 
teasiă partidă în care, pentru a ciș- 
tiga, echipa campioană a trebuit să 
deppnă eforturi, serioase. Aceasta pen
tru că studenții, In ciuda faptului că 
'au pierdut la diferențe mari primele 
doug seturi, au aliniat o forrpgUe 
omogenă destul de bine pregătită, 
capabilă de surprize. Se poate spune 
eă ți singuri au pierdut setul al trei-ț 
Jea. Conducând la un moment dat, cp 
112—țl 1, s-au grăbit prea mult îți *>i 
țiiinf, „uitînd" să mai gândească. Băi 
nățenii au în formație două indivir 
dualități deosebite : Al Atașat și fti 
mărul Matei Gostea. Feroviarii, în rîn-i 
dul cărora a jucat și Ponova, alcă
tuiesc aceeași echipă valoroasa, care 
știe să,și impună jocul. Nkolau, Pa» 
vel și Drăgan «n foșî din nou cei 
mai buni jucăfori- A Condus foarte 
bine C. ArTT’>;sr»‘:ei|, (M T,V

CLUJ : Știința—Știința Galați 3—0 
,(5, 8, 12).’ Gkijenii au început foarte 
bine această partidă și o dată cu 
ea și nolll campionat. Deși fipsiți de 
coordonatorul lor de pînă acum, G. 
©herebețiu, ei au încredințat acest 
rol colegului lor de echspă, Gh. Fie
rarii, oare a fost cel mai bun de pe 
teran. Gălățenii s-au comportat bine 
în apărare, dar au greșit mult în 
atac. Comportarea lor a fost umbrită 
însă de atitudinea nesportivă ■ jucă
torului Marius Iorga, care a sfidat în 
repetate rindurj deciziile oorecte ale 
arbitrului O. Frențiu (Sibiu)- S-au 
maj comportat bine: Bărbuță, Sido, 
Dăhajă de la gazde, Kramer și Ior- 
daclie de la oaspeți. (Șt. Tămaș —-î 
corespondent).

BUCUREȘTI: Victoria — Petrolul 
Ploiești 3—2 (15—13, 15-5,8-15,9— 
15, 18—16). O partidă spectaculoasă și 
pasionantă din punct de vedere al 
evoluției scorului (cu deosebire în ul
timul set) : bucureștenii conduc cu 
8—3, scorul devine apoi 8—8, 14—14 
și în cele din urmă, după numeroase 
schimbări de serviciu, 18—16. Oas
peții au greșit foarte mult în acest 
final al partidei. Ou mai multă aten
ție, ar li putut inversa scorul. Deși 
au jucat cu multă însuflețire, pioieș- 
tenii nu și-au putut acoperi în acest 
fel lipsurile tehnice. Cei mai huni ju
cători ai învingătorilor au fost Gher- 
tinjșan și Lupan, în timp ce M Ra
dulescu, C. Popescu și Manta s-au 
remarcat de la oaspeți, Arbitrul V. 
iVofcu a condus corect.

LUPENI : Jiul Petroșanii—G. Q. A. 
3—2 (15—|3, 13—15, 15—9, 12—15, 
15—13). Meciul a avut loc la Lupeni 
pentru că sala din Petroșani nu este 
omologată. Partida a fost de factură 
tehnica modestă. Jiul a meritat vic
toria fiind mai calm în momentele 
decisive. întrucât arbitrul delegat nu 
s-a prezentat, partida a fost condiisă 
de arbitrul Ciontea, care s-a achitat

CONCURSUL INAUGURAL
(Urmare din pag. })

manșei, patru concuriejțți (Bycur, Tăbă
raș, Pandrea și Gohn) erau des-părțiti 
doar de 6 zecimi de secțiipdS. Bucur, 
făcând o cițrs4 pura joasă, cp pțccpțij 
tehnice corecte și cu un elan deosebit, 
a ciștigat prima manșă. Manșa a doua 
marcată de antrenprpf Ion Berindei a 
permis o viteză mai mare, dar a pus 
totuși concurenților probleme tehnice și 
factice.

Toată lqmca a așteptat cu viu in
heres cursa care avea să decidă câștigă
torul p robeai. Demonstrând q valoare 
tehnică și o gîndire tactică superioară. 
Cornel Tăbăraș a ciștigat această manșă 
într-o manieră entuziâsmantă, întrecînd 
cu 1,2 secunde pe M. Bucur, principalul 
său adversar. Locurile următoare au rc- 
yenit în ordine Iui Bucur, Gohn, I/Ctcă 
și N. Șuteu. N. Panidrea a fosț deșcali- 
ficat pentru că a scăpat o poartă, iar 
Gh. Bălan a abandonat după a căzut 
tn manșa a doua.

Probele de juniori au reunit 65 de 
băie|i și fete. Din cauza nnmămiui mare 

’de concurenti s-a desfășurat • smguTă 
mațjsfi. i - 4

Clasamentul; SENIORI; h & Tăbă

JIUL — C. C. A. 3-2!

H. Nicolau a fost ieri unul dintre cri mai buni jucători de la Rapid. Iată l 
in plină acțiune la fileu, avind in față blocajul Jinușoreari alciit'i‘1 din tfagw fi 

Korie. (Fază din meciul Rapid—Știința Timișoara 3-^-0).
Foto : I. Mihăică

mulțumitor de străina sa. S-au re
marcat: Brandenburg, Vasițiu, Crivăț, 
Săndulescu de la Jiul, Ghiriță și Mîn- 
cev cțe la C.C.A- (I- Tudor — coresp.).

BUCUREȘTI: Dinamo— Tractorul
Brașov 3—0 (8, 9, 14). Qpi aproape
1.000  de iubitori ai voleiului prezenți 
în sala Dinamo au răsuflat ușurați 
atunci cind arbitrul I. N icni eseu a 
fluierat finalul acestei partide anoste. 
AimMe echipe mau făcut un serviciu 
voleiului, practieînd un joc închis, de 
așteptare a greșelilor celeilalte for
mații. Și la Tracțorțil dar mai cu 
seamă la Dinamo sînt jucători talen- 
tați, bine pregătiți, care au demons
trat în repetate rînduri un joc mo
ri erp. disputat într-un ritm yiiț, ețec- 
trizînd asistența. De aceea, compor-./ 
tarea lor de ieri a fost de neînțeles.

CONSTANȚA: Fânul — Progresul 
București 1—3 (|1—15, 14—16, 15—
12, 15—17). Peste 2.000 de consțăn- 
țeni au asistat la un meci de bună

M SEZONULUI JUBILIAR
raș (Casa Ofițerilor Brașov) 85,3 
(42,94'42,4), 2. M. Bucur (Carpați Si
naia) 86,5 (42,74-43,8), 3. K. Gohn 
(Dinamo Brașov) 87,0 (43,24~43,8), 4-
1. Letcă (Dinamo Brașov) 92,6. 5. N. 
Șuteu (Voința Brașov) 93,7, 6. Gheorghe 
CrișlolQYcanu (Olimpia Brașov) 94,0, 7. 
P. Clinei (Carpați Sinaia) 95,0, 8. N- 
Iovici (Dinamo Brjțșov) 96,3, 9. I. Secui 
(Caraiinauul Bușteni) 96,4, 10. R. Banu 
(Carpați Sinaia) 100,8; SENIOARE : 1. 
Mihacla Ghinarcă (Voința Brașov)
2. liona Micloș (Dinamo Brașov)
3. Elisavcta Obrașcu (Știința București)

JUNIORI CATEGORIA 1: 1. A.
Strop (l)inamo Brașov) 35,8, 2. Dan 
Puiu (Progresul Sinaia) 36,2, 3. V. Mol
dovan (Luceafărul Brașov) 40,4, 4. K. 
Stenzel (Voința Sibiu) 41.9, 5. C. Bălan 
(Voin|a Sinaia) 45,0; JUNIORI CATE
GORIA A 11-a : 1. G. Tom ori (C.Ș.M. 
Uluj) 23,3. 2. N. Murcșan (Caraimgnul 
Ițușlcui) 28,9, 3. V- Brcnci (LuceaTărul 
țlrașov) 3'1-0, 4. I. Dumitrescu (Carpați 
Sinaia) 34,2; JUNIOARE: 1. Mihaeh 
Casapu (A. S. Predcdlul)/. 27,8, 2. Con
stanța Măzgăreanu ^Luceafărul Brașov) 
29,0, 3. . Erica Licbhardt (liuceafăruJ
Brașov) 36,4, 4. Wirth Wceii^di (Voința 
sibiu) 5o,2> • a r 

calitate. Farul s-a prezentat bhie în 
acest prim meci, în care au ieșit to
tuși în evidență insuficiența forței de 
atac și lipsa de mobilitate în teren. 
Fără mai mulți titulari, Progresul a 
ciștigat ipe merit un rrțeci în care s-a 
întrebuințat la 'maximum. Palade, 
Cherebețiu ('Progresul), Ciocănel, Pe- 
trescu (parul) au fost cei mai bupi 
jucători. (E. Petre — corespondent).

ETAPA VIITOARE: Tracțorui-Ra
pid, Știința Galați—Dinamo, C.C.A.— 
Știința Cluj, Petrolul—Jiul, parul— 
Victoria. Partida Progresul București 
—Știința Timișoara va avea loc marți 
după-amiază începînd de la ora 17 
în sala Floreasca.

Rapid București, învingătoare la Oradea, iși menține primul loc
(Urmare din pag. 1)

^defecțiuni de orgpn-i^Țc La meciul 
Știint-a —C.C.A., studenții craioveni 
aa susținut meciul cu Voința Iași 
tn sala Dinamo București. Ei au 
■intrat pe teren îngînifați, convinși că 
vor trece cu ușurință de formația 
ieșeană. Pe parcurs însă au întîm- 
pinat o rezistență foarte dîrză și au 
trebuit să părăsească terenul învinși. 
Voința Iași nu s-g lăsat impresio
nată de performanțele anterioare ale 
Științei Graiova. Baschetbaliștii ieșeni 
au luptat cu o însuflețire exem
plară și în ciuda faptului c| doi 
dintre jucătorii dg bază (Voroneanu 
și Vișoianu) au fost eliminați la 
înoeputițl și respectiv la juipătatpa 
reprizei a doua, nu s-au descurajat. 
Bine conduși de antrenorul Mircea 
Avram, dovedind calm îndeosebi în 
momentele decisive din finalul me
ciului, ieșenii au înscris o frumoasă 
și meritată victorie. Punctele au fost 
marcate, de: Todirașcu 4, Voroneanu 
4, Mihăilescu 6, Chioreanu 12. Huțu 
8. Scri.pcaru 1, Agapes.cu 4, Vișoianu 
12, pentru învingători și de lonescp 
14, Hofman 12, Căpitan 6, Viciu 10, 
Cordieg 6,

ȘTIINȚA CLUJ - ȘTIINȚA BUCU
REȘTI 69—61 (23—28). Peste 3.000 
de spectatori ‘-au fost prezenți în Sala 
sporturilor din Cluj- pentru a urmări 
T mecj frumos.' ; Bucureștenii au 
(fominati în prima repriză, avînd în 
Nosfevici un excelent realizator. In

Duminică dimineața, w inrima clubu
lui C.F.R. Grivița Roșie a avut loc o 
interesantă reuniune amicală de box or
ganizată Jc asociația sportivă Grivița 
Roșie, la care gu participat pugilișli de 
la diferite asociații sportive din Capițiihă 
Gala s-a bucurat de un frumos succes. 
Meciurile au fost dîrz disputate, uncie 
dintre ele ridioî|iilu-șe la up bun nivel 
tehnic.

Cel mai disputat meci al galei Tați 
oferit ,,semi ușorii” St. Bălan (Grivița 
Roșie) și P. ljadu (Rapid). Iplrcbțtin- 
țînd corect directa de stingă și „un-doi”- 
urile la figură sportivul de la Rapid 
a reușit să cîșlige la puncte în fața unui 
'adversar care și-a neglijat tot timpul 
apărarea. Ne-a surprins atițiidincg ne
sportivă a boxerului St. Bălan. După 
terminarea meciului, acesta a refuzat 
să-și salute adversarul, cu toate că nu 
avea nici un motiv. Se cuvine ca antre

Activitatea în Capitală
La efî roitul săpiănuiiii trauaic, p<; 

patinoarul artificial au continuat jocurile 
din cadrul campionatului orașului Bucu
rești, întrecere sportivă care contează 
ca primă fază în cadrul campionatului 
republican. Cu această ocazie s-a dis
putat returul competiției. Primele meciuri 
nu avut loc vineri după-amiază. In par
tida inaugurală s.-au întâlnit echipele 
C.C.A. și Constructorul. După cum era 
de așteptat victoria a revenit militarilor 
cu scorul de 20—0 (7—0, 6—0, 7—0). 
Cea de a doua partidă a fost ceva mai 
echilibrată. Știința a învins în cele din 
urmă pe Dinamo cu 8—3 (3—1, 4—1, 
1—1) datorită faptului că a prezența! 
o echipă completă, cu Fercnczi, Tiriac, 
Ioanovici, Tulbure etc.

Cea de a doua etapă a returului s-a 
jucat sîmbătă după-amiază. In primul 
pipei Știința a învips ('.onstruutoțițl cu 
6—1 (3—0, 1—0, 2—I), iar în al doilea

HIFISM
Alergările de ieri țțp fost ciștțgțite 

df cai cu ppplqrjnaijțe cpiifirmate. 
Rigoletto, plasat aii doilea săptămina 
trecută, și-a însușit premiul Harșgc. 
iăsînd în urma pe Demon și Holtei.

Xenp.poJ și Hglena șitall confirmat 
șansele Și 4b rpiișit să iasă îițvirh 
gâtori în prolîele dispițtate. O victorie 
la luptă a pbțiiwt Legendar în pre
miul Bistrița pe 1700 metri. Ținut în 
poziția a treia, arinășariți a atacat în 
linia dreaptă și după O luptă scurtă 
a trpcuț primul linia sosirii. Pentru 
lpctț-riie uripătoare Rîvpa a luptat cu 
Pîrjol și Priveliștea.

IATĂ REZULTATELE :
I. Helena (Angliei O.), Rajaji, Ha- 

riana. Cota : 300 — 23,40 iei.
II. Mu.na (Kocșis), Fanmec, Neme

repriza a Il-p clujenii refac îndeo
sebi prin Demierț și Straie, iar în 
final cîștigă.

A. DumitriuTCoresp.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — DI
NAMO TG. MURES 54—47 (27—24). 
Brașovenii au făcut o parți,dă foarte 
bună, avînd superioritate la scor în 
tot timpul meciului. Cele mai multe 
puncte au fost înscrise de : Dumi
trescu 18. Șzabo 12, Zereleș 10 
pentru Steagul roșu și da Mittelman 
11, Borbeli 10. Buzap 7 pentru Di 
namo.

Gh. Măzgăreanu și V. Săpâreami 
coresp.

C.S.M. GALAȚI STiINTA TI
MIȘOARA 86—75 (39—34).
DINAMO BUCUREȘTI—C-C.A. 50-61 
(31—35).

FEMININ

RAPID — C.S. ORADEA 63—60 
(37—26). N-a lipșjjț mult ca. nume
roșii suporteri ais echipei feroviare 
șă vadă echipa lor părăsind învinsa 
sala din Giuleșți. Meciul a început 
în nota de superioritate a bucureș- 
tenceloțr, țâre au condus, la dife
rențe mici. Rapidistele domină și- 
înscriu. Echipa totuși nu merge. Anca 
Racoviță greșește mult, iar cdelalle 
jucătoare acționeafîă , nervos, prun
cind imprecis la coș. Singura care 
a corespuns integtal a fost Corneli» 

norul C. Cioițoju șă ig masurile de ri
goare față de comportarea elevului său.

O frumoasă impresie au lăsat tinerii
I. Mărgelatu (Rapid) și C. Crudu 
(S.P.C.), care au dovedit adversarilor 
lor N. Alexandru (Grivița Roșie) și FI. 
Iancu (Grivița Roșie) că loviturile în 
linie sînt cele mai eficace. Iată rezultatele 
fyiliHice: I- Mb’gplatu (Rapid) bp, 
N. Alexandru (Gr. R.),. N. Mocanii (Gr, 
lî.) 1>. ah. II Gh. Alccu (Rapid), Gh. 
Vlad (Rapid) b.p. A. Grosu (Gr. IU),
l. Bogdan (Gr. R.) b.p. E. Stănceseu 
(Rapid), P. Radu (Rapid) b.p. St. Bălan 
(Gr. II.), C. Moise (Rapid) b.p. J- 
Mitu (S.P.C.), St. Pavel (Victoria)
m. n. D. Morarii (Rapid), C. Crudu 
(S.P.C.) b.ab. III FI. Iancu (Gr. R.), 
FI. Surugiu (S.P.C.) b.p. P. Bălăccanu 
(Construcții), Al. Moise (Rapid) b.ab. 
II V. Lăzăreanu (Rapid).

P. 11WT

C.C.A. a întrecut Dinaipo cu 14—B
(6—0, 4—0, 4—0).

Ultima clapă a cgmpiongtulni 'are loc 
marți după-amiază pînd sp va disputa 
joctțl C.C.A. — ȘțiÎPIa București, con
siderat pe bună dreptate drept cel mai 
echilibrat.

★
Ieri seara lotul reprezentativ al tării 

a susținut un nou meci de verificare 
în compania unei combinate alcătuită 
din jucătprț de la C.C.A. și Știința 
Cluj- Lotul repfezentatțv a trebuit șă 
depună serioase eforturi pentru țt cîș- 
tiga cu 6.-2 (2—0, 1—0, 3—2). După 
ce în primele două reprize jocul a 
fost echilibrat, rapid Și foarte frumos, 
în ultima parțp, djn cauza nervozită
ții, uniț jucători din arnbele eclTpe 
au coțnis o serie de acte de indisci
plină. Golurile au fost marcate în pr- 
dipe de Q. Szabo, Tacaci I, Iorțescți, 
CalaiȚlar, Tiriac și Ioanovici pentru 
lot respectiv do Ciorba și Peter.

sis. Cota : 4,40 lei. — 65,90 — 26,60 
lei. Ordine triplă : 388,20 lei.

III. Xenopol (Mii ia Iaci w), Mezina, 
Flperă V. Cota : 2,30 — 9,30 — 10,50 
lei.

IV- Legeițdpr (Brailovsky), Râvna, 
Pîrjol. Cota: 6,50 — 82 — 39,40 lei., 
Ordjne triplă : 366,90 lei.

V. Rigoletto. (Szabo L), Demon, 
Holtei. Cota: 2,80 — 15,60 — 49,70 
lei.

VI. Cleo Hanover ('Papa D.), Ro- 
m.ică, Distinsa. Cota: 2,80 — 15,40^ 
12,90 lei. Ordine triplă: 95,90 lei.

VII. Ayînt III (Szațbo 1.), Tutan, 
Florida. Cota : 2,90 — 13, 10 — 18,50 
lei.

VIII. Zdravăn (Angliei O.), Fră- 
sinet, Eviva Oota: 9,90 — 20,70 —l 
30,50 lei.

Gheprghe. Qrădencele au avut un 
pițternic reviriment din nțip- 35, cînd 
scorul era de 63—48 pen’trp Rapid. 
In ultimele 5 minute feroviarele n-ați 
maj reușit să înscrie nici un punct, 
î-n timp ce oaspetele au marcat 12, 
fiind la un pas de a egala. Au 
înscris: Ferencz 11, Dumitrescu 2, 
Racoviță 7. Șidea 13, Gheorghe 18, 
Ivanovifi 12 pentru Rapid, Taub 4, 
Blagp 1, Zimp 13. Farkaș 24, Târziu 
14, Vigh 4 pentru C. S. Oradea.

V. Dțimitru-coresp.

ȘTHNTA CLUJ — CONSTRUC
TORUL BUCUREȘTI 55-47 (32-
26). Cfujencele au realizat cea mai 
frpmoasă victorie a lor în actuai’ul 
campionat. Ele au impus încă din 
primele minute un ritm sțiștțnut, 
prin care și-au menținut în perma
nență un avans de 2—3 puncte.

A. Diimjfriu-eoresp.

VOiNTA TG- MUREȘ — C. S. 
MUREȘUL 56—43 (28—24). După
up meți aprig disputat, în gare 
jucătoarele ap fost foarte nervoase, 
Voința a învins. învingătoarele au 
fo,sț rpai calme și. mpi precise în 
aruncările la coș.

I. Păuș-corțsp.

PETROLUL PLOIEȘTI — ȘTHN* 
ȚA BUCUREȘTI 36— 90 (11—37).

I.C.F. — VOINTA BRAȘOV 66—53 
(31—27).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
VOINTA ORADEA 59 -55 (33-2?>
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Rapid București a obținut o victorie și a pierdut 
un meci în primele confruntări din Turcia

FOTBALIȘTII IES PE TERENURI...
ZMIR, 8 (prin .tfâjefon). — Echipa 
fotbal a clubului Rapid și-a înee- 

sîmibătă turneul in, Turcia, întîl- 
d în localitate* * l'Idnna(ia Altîn 
iu. Deși timpul a fost ploios, la 
ci au as:stat pește -FiOOO de specfa- 
i. ' ,

SțiubătȘ, Jotul (Jc tineret a făcut un 
•u an trena incul la daijă ppiji, în Parcul 
3 August”. De data apcasta, a jucat 

fonnajia orășenească Pjclari, în com- 
nj# păreia a prestat un joc piai btin, 

ciupparalip cu antrenamentele pre- 
deitate, și a dovedit mulță eficacitate 

atac. Q dQV'adă o constituie și cele
i goluri marcate (Manplachc 3, Matei 

Varga, Selymesi, Czako, V. Alexandru 
Drîuca I).

Cu acest prilej au fost încercate două 
F’Ululc de echipă :
Repriza I : DATCU — GROSS. MO- 
IOC, SURDAN — POPESCU, KOSZKA 

SELYMESI, VARGA. MANOLACHE, 
ATEI, CREINICEANU.
Repriza a Il-a : ANDREI —• MO- 

ROC, GROSS, NEDELCU — PETRU 
Ml|J? KQSZKA — SELYMESI, MA- 
OLACIIE, V. ALEXANDRU, DR1DEA 

G/zAKO.
Spjeclioțiata a făcut uți joc de ansamblu 
•n îii ambele fopinuje ; totuși, trebuie 
enjionată, în mod special, ecRipa din 
priza a doua care a jucat cu două 
irfpri de atac (Manolache și Dridea I)

(apid a ieșit învingător cu scorul 
3—2. după oe la pauză a condus 
J—0. Punctele echipei bțiciireștene 
fost înscrise de Balint (2) și 

orgesou. Rapid a aliniat formația: 
odor—Greavu, Bodo, Macri—Neac- 

Gherghină—Copil, Balint, Ozon, 
•rgescu, Văcaru.
u cursul reprjzei a doua au mai 
t folosiți Ion C. Ion (în locul lui 
pil) și Dinu I (jn focul lui Balfot), 
n programul turneului, inițial șta

if, a intervenit o modificare și anu-
: al doilea meci la Izmir aire loc 
compania formației Beșiktaș din 

aiibrll.
\pr<jxiinativ 15.000 de spectatori au 
stat la cel de aț doilea joc al echipei 
pid susținut la Izmir. Partida dintre 
rips Icroyiară și Beșiktaș, upa dintre

Primul joc al fotbaliștilor mint in Brazilia
Fpțbgjișții romîni au început tur
ul de antrenament de Iarnă îți 

zilia, jucînd la Gampina Grande 
echipa locală Treze. Meciul s-a 

slășurpt la lumin.a reflectoarelor, 
hipa romînă, — după cum rete
ază corespondenții agențiilor de 

«faine primul meci al anului la București: 

Lotul de tineret—Steagul roșu Brașov
—Si.Tiiiâtâ tinerii noștri fotbaliști au jucat cu Pielari: 10-0 (4-0)

cele mai puternice formații din Turcia, 
s-a încheiat cu victoria la limită a e- 
chipei din Istanbul. Rezultatul de 1—0 
(1—0) nedreptățește însă pe fotbaliștii 
noștri, care au practicat un jix: bun. 
aplaudat de spectatori. Unicul gol a) 
partidei a fost înscris în min. 15 de 
centrul îțiaiiitaș Ahmet. De menționat că 
la faza din care echipa din Istanbul a 
marcat, portarul Todpr s-a accidentat și 
a părăsit definitiv terenul. Echipa fero
viară a dominat în majoritatea timpului, 
avînd și o bară în repriza sț-euipljl trasă 
de Ion C. Iuti. De altfel Ion C. Ion a 
fost cel mai bun din atacul Rapidului 
și de doțtă ori (min. 25 și 35) a fost 
împiedicat neregulamentar în caretț fărj 
ea arbitrul să fi penalizat iufrarțiuțțile 
cu Jovițuri de la 11 m, JoctțJ a decurs 
într-o atmosferă de perfectă sportivitate 
Ia care au contribuit fotbaliștii din am
bele echipe.

Iată forniația echipei Jiucureștcne : Țo- 
dor (Ojoc) — Greavu, Bo4f>, Macri .— 

■Ncacșu, Ghețghina — CtțpjJ (C. lonescp), 
Balint (Ion C. Ion), G-Pn, Georgescțț, 
Văcpru.

presă — s-a resimțit de pe urma 
oboselii călătoriei, pierzîipd cp scorul 
<țe 5—1.

In cel de-al doilea meci al tur
neului, fotbaliștii romîni intilnesc 
la Recife Combinata cluburilor Nau- 
tico-Sapta Crtțz.

(Agerpres)

și cu V. Alexandru ca înaintaș cqitru 
retras, și care ș-a dovedit superioară 
printr-un plus de capacitate de luptă, 
dp combativitate. Liniile de ipijloc și de 
atac au fost din nou compartimentele 
cele mai Lupe, rcmapeindu-sc mai ales 
Koszka — dintre hajfj —, Czako, Ma- 
nolache, Selymesi și V. Alexandru — 
dintre înaintași. Portarii au fost la fel 
de buni. In schimb, linia de fund a făcut 
din nou un joc neconcludent ; nu se ri
dică încă la nivelul celorlalte compar
timente.

★
Pregătirile lotului continuă azi prin

tr-un antrenament mai ușor, cu caracter 
tchnico-tactic.

Mărfi va susține un nou joc de veri- 1 
ficare, de astă dată mai greu: va întîjni 
la București echipa Steagul roșu Brașov, 
care se pregătește pentru „Cupa Balca
nică* intcrcluburi. Deci, o partidă cairc 
poate fi concludentă pentru ambele for
mații.

Terenul pc care se va disputa acest 
prim mpci al anului, va fi stabilit în 
cursul zilei de astăzi.

Tncet-rncet, echipele noasuj din 
categoria A îșj reiau pregătirile. In 
legătura cu aceste pregătiri am stat 
de vorbă cu trei dintre antrenorii 
din categoria A : S. Ploeșteanu (Stea
gul roșu). Gică Nicplae (Dinamo 
Bacău) și I. Lupaș (Progresul). Iată 
cîteva noutăți interesante privind 
activitatea acestor echipe.
STEAGUL ROȘU IN CONTINUARE..

De fapt, atît Steagul roșu cit și 
celelalte două nici nu au întrerupt 
antrenamentele în perioada de după 
încheierea turului campionatului.

Pentru Steagul roșu această con
tinuare a activității de instruire și 
de jocuri era necesară și .ijintr-iițt 
motiv special. Se șțfo că formația 
din Brașov va participa — c:a a 
doua echipă clasată în cantonatul 
pe anul 1959/J9G0 — la noua com
petiție internațională creață la șfîr- 

După antrenamentul de duminică jucătorii de la Progresul țin o scurtă ședință 
de lucru.

șitul anuluj trecut: Cupa Balcanică 
interclpburi. Acest turneu a și în
ceput : duminică s-a disputat la Is
tanbul primul joc, între Fenerbahce 
și Levschi Sofia, sub conducerea ar
bitrilor romîni M. Popa — la centru 
—, M. Cruțescu și N. Mihăilescu — 
la tușă.

In cadrul competiției, Steagul roșu 
va susține primiți meci tot la Is
tanbul, în compania echipej Fener
bahce. cu care trebuie să se înitîl- 
nească îți această perioadă. Condu
cerea Steagului roșu a și luat con
tact cu clubul din Istanbul pentru 
stabilirea datelor. Tratativele în 
această direcție continuă. In același 
timp. Steagul roșu a luat legătură 
și cu echipa greacă A.E.K.

Avînd și acesț obiectiv în față, 
Steagul roșu și-a menținut jucă
torii în activitate, pu o scurtă în
trerupere de sărbățpriTe de iarnă. 
Antrenorul Plqpșteanu a redus nu
mărul antrenamentelor la trei în 
această perioadă, dar a mărit durata.

— Aveți un lot îmbunătățit ?
— Da — ne-a răspuns antrenorul 

Ploeșteanu. Contăm pe aportul fun
dașului E. Nagy și al interului Năf- 
tănălilă. care participă cu regulari
tate, de o lună, la antrenamentele 
echipei noastre.

VEȘTI DE LA DINAMO BACAU

Băcăuanii se pregătesc pentru re
tur cu dorința de a avea o com
portare mai bună, în special din 
punct de vedere al calității jocului. 
Este principalul obiectiv al antre
norului Gică Niculae.

-- Primul antrenament — ca să 
spun așa — oficial, în vederea sezo
nului de primăvară îl vom avea 
Ia 10 ianuarie, după ce jucătorii vor 
fi supuși unul atept control medica).

De fapt, este vorba de o conti
nuare a antrenamentelor, penfru că 
noi mt iu-am întrerupt activitatea după 
campionatul de toamna. Jucătorii 
s-au pregății mereu, puuînd accent 
pe îmbunătățirea tehnicii individuale. 
In plus, am susțipuț mai mu|țe 
meciuri amicale dintr,e care cîteva 
cu sepp de popularizare Am jucat, 
de pildă, in conțnna Podul Turcului.

ou formația locală Progresul, la 
Moinești și Zetnes. Pretutindeni pre- 
?ența noastră a stârnit mare interes. 
La Podul Turcului spectatorii ne-au 
mulțumit pentru jocul prestat și mai 
ales pentru faptul că ne-am depla
sat în comuna lor. Mulți dintre ei 
au avut astfel ocazia să vadă jucind 
pentru prima dată sportivi din prima 
categorie. I«i același timp, aceste 
vizite aiț avut o valoare educativă 
pentru jucătorii noștri care au cu
noscut cu acest prilej neailizările 
oamenilor muncii din aceste părți aie 
regiunii noastre.

Mă gândesc că astfel de jocuri de 
propagandă, foarte utile am putea 
întreprinde mai des atît noi cit și cele
lalte echipe din categoria A.

★
în ce privește lotul dinamoviștilor 

din Bacău, nu se anunță nici o 
schimbare. Dinamo va folosi și în 
primăvară pe oei 16 jucători din 
toamnă.

★
Nici Progresul n-a întrerupt pre

gătirile după închiderea sezonului 
oficial. Jucătorii s-au antrenat chiar 
în scurta vacanță prilejuită de săr
bători, Fără să fie obligați de vreun 
program, ei au ținut ședințe în sală 
de două ori pe săptămână, men- 
ținînd astfel o pregătire fizică bună. 
„După cum sînt pregătiți jucătorii 

— ne spunea unul din antrenorii 
Progresului, I. Lupaș — putem să 
jucăm și acum meciuri*. Antrena
mentele Progresului vor continua mai 
intens de săptămîna aceasta. Vor 
participa toți jucătorii, mai puțin Ca- 
ricaș care este plecat în concediu 
la Baia Mare (el se va înapoia 
pînă în 15 ianuarie).

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DE IERI

Așa arată o variantă cu 12 rezultate 
exacte la concțirsul Pronosport nr. 2 
de ieri 8 ianuarie:

I. Fiorentina — Inter X
II. Roma — Sampdoria 1

III. Bari — Laneroșsi X
IV. Padova — Bologna ÎI

V. Milan — Lazio Anulat
VI. Napoli — Catania 2

VII. Angers —Reims 11
VIII. Rouen — Nice 11

IX. Rennes — Racing X
X. Nancy — Limoges X

XI. St. Etienne — Lens 1
XII. St. Fj-ancais — Toulouse 2

Meciul V (Milan-Laz») fiind în
trerupt a fost anulat. Toate variantele 
primesc pronostic exact la acest 
meci.

La acest concurs au fost depuse a- 
proximativ 344.000 variante.
PROGRAMUL CONCURSULUI PRO

NOSPORT Nr. 3
Etapa din 15 ianuarie 1961

I. Inter — Roma (eamp. italian)
II. Juventus — Napoli (camp 

italian)
III. Fiorentina — Bologna (camp, 

italian)
IV. Lecco — Milan (camp, italian)
V. Sampdoria — Bari (camp, ita

lian)
VI. Lanerossi — Atalanta (camp, 

italian)
VII. Spal — Udinese (camp, ita 

lian)
VIII. Limoges — Toulouse (cup;. 

Franței)
IX. Grenoble — Lyon (cupa Fran

ței)
X. Nantes — St. Etienne (cupa 

Franței)
XL Valenciennes — Le Havre (cupa 

Franței)
XII. Cannes — Nice (cupa Franței),

★
Numai azi și mîine mai puteți de

pune buletinele la concursul Prono- 
expres de miercuri 11 ianuarie.

Nu uitați 1 Concursul Pronoexprea 
nr. 2 de miercuri 11 ianuarie pornește 
cu un report de 22.282 Iei la ca
tegoria I.

Rubrică redactată de T.S- Loto—Pro
nosport.

Locațiune de bilete
Pentru intilnirea internațională de 

handbal in 7 feminin in cadrul „Cu
pei Campionilor Europeni" dintre 
Spartak Subotița și Știința Bucu
rești care va avea loc marți ora 19, 
biletele se pun în vfnzare de azi la 
casa din str. Ion Vidu.

ADA F-TA RE DUPĂ ROM A NUL 
rTORlLOk SOVIETICI:

REZUMAT : In Kievul ocupat vremelnic de 
fasciști, fotbaliștii cluburilor iDinamo și Loko
motiv lucrează ca hamali la fabrica de pline. 
Stăpînul fabricii, Herr Schmidt, le impune 
să joace un meci cu ,,Ruh“, echipa național
iștilor ucrainieni, pe care o înving cu 6-0.

V
A doua zi, cînd la fabrică sosi vn număr al zia

rului de ocupație, toți se grăbiră să citească notița 
lespre meci. Ziarul descria cu entuziasm ,,înăl- 
jătoarea serbare populară'-* de pe stadion, „atmos

fera de încredere îțitre cuceritori și populația lo
cală**, „liniștea din spatele frontului*'. Kuzenko 
mototoli furios ziarul : „Ce mincinoși ! Toată 
chestia cu meciul au ananjat-o ca să arunoe praf 
în ochii lumii : pasămite, la noi e llpiște și pae>e!‘. 
După pauza de prînz,- Tiurin veni cu vești. „Mai 
M.ntâ± - spuse el — la siloz a explodat o mină. 
Altă veste : în praș a sosit o celebră echipă de 
fotbal germană. Va juca cu -„Budapest*, echipa 
fotbaliștilor din unitățile militare ungare“. El con
tinuă : „Luftwaffe, echipa aviatorilor militari ger
mani e denumită ^campioana Frontului de Est'*. 

E o echipă celebră. Peste tot a învins. Mîine o 
să joace ou ungurii. Păcat că intrarea pe stadion 
e permisă numai germanilor". A doua zi, difuzoa
rele anunțau că Luftwaffe i-a învins pe unguri 
cu 2-1. seara, la sfîrșitui schimbului de lucru, pe 
poarta fabricii intră un tînăr ofițer ungur care 
iceru să vorbească cu hamalii. EI îi spuse lui Svi
ridov ; „Numele meu este Isțvan, Sînt căpitanul 
echipei de fotbal ungare și am venit să fac cu
noștință cu excelenta echipă din Kiev. Sportul 
este o mare frăție, el n-are nevoii de..război". 
Sviridov se uită drept in ochii ofițerului, „Sper 

că au venit la npi ca prieten1* - spuse e . ..Așa 
e, prieten — răspunse Istvan. Cei de la Luft
waffe nu-s sportivi, sînt niște bandiți. în timpul 
meciului s-au purtat ca niște huligani".

După cîteva zile, Herr Schmidt îl chemă din 
nou pe Sviridov și-l anunță : ,,Vă mai așteaptă 
un joc. Adversarul vostru va fi echipa Luftwaffe. 
Fără nici un fel de obiecții. N-o să ne pier
dem vremea să vă încț’»plecăm."

(Urmare in numărul viile*)



*

înaintea jocului Știința București —
Spartak Subotița din cadrul C.C.E.

t 
î 
<■♦ .►
■6-

O

—- Handbalistele iugoslave au deplasat a București cea mai bună echipă 
Știința București in vervă:

Acceleram! de Timișoara a adus 
Ieri dimineață în Capitală ' pe jucă
toarele echipei de handbal în 7 Spar
tak Subotița, care, după cum se știe, 
vor întîlni marți seara în sala Ho
rească echipa noastră campioană, 
Știința București. Partida contează 
ca meci retur din primul tur al „Cu
pei Campionilor Europeni", rezervată 
■echipelor feminine.

Multe dintre componentele forma
ției din Subotița sânt pentru a treia 
-oară oaspete ale capitalei noastre. De 
aceea, la sosirea tor, am recunoscut 
cu ușurință pe Maria Sabljak, Lju- 

rbica Smiljanic, Magda Hegedus, Ma
ria Iakovetic, Ielica Pricic și Jovanka 
Jurcaț, care au evoluat ultima oară 
la noi cu prilejul ediției trecute a 
„Gupei Orașului București".

învingătoare în primul joc (6-5), 
-handbalistele iugoslave au venit de
cise să obțină un rezultat cit mai 

•bun în meciul de marți, Astfel, ele 
vor prezenta în linii mari aceeași 
formație din primul meci, la care 
se va adăuga Maria Sabljak, una 
din cele mai bune tocătoare de hand
bal în 7 din R.P.F. Iugoslavia (ab- 
senlă la întâlnirea de la Novisad). 
N-au făcut deplasarea 

-Ostrun (indisponibilă) 
Tul Lazar Popov (bolnav) care a în
credințat funcția de a conduce echi
pa celei mai vîrstuice jucătoare, 
Erika Toth.

din-- 
veri-” 

oare a - -

jucătoarea 
și antreno-

A fost inaugurat turneul balcanic al echipelor
de fotbal clasate pe locul secund

Fenerbahce Istanbul — Levski Sofia 0-0

30-8 cu Tractorul Brașov
După-amiazâ handbalistele 

Subotița au asistat la jocul de 
fieare al Științei București,
întîlnit formația Tractorul Brașov.

Campioanele noastre au arătat O"dlonul Mihat Pașa, în prezența a 25.000 
vervă deosebită In meciul de veri-,, spectatori, a avut loc astăzi prima în- 
ficare susținut ieri, încheind partida tîlnire din cadrul turneului balcanic dc 
cu formația brașoveană cu o victo- .
rie la scor: 30-8 (16-4). Handba-,.2 în campionatele naționale: Fenerbahce
listele bucufsștene s-au mișcat cu" — 
multă ușurință, înscriind cele mai.toomin ■—— ■ 
multe puncte din acțiuni pe contră--■ M. Cruțescu și 
atac. Din păcate insă, antrenoruU’i::" ......... . .............. ...... .......
Constantin Popescu are de întîmpi---CE : Sukli — Aghila, Osman, Ismail - 
nat o serie de greutăți în alcătuirea 
formației pe care o 
Carolina Cîrligeanu 
un antrenament nu 
ticiparea Josefinei 
a suferit o entorsă 
bleniatică.

ISTANBUL 8 (prin telefon). Pe sta-

fotbal rezervat echipelor clasate pe locul

Levski Sofia. La fluierul arbitrului 
Mihai Popa (ajutat la tușă dc 

. i N. Miliăilescu) s-au ali
niat următoarele formalii : FENERBAli-

Nadji, Sercf — Lefter, Ergun (Mustafa), 
v>a alinia marți :■• luksel, Kadri. llilnii ; LEVSKI : Bojilov 

la"— Vasilev, Filipov, Vufov — Prodanov, 
par--,Arsov — Abadgiev, Gaidarov, Iordanov, 
care' ’ Sokolov, Ghcorgluev (l’așov). 
pro-::

-•mite echipelor să desfășoare un

accidentată 
va juca, iar 
Ștefănescu, 
ușoară, este Terenul complet desfundat nu per 

joc 
"tehnic. Cu toate acestea, partida este 
■ -spectaculoasă, viu disputată, cu multe 
" faze palpitante Ia ambele porți. Gazdele 
.. domină la început, dar apărarea bulgară 

Ora 16,30: Progresul Rucurești-Ști-' ’ anihilează toate acțiunile de atac ale 
ința Timișoara (campionat R.P.R., vo- T fotbaliștilor turci. Jocul se echilibrează 
lei masculin)

Ora 18: Progresul-Rapkt (Gupa de,, 
iarnă, handbal feminin)

Ora 19:' Știința Buctirești-Spartak 
Subotița (Cupa Campionilor Europeni, 
handbal în 7).

Ora 20: I.T.B.-Dinamo (Cupa de 
iarna, handbal masculin).

DE MARȚIPROGRAMUL
DIN SALA FLOREASCA

„Cupa de iarnă a F.R.H.”

C.C.A. a întrecut Știința, iar Rapid
a fost învinsă de I.T. B

■ f ■
a 11-a a „Cupei de iarnă a 
a debutat cu -două partide 
(Constructorul — Rapid, fer 

Dinamo ..— Constructorul,

Noi succese

FOT
DUPĂ UN FINIȘ DRAMATIC: 

FIORENTINA — INTERNAZIONALE 
l — l

apoi și Levski întreprinde cltcva atacuri 
foarte periculoase. Mingea îngreunată din 
cauza terenului umed este controlată cu 
greutate și pînă la pauză nici una dintre 
echipe nu reușește să înscrie. La reluare, 
gazdele imprimă un ritm foarte Tapid 
și timp dc 15 minute echipa bulgară 
trece prin momente dificile. Dar, ca și 
în prima repriză, oaspeții își revin treptat 
și, îndeosebi pe aripa dreaptă, inițiază 
atacuri care pun în pericol poarta apă
rată dc Șukli. La o asemenea acțiune 
Abadgiev e faultat în apropierea careului. 
Tot el execută lovitura liberă, dar Gai
darov ratează o situație clară dc la 2 
m. Apoi este rîndul lui Iordanov să ra
teze o ocazie bună, Sukli intervenitul cu 
succes. Gazdele au din nou o perioadă 
de dominare spre sfîrșit. dar ... întîlnirea 
ia sfîrșit cu un scor alb : 0—0. Ambele 
echipe au desfășurat uu joc corect, în 
limitele sportivității. Brigada de arbitri 
romîtti a condus excelent.

ale hocheiștilor 
sovietici 

in S. U. A .
S.U.Aj

U.R.S.S. 
Springs, 
formație

Continuindu-și turneul în 
echipa de hochei pe gheață a 
(tineret) a întîlnit la Colorado 
în meci revanșă, puternica
„U. S. Nationals". Ca și în primul 
meci hocheiștii sovietici au repurtat 
o categorică victorie cu scorul de 
10—1.

Sîmbătă seara, la Madison Square 
Garden din New York, hocheiștii so
vietici au întîlnit echipa S.U.A. cam
pioană olimpică. Comportîndu-se exce
lent, jucătorii sovietici au terminat 
din nou învingători cu scorul de 6—3. 
De remarcat că în cele 5 meciuri 
susținute pînă acum echipa de tineret 
a U. R. S. S. a repurtat tot atîtea 
victorii.

23 11 5 7 41:31 2?
Rouen 25, Nîrnes și 
și Rennes 23, St.

a realizat un scor puțin scontat: 
1—0 cu Napoli, în deplasare. O 
desfășurare palpitantă a avut re
priza a doua a întâlnirii Roma — 
Sampdoria: s-au înscris nu mai pu
țin de 5 goluri, avantajul alternând 
în favoarea ambelor echipe: 
1—1. ----- - 
tate : 
dova
Lecco 1—0. Torino — Udinese 3—1. 
Partida Milan — Lazio s-a între
rupt, din cauza ceții, în min. 35, 
scorul de 1—0 pentru
1. Intennazionale
2. Roma

3. Milan
4. Catania

Juventus

5. Angers
In continuare: 

Lens 24, Nice 
Etienne, Le Havre și Toulouse 22, 
Nancy și Lyon 21. Grenoble 18, Li
moges și Valenciennes 17. Stada 
Francais 14, Troyes 11.

.. Partida Fiorentina — Internazio- 
”nale a fost „capul de afiș" al eta- 
-*pei a XlV-a a camptionatului Ita- 
-“iian. După câteva evoluții nesatisfă- 
Urătoare, echipa din Firenze a pornit 
•■deoisă să cîștige acest meci. Numai 
”după 7 minute ea conducea cu 1—0, 
--prin golul înscris de Da Costa, iar 
"jocul în ansamblu lăsa să se între- 
"’vadă că victoria va reveni gazdelor.

1-0.
1—2, 2—2. 3—2. Alte rezul- 
Bari — Lanerossi 1 — 1, Pa- 
— Bologna 2—1 Spăl —•

SURPRIZE IN CUPA ANGLIEI *

Știința, s-a desfășurat "Prima repriză este la discreția ata- 

ales de către handbaliștii militari. majora scorul. Buf fon aparind
Primele minute aduc avantaj studen-”exce,Ptional. La reluare însă. „Inter 
ților. C.C.A., întrebuințînd arma favo-"nu Pare să fie mulțumită cu spectrul 

^i ia"»înfrîngerii și inițiază contraatacuri
Cu ’toate cFporiamrTalc"foarte periculoase. La o fază de gol 

(Știința) este în mare formă prima”’1» careul Florentinei. Sării, portarul 
• ., ■ „ a. • > . . * _ . re ri -7 0 rvl rijZ- F <-» 1i1 IA n rr • > r\ A A e-.rvzx lin AI

pei, C.C.A. —
într-un ritm debordant, impus mai--

Etapa
T.R.H." 
„calme" 
tninin; ___T w
masculin) terminate cu rezultate nor
male. conforme diferenței de valoare 
■dintre formațiile respective. Mulfi 
dintre spectatorii prezenți în, tribunele 
sălii Floreasca socoteau că în conți- repriză ia sfîrșit cu scorul de 9—7 în----

..... ‘ wl’^de^l4^1'4? Viwel pTunescu Zte" orotesteior vehemente ale spectatorf- 
In- eliminat de pe teren, echipa militară” OT "

rămâne în 6 jucători și are o perioa-1 lnu 
da de scădere a ritmului de care pro--- . , , 
fită-Sființa. Studenții reușesc să ial^mdskog transforma lovitura de pe- 
conducerea și să dea speranțe entu--- “eaPȘa : .
ziaștiior lor suporteri că vor termina"țesțele jucătorilor Florentinei 
învingători. La 15-17 Oțelea ratează”1™ ® ,mit]a Pe P.etr!s P,entru !n‘ 
un 7 m, iar Nicula singur cu portarul--su.Ee. Ulttmele 10 minute ale meciu- 
nu reușește să înscrie. Totuși C.C.A." U1 desfașoara sub semnul unei 
lupta, egaleaza și forțind nota termină-- —l ;. ..

vingătoare. ♦ llCTMinuvm. niaiuxna, u evuipa
Rezultate tehnice: Constructorul —--undeva în partea a doua a clasa- 

Rapid (f) 5-18 (3-7); Dinamo — .montului, era pe punctul să rea- 
''anstructorul fmî 32-24 f!4—1D :",lzeze o_ mare surpriza : ea a con-

canților Florentinei, dar aceștia nu
9
8
7

13 7
14 7

14
14
13

rită — contraatacul, egalează și 
conducerea. C

ia” înfrîngerii și inițiază contraatacuri
5.

Milan.
3
4
4
3
3

la

RACING

2
2
2
3
4

34:10
31:15
28:16
21:15
27:21

21
20
18
17
17

nuare, „atmosfera" va rămîne netul- favoarea C.C.A. După pauză, la sco- 
btirată de nici un eveniment deosebit. ...................... - -- -

Și totuși, s-a întîmplat altfel. I 
•cepului l-au făcut tinerele handbaliste 
•de la „Vestitorul" care luptînd cu 
mult elan au reușit, un timp, să cree
ze impresia că vor realiza un surprin
zător rezultat de egalitate. Pînă la 
urmă rutina și-a spus cuvântul și în 
final Progresul a terminat învingă
toare.

Marea surpriză a serii a fost furni
zată de echipa I.T.B. care jucând cu 
o voință exemplară a învins reduta
bila formaț’e a rapidiștilor. Pe par- . 
cursul partidei itebiștii au fost con
duși de 7 ori la diferențe de 2—3 
puncte, dar de fiecare dată au remon
tat handicapul și în minutul 60, pro- 
fitînd de o eroare a rapidiștilor, la 
■efectuarea unui schimb de jucători, au 
câștigat mingea și au înscris golul 
victoriei.

Cea mai importantă întâlnire a eta-

gazdelor, faultează pe Morbello și 
dictează 11 m. In ciuda

și jucătorilor gazde, arbitrul 
revine asupra deciziei și după 

o întrerupere de mai multe minute,

1. Pentru a tempera pro-
~................ arbi-

învingăioare.
încordări maxime, dar scorul rămîne 
neschimbat. Atalanta, o echipă situată

Rapid (f) 5—18 (3-7) ; ____
Constructorul (m) 32—24 (14—4'1);,,
Progresul — Vestitorul (f) 6—4-'
(3—1); Rapid — I. T. B. 24—25
(12—11); G. G. A. — Știința (m)
19—17 (9—7); Unirea —Titanii (m)■ -situația : 
21—21 (12—7). “

dus cu 2—0 în partida cu Juventus, 
dar până la urmă rutina și experiența 

-■campionilor și-au spus cuvântul. Sivori 
Ja înscris două goluri, echilibrând 

2—2. Catania, în schimb.

P. VALENTIN

Helmuth Recknagel (R. D. G.)

ECHIPELE DE GIMNASTICĂ 
ALE U.R.S.S. AU PLECAT 

ÎN S.U.A.

învingător în „Cupa celor 4 trambuline” a

AJUNS DIN 
DE MONACO»

URMA

în cam-

Ultimele două concursuri din cadrul 
marii competiții internaționale de sări
turi pe schiuri „Cupa celor 4 trambu
line”, desfășurată în R. F. Germană și 
Austria, a prilejuit un nou succes cam
pionului olimpic Helmuth Recknagel 
(R. D. Germană) care s-a clasat pe pri
mul loc al clasamentului fina).

In penultima etapă a întrecerii, pe 
trambulina de la Innsbruck, victoria re
venise finlandezului Kacrkincn cu 218,5 
puncte (săriturile sale au măsurat 75 
și 84,50 m), dar în clasamentul general 
pe primul loc a trecut Recknagel cu un 
total de 652,6 puncte după trei con
cursuri. EI și l-a păstrat și după ultimul 
concurs, care a avut loc ieri în locali
tatea austriacă Bischofs-Offen.

Lupta în această ultimă etapă a în
trecerii a fost de-a dreptul pasionantă. 
Cu o săritură-record de 99 m (113.2 p) 
conducerea în clasament a fost luată de 
la început de Wolfgang Ilapple (R.l'.G.) 
dar imediat după aceea el a fost între
cut de campionul olimpic Recknagel a 
cărui săritură de 98 m. a primit un punc
taj superior: 118,3 p. In a doua manșă

Recknagel a sărit 94 m (ca și austriacul 
Leodolter) obținând 112,4 p.

Pe primele două locuri ale clasa
mentului,
II. Recknagel 230,7 p. și
(Austria) 227,5. Această 
trează și în 
radio ).

la Biscliofs-Offen, au
Otto Leodolter 
ordine se păs- 
general. (Princlasamentul

fost:

MOSCOVA (Agerpres). Sîmbătă 
plecat cu avionul în S.U.A. echipa re
prezentativă de gimnastică a Uniunii 
Sovietice- Din echipă fac parte Larisa 
Latînina, Boris Sahlin, Sofia 
va, Polina Astahova, Tamara 
Margarita Nicolaieva, Tamara 
Iuri Titov, Albert Azarian, 
Kerdejnelidi, Vladimir 'Portnoi 
lai Miiligtilo.

Gitnnaștii sovietici vor participa la 
mai multe întîtoiri amicale în compania 
celor mai bune echipe din S.U.A.

Murato- 
Liuhina, 
Maniria, 

Valorii 
și Nico-

Lupta pentru întîietate 
pionatu'l francez se complică din nou. 
Dună cum era și de așteptat, lide
rul Racing a avut joc greu la 
Rennes, de care a fost „ținut" cu 
meci nul: 1 — 1 (0—0). Parizienii
au deschis scorul prin Tokpa ime
diat după reluare, dar gazdele înscriu 
golul egalizator care face pe Racing 
să piardă primul loc... Intr-adevăr, 
Monaco — care se afla la un singur 
punct distanță de lider — a cîștigat 
(greu!) la Grenoble cu 1—0 prin 
punctul marcat de Roy în mân. 84, 
la un corner, și astfel trece în frun
tea clasamentului, pe baza unui go
laveraj mai bun. In același timp. 
Reims pierde din nou teren fiind 
învins la Angers cu 3—2. după ce 
în cursul meciului eondiise.se de două 
oni 1 Foștii campioni sînt însă grav 
handicapați de noul accident 
Just Fontaim-e, survenit în 
precedentă. Alte rezultate ale 
de duminică: Sedan — Le 
2—1. Nancy — Limoges 0—0. 
Francais — Toulouse 1—3,
— Nice 1—0, Lyon — Valenciennes 
0—0, St. Etienne — Lens 1—0. Nimes
— Troyes 2—0.

In fruntea
Monaco 
Racing 
Reims

Cel de al treilea tur al Cupei An
gliei, desfășurat sîmbătă a furnizat 
o serie întreagă de rezultate surpriză, 
echipe din prima ligă fiind elimitnie 
de adversarele lor din oategorii in
ferioare : Lincoln City — West Brom
wich Albion 3—1, Everton — She-: 
ffield United 0—1, Sunderland — 
Arsenal 2—1, Scantorp United — 
Blackpool 6—2. Tottenham Hotspur 
a cîștigat greu în fața luț 
Atletic: 3—2. O serie întreagă de 
meciuri n-au putut fi decise nici 
după prelungiri: Preston — Ackring- 
torn 1—1, Chesterfield — Blackburn 
Rovers 0—0, West Ham — Stoke 
City 2—2, Wolverhampton — Hud
dersfield 1 — 1, Bristol — Aston Villa
1— 1, Cardiff — Manchester City 
1 —I. Alte rezultate ale întâlnirilor 
mai importante: Luton Țown—Nort
hampton 4—0, Newcastle — Fulham 
5—0 Sheffield Wednesday — Leeds2- 0. ............. — . .
0—2.

Nottingham

Charlton

Birmingham

TURNEUL ECHIPEI 
RUDA HVEZDA IN CHILE

I

Au luat sfîrșit campionatele internaționale
de tenis de masă ale Angliei

1.
2.
3. ___
4. Sedan

clasamentului
2
4
2
5

23
23
22
23

al lui 
etapa 
etapei 
Havre 
Stade 

Rouen

se găsesc:
5
4
6
7

45:23
57:37
51:29
43:30

34
34
30
27

In cel de al doilea meci susținut 
la Santiago de Ohile, echipa ceho
slovacă Ruda Hvezd.a Bratislava a 
întâlnit formația locală Colo. Fotba
liștii 
torta

chilieni și-au adjudecat vic
ia scorul de 2—1.

I 
, i
• Echipa cehoslovacă de fotbal 

K'ladno și-a început turneul înSnop
Maroc jucând la Rabat cu o selec
ționată locală. Fotbaliștii cehoslovaci 
au repurtat victoria cu scorul de 
4-1 (1—0).
• In prezent se află în turneu 

în Indonezia echipa japoneză de fot
bal „Furakawa". In primul meci des
fășurat pe stadionul „Ikada" în pre
zența a peste 30.000 de spectatori 
echipa oaspete a pierdut cu 3—4 în
tâlnirea cu formația Persidja.

PE SCURT
masculină de baschet ningrad), Serghei Lihaoiw (Nettea- 

uik Baku), Tomas Leyus (Dinaitno 
Tallin) și alții. Cu una uimi late de 
voturi cea mai bună jucătoare a țării 
a fost desemnată Valeria Kuzmenko 
(Dinamo Kiev), neînvinsă în cursul 
anului trecut. Ea este urmată de Ana 
Dmitrieva (Dinamo Moscova), învin
gătoare în două turnee internaționale, 
Larisa Preobrajenskaia (Ț.S.K. Mo), 
Irina Riazanova (Burevestnik Tbilisi), 
Evghenia Larina (Burevestnik Mos
cova) etc.
• Tradiționalul turneu internațional 

de basahet de la Varese a fost câș
tigat de echipa italiană Ignis Varese 
care a învins ou scorul de 81—79 
(41—40) echipa S. K. Beograd. In 
celălalt joc -pentru locurile 3—5 echi
pa La Fonte -Levissima a întrecut cil 
102—82 (51—33) echipa Antwerpen.

• Echijpa
Dinamo Tbilisi și-a început turneul 
în Franța jucând la Grenoble cu 
echipa A. S. Villeurbanne. Baschetba- 
liștii sovietici au prestat un 
cetent termini nd învingători 
rut de 79—52 ( 44—34).

<9 în prima, zi a turneului 
țional feminin de baschet de 
lin, rezervat echipelor de tineret, au 
fost înregistrate următoarele rezul
tate tehnice : R. S Cehoslovacă —
R. P. Polonă 52-42 (14-25); R. D. 
Germană — R. P Ungară 53 — 52 
(24 —22).

joc ex- 
cu sco-

inferna
la Ber-

IatăLONDRA 
bert Hali" din Londra au luat sfîrșit 
campionatele internaționale de tenis de 
masă ale Angliei. Un frumos succes 
au repurtat jucătorii maghiari care au 
cucerit două titluri- In proba de. simplu 
femei Eva Koczian a dispus cu scorul 
de 3—1 de A. Simon (R.F. Germană), femei: Best (Anglia), Simon (R.F. 
iar în proba <
Z. Berczik—E. Koczian a întrecut cu (R.P. Ungară) 3—1,

(Agerpres). Iu sala „Al- 
au luat sfîrșit

3—0 pe Ingbor—Best (Anglia), 
celelalte rezultate înregistrate în finale: 
simplu masculin: Marcovici (Iugo
slavia) —Larsșon (Suedia) 3—0; dublu zilele acestea federația de tenis
bărbați: Alser, Larsson (Suedia)— de cîmp a U.R.S.S. a alcătuit clasa- 
Kern. Teran (iugoslavia) 3—1 ; dublu mentele celor'mai buni jucători so

vietici ipe anul 1960. La masculin pe 
primul loc se ătlă campionul țării. primul toc se ana campionul jam 

de dublu mixt cuplul Germana)—Mills (Anglia), E. KocZian, Mizer' (Dinamo Kiev) itrirtăi
de Andrei Potanin (Burevestnik Le-

Redacfia și administrația: București, str. Vasile Conta nr. 16, telefon 11.10.05. Interurban 72, nr. 1—2 STAS 3432. întreprinderea Poligrafică Nr. 2, str. Brezoianu 23—25.

eondiise.se

