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Ciștigind meciul cu echipa Uniunii Sovietice 
la o diferență mai mare de trei puncte

SELECȚIONATA DE HANDBAL ÎN 7 A TĂRII NOASTRE S-A CALIFICAT 
ÎN TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI MONDIAL

In €. E.“ la baschet feminin

Rapid București-A. Z. S.
A. W. F. Varșovia 39-38 (28-15)

BucurCștencele au pierdut ocazia de a lua
• - i un avantaj hotărîtor
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Fază din meciul Rapid—A.Z.S. A.W.F. disputat simbătă tn sala Floreasca
Foto: T. Chioreanu

George Covaci, unul din cei mai buni jucători ai
jneciul R.P.R.—U.R.S.S

Ieri seară, în sala Floreasca, echipa 
reprezentativă de handbal în 7 a țării 
noastre a reușit să împlinească spe
ranțele iubitorilor acestui sport și să 
se califice în turneul final al cam
pionatului mondial, întrecînd selecțio- 
lata Uniunii Sovietice cu scorul de 

<18—13 (10—8). Deci, la o diferență

Handbaliștii sovietici evoluează 
la Brașov și Tg. Mureș
In cursul acestei săptăiaini selec

ționata de handbal în 7 a Moscovei, 
care va participa la competiția inter
națională „Cupa orașului București" 
(ce se va desfășura la Cluj), va 
susține două întîlniri amicale în țară. 
Marți 17 ianuarie handbaliștii sovie
tici vor întîlni la Brașov selecționa
ta orașului, iar joi 19 ianuarie, 
ila Tg Mureș, de asemenea o selecțio
nată formată din cei mai buni jucă
tori mureșeni.

„Cupa Olimpia" la schi 
s-a bucurat de mare succes

BRAȘOV, 15 (prin telefon). în
trecerile de schi pentru „Gu.pa Olim
pia", organizate de clubul sportiv 
Olimpia Brașov în Postăvar, s-au 
bucurat de marc succes. Vremea 
frumoasă și disputele care se anun
țau strînse, au adunat numeroși 
spectatori atît în Poiana Brașov, cît 
și pe pîrtiile de slalom special și 
slalom uriaș.

Pe primul loc s-au clasat schiorii 
clubului sportiv Dinamo Brașov, ur
mați de cei de la Olimpia. Acest 
clasament este însă neoficial, deoa
rece din cauza unor defecțiuni în 
organizarea probei de slalom uriaș, 
rezultatele oficiale ale acestei probe 
nu ne-au parvenit la timp. De alt
fel, din această cauză decernarea 
„Cupei Olimpia" va fi făcută dumi
nica viitoare, cu prilejul desfășu
rării „Cupei Poiana Brașov".

Iată rezultatele înregistrate sîm
bătă și duminică.

STMBATA.

SLALOM SPECIAL, seniori: 1. 
C. Tăbăraș (Casa Ofițerilor Brașov) 
1:10,6; 2. M. Bucur (Carpați Sinaia) 
1:11,5; 3. Kurt Gohn (Dinamo Bra
șov) 1:12,6; 4. N. Pandrea (C.O. 
Br.) 1:12,9; 5. I. Zangor (C.O. Br.) 

reprezentativei R.P.

inai marc de trei puncte, cu cit cîș- 
tigaseră la Moscova handbaliștii so
vietici.

Această victorie a cerut jucătorilor 
noștri eforturi deosebite. Pe de o 
parte, ei pleoatt în acest joc cu un 
handicap de trei goluri, iar pe de altă 
parte aveau în fața lor o echipă ne
așteptat de bună, foarte mobilă, ra
pidă, cu o apărare foarte greu de 
trecut. Atacurile oaspeților, adevărate 
„șarje“ prin rapiditatea cu care cir
culau jucătorii și mingea, au solicitat 
apărarea noastră la maximum. Și 
dacă eficacitatea șuturilor la poartă 
ale handbaliștilor sovietici ar fi fost 
mai mare, atunci este cert că rezul
tatul ar fi fost mai strîns.

Iată dar, suficiente motive pentru 
a felicita echipa noastră și pe antre
norii ei (Vlase Oprea și N. Ne- 
def) în special pentru comportarea a- 
vută de-a lungul acestui frumos joc, 
cît și pentru dîrzenia cu care au luptat 
■pentru victorie. Acționînd cu perseve
rență pe semicerc, în așa fel îneît să nu 
dea voie celor doi „zburători" (echipa

1:13,0; 6. Gh. Cristoloveanu (Olim
pia Br.) 1:13,2; 7. E. Secui (Carai- 
rnanul Bușteni) 1:13,6; 8. I. Letcă 
(Dinamo Brașov) 1:13,8; senioare: 
1. Hoția Micloș (Dinamo Brașov) ; 
juniori: 1. A. Stroie (Dinamo
Brașov) 1:17,6; 2. Sp. Bălan (Vo
ința Sinaia) 1:18,0; 3. C. Bălan
(Voința Sinaia) 1:22,2; 4. M. F.ne 
(Voința Brașov) 1:25,3; 5. Gh. To- 
mori (C.S.M. Cluj) 1:28,5; 6. I.
Postolache (Carpați Sinaia) 1:28,8; 
fond seniori (15 km) : 1. Dinu Pe- 
trea (Dinamo Brașov) 59:19,0; 2. G11. 
Bădescu (Dinamo Brașov) lh00:31,4;
3. Gh. Cincu (C.O. Br.) 11100:46,0;
4. Șt. Drăguș (C.O. Br.) 11101:06,6;
5. Gli. Vilmos (Voința Gheorghieni)
11101:28,0; 6. Al. Zangor (C.O. Br.) 
11102:34,0; senioare (5 km): 1. E- 
lena Tom (C.O. Br.) 24:03,4 ; 2. 
Maria Simion (Voința Sinaia) 
25:38,6; juniori cat. 1 (5 km) :
1. Gh. Codreanu (Voința Brasov) 
22:34; 2. I. Olteanu (Dinamo Bra
șov) 22:53 ; 3. G. Șuteu (Voința 
Brașov) 23:59; juniori cat. a Il-a 
(10 km) : 1. M. Sumedrea (Din.

C. GRUIA 
coresp. regional

(Continuare în pag. a 3-a)

Romine, tn plină aepune. Fază din 
Foto : I. Mihăică

oaspe a folosit în apărare sistemul 
4-J-2) să iasă prea mult în față, 
handbaliștii romîni au realizat un joc 
bun în ansamblu, înscriind goluri din 
cele mai variate poziții. Se poate 
afirma deci că în ceea ce privește 
acțiunile ofensive, selecționata noastră 
și-a făcut datoria, cu toate că au 
existat perioade în care circulația ju
cătorilor a fost prea lentă. în apă
rare, unde de altfel a fost decisă vic
toria, au existat unele momente de 
neatenție, care au permis jucătorilor 
sovietici să înscrie cîteva goluri prin

CALIN ANTONESCU 
ADRIAN VASILIU

(Continuare în pag,, a 2-a)

In anii puterii populare /.
D. STANCULESCU

Nenumăratele construcții ridicate pe litoral în anii 
puterii populare schimbă aspectul locurilor, le fac 
mai frumoase, oferind prilej de nespusă mîndrie 
pentru oamenii muncii și de neascunsă admirație 
pentru vizitatorii străini

Printre aceste mărețe construcții a'e vieții noastre

noi, sînt și bazele sportive, modern utilate. Palatul 
sporturilor din Constanța își merită cu prisosință 
numele. Spațioasă și bine înzestrată, sala oferă 
tineretului din acest oraș condiții minunate pentru 
practicarea sportului.

Foto: I Blizdoța

Deși baschetbalistele de la Rapid au 
realizat o frumoasă performantă, îiiviu- 
gînd în primul joc din cadrul „Cupei 
Campionilor Europeni” formația Aka
dcmik Z.S. A.W.F. Varșovia majorita
tea celor prezenți sîmbătă scară în sala 
Florcasca au plecat dezamăgiți. E drept 
că echipa Rapid București, a repurtat 
un succes de scamă, dar dacă jucătoa
rele acestei echipe s-ar fi comportat pe 
tot parcursul meciului la adevărata lor 
valoare, scorul putea fi mai mare spo
rind șansele campioanelor noastre de a 
se califica în turul următor al compe
tiției. Așa insă, învingînd doar cu 39—-38 
(28—15) feroviarele se vor prezenta la 
18 februarie la Varșovia cu un avan
taj infim, ceea ce le va obliga să lupte 
din toate puterile pentru victorie (deci, 
și pentru calificare).

Începutul meciului din sala Floreasca 
a scos în evidentă tracul jucătoarelor 
ambelor forma(ii. Minute în șir au fosl 
ratate numeroase aruncări din acțiuni 
și libere, în deosebi de către feroviare, 
care au stăpînit destul de categoric te
renul In cinci minute ele au pierdut 
nu mai puțin de nouă 'aruncări libere ! 
Au urinat zece minute în care Rapid a 
atacat și s-a apărat „ca la carte". Com
plet depășite de clanul bucurcștence- 
lor, oaspetele nu au rezistat ritmului 
și au cedat pasul. Eva Fcrencz, Elena 
Ivanovîci și Anoa Racoviță, vrînd parcă 
să compenseze tot ce rataseră în primele 
minute, înscriu punct după punct, fă- 
cînd ea Ia încheierea reprizei I, Rapid să 
conducă cu 28—15.

După pauză însă, rapidistele nu mai 

înscriu dccît II puncte 1 Deși au ne
numărate ocazii, unele foarte clare, ele 
ratează mereu spre exasperarea specta
torilor care văd cum jucătoarele polo
neze fără a străluci în comportare, re
duc vertiginos din handicap. Difercn|a 
acumulată între minutele 10—20 ale me
ciului se dovedește însă, suficientă pen
tru a asigura — în final — victoria 
la limită a echipei bucureștcnc. Aceasta 
merită felicitări doar pentru cele zece minu
te amintite ; în rest a jucat cu mult sub 
posibilități din cauza emoției nejustifi- 
cate în repriza a doua, cînd au și ratat 
victoria la un scor concludent. Akadcmik 
Z.S. A.W.F. a deziluzionat. După „car
tea de vizită” cu care venise ne așteptam 
să practice un joc modern, eficace. Ele 
au jucat însă modest, singurul punct cu 
adevărat forte fiind pivotul Janina Ur 
banyak-Cztodzinska.

Scorul de 39—38 (28—15) a fost 
realizat de: ELENA 'IVANOVÎCI 15, 
EVA FERENCZ 8, ANCA RACOVIȚA 7. 
Cornelia Ghcorghe 6, Sanda Dumitrescu 
2, Antoancta Sidea 1 pentru Rapid și de 
JANINA URBAN YAK-CZTODZINSKA 
13, Barbara Nartowska 6, Romualda O- 
lcsiewicz 10, ALICIA MIGULA 6, Ha
lina Gruszczynska 2, Maria Wolucli 1, 
pentru Akadcmik.

Arbitrii Al. Davidson (U.R.S.S.) și 
Petre Marin (R.l’.Iî.) au condus foarte 
bine. P. Marin l-a înlocuit pe arbitrul 
Al. Kristov (R.P. Bulgaria) care nu a 
putut face deplasarea



La Laminorul Brăila Spartachiada de iarnă 
a tinereiuiui este in plină desfășurare

■ Asociația sportivă Laminorul din 
Brăila este una dintre asociațiile 
fruntașe pe oraș în activitatea compe- 
tițională. Sportivii asociației au obți
nut frumoase succese și în cadrul 
Spartachiadei de iarnă a tineretului,

încă de la început a fost întocmit 
un plan de acțiune care a prevăzut 
ca prim punct desfășurarea unei 
munci susținute de agitație și propa
gandă prin stațiile de amplificare 
din secții și sectoare, afișe și panouri 
confecționate cu mijloace proprii. O 
parte dintre membrii consiliului s-au 
deplasat în cîtc o secție unde au în
ceput munca de înscriere a concu- 
renților, în timp ce alții se preocupau 
de pregătirea echipamentului și mate
rialelor necesare desfășurării întreceri
lor. amenajarea sălilor de concurs 
etc. In prezent peste G00 de membri 
U.C.F.S. participă la întrecerile Spar
tachiadei.

Concursurile de șah, 
în sala clubului din 
prinderii, au strîns în 
85 de participant din 
se evidențiază tovarășii
leriu din secția lanț comercial, tînă- 
rul călitor de la secția cuie Bogoi 
Cornel ș.a.

Pentru pregătirea’ concurcnților la 
concursurile de gimnastică consiliul 
asociației a introdus la toate secțiile 
și sectoarele uzinei gimnastica în pro
ducție, la care se execută gimnastica 
tip G.M.A. Și aici merită evidențieri 
tovarășele Maria Ciupercă, Lina A-

care au loc 
incinta între- 

jurul meselor 
rîndul cărora
Dumitru Va-

Selecționata țării 
în turneul final al

noastre s-a calificat
campionatului mondial

TB-E

mare afluență, 
întrecerilor a 

amenajeze două 
joc. Primii cîști-

(Urmare din pag. 1)
;de la distanță, 

începutul partidei nu a fost de loc 
favorabil reprezentanților noștri. In
comodați vădit de sistemul 4-|-2 în 
care se apărau oaspeții și emoționați 
mai mult decît era firesc, handbaliștii 
romîni nu își găsesc cadența și sînt 
conduși în primele minute cu 1—0, 
2—1 și chiar cu 4—2 (min. 6). Se- 
sizînd nesiguranța apărării echipei 
oaspe la pătrunderile pe semicerc, an- 

■ trenorul Vlase 
rate și Nodea, 
acționînd de 
sigura apărare 
crearea unor 
care trăgătorii 
astfel
5-4
Acum 
sigur, 
eficacitate. Oaspeții dau însă o replică 
dîrză și scorul se menține egal pînă 
în ultimele 7 minute de joc ale pri-

In „Cupa de iarnă” a F.R.H.

Știihța-Hapid (f) 6-5 (2-3)
In deschidere la meciul internațio

nal .dintre formațiile R.P. Romîne și 
Uniunii Sovietice a avut loc meciul 
feminin Știința-Rapid din cadrul 
„Cupei de iarnă" a F.R.H. Deși au 
fost conduse la un moment dat cu 
scorul de 5—-2 handbalistele de la 
Știința au avut o frumoasă revenire, 
terminînd în cele din urmă învingă
toare cu rezultatul de 6—5 (2—3).

Marinescu.
așteptarea timpului prielnic pen- 
desfășurarea concursurilor de 
și săniufe consiliul asociației a

nastasiu, Maria Broască și Maria 
Mocan u.

Concursurile de tenis de masă au 
cunoscut cea mai 
Pentru desfășurarea 
fost necesar să Se 
săli cu mese pentru
gători au fost: Tudorel Leca și An
drei

In 
tru 
schi
confecționat din resurse proprii 21’ 
de săniuțe și 12 perechi de schiuri.

Munca de popularizare a întreceri
lor Spartachiadei n-a încetat nici 
după începerea concursurilor.

Cu sprijinul conducerii întreprinde
rii, în sala clubului a fost amena
jată o vitrină unde au fost expuse 
cupe, diplome, echipament și mate
riale sportive cu care vor fi premiați 
participant» la întreceri.

N. COSTIN 
corespondent

Șuturi Surprinzătoare

face schimbări inspi- 
Costache II și Telman 
pe semicerc destramă 
a oaspeților, permițînd 

„culoare*1 de șut pe 
noștri le folosesc bine, 

că în min. 16 scorul devine 
în favoarea jucătorilor roniîni. 

handbaliștii noștri joacă mai 
acțiunile lor capătă viteză și

Meciurile programate în etapa 
IlI-a din returul „Cupei de iarnă"

a 
a 

F.R.H. continuă astăzi după amiază 
în sala Floreasca, de la ora 15, după 
următorul program : Progresii 1-Con- 
structorul (f) ; Titanii-I.T.B. (m) ; 
VestitoriiLFabrica de timbre (f) ; 
Știinta-Unirea (m) ; DinamoRapid 
(m) ; C.C.A.-Constructorul (m).

La început de an, în asociația sportivă Confecția din Capitală

mei reprize. De aci înainte (min. 23, 
scor: 7—7) echipa R.P. Romîne preia 
conducerea, pe care nu o va mai ceda.

Cea de a doua parte a întîlnirii 
s-a desfășurat sub semnul unei clare 
superiorități a reprezentativei noastre. 
Acțiunile ofensive desfășurate larg, 
pînă la extreme,. dirijarea mingii fă
cută excelent de conducătorul jocului 
echipei romîne, Gh. Covaci, angajarea 
pivoților cu hotărîre și în- momentele 
cele mai inspirate au determinat re
zultatul partidei — și firește, a cali
ficării — în favoarea reprezentativei 
R.P. Romîne. Scorul ajunge la un 
moment dat 1'5—9 (min. 
18—12 (min. 56), pentru 
din urmă partida să se 
rezultatul de 18—13.

A remarca pe cineva 
R.P. Romîne este foarte greu, 
proape toți jucătorii folosiți și-au făcut 
datoria, evoluînd la adevărata lor va
loare. Din formația oaspe s-au deta
șat prin jocul prestat portarul Sîbăl- 
fc’n (care are reflexe excepționale), 
Ivakin, Lebedev, Kozmîpin și Zaițcv 
(în special în apărare).

Arbitrul iugoslav Zelko Gregurici a 
condus excelent, ajutat la 
porii de V. Peleng’hian și 
următoarele formații :

R.P. ROMI NA : Redl — 
Covaci, Bădulesou, Telman 
tarile II (1), Hnat (4), Nodca (3), 
Ivănescu (5), Bulgara.

UNIUNEA SOVIETICA: Sîbalkin— 
Tzentvadze (2), Morozov, Ivakin (2). 
Zaițev (2), Lebedev (3), Kosmînin (2). 
Efremov (1), Kobzar (I).

Ciștjgînd acest meci, eehi.pa repre
zentativă a țării noastre s-a calificat 
în turneul final al campionatului mon
dial unde va juca în grupa C alături 
de învingătoarei din jocul R.S. Ce
hoslovacă — R.P. Polonă și de echipa 
Japoniei.

44), apoi 
ca în cele 
încheie cu

din echipa
A-

cele două 
Gh. Vișan

Moser (4).
(1), Cos-

Peste 400 de concurer 
la primele întreceri 

ale anului 1961
Concursul dotat cu „Cupa Unii 

s-a bucurat de un deosebit sue 
atît ca participare (peste 400 
tineri atleți) cît și în ceea ce ț 
vește rezultatele obținute.

Iată acum cîteva dintre cele r 
bune performanțe înregistrate cu 
cest prilej: JUNIORI CAT 
55 mg: L. Preda (Șt.) 8,3; în 
time: V. Păltineanu (CCA) 1,£
C. Semen (CSS) 1,80; prăjim
E. Simionescu (CSS) 3,80; tripli 
M. Calincov (D) 13,57; Iun gin 
M. Axente (D) 6.75; greutan
L. Cotier (D) 13,94; 1. Constat 
nescu (Progr.) 13.79; JUNIOA) 
CAT. I. ; 40 mg: M. Mihai (Pro 
6,7; lungime: M. lamandi (CS 
5,07; greutate: A. Gurău (Pro; 
12,80; JUNIORI CAT a Il-a : 
mg. : I. Grigorescu (CSS) 9 
înălțime: Gh. Vanghelescu (CS
1,60; prăjină: M. Constantines 
(CSS) 2,90; lungime: I. Ha 
(SM 35) 5,71 ; JUNIOARE CAT. 
II-A: 40 m: A. Neacșu (CS 
6,0; 40 mg. : R. Munteanu (Proj 
7,1; lungime: G. Rădulescu (CS 
5,15; M. Mărgineanu (CSS) 4,8 
TINERET : 55 mg. ; V. Răuț (Ș 
9,2; prăjină: S. Cristescu (Pro; 
3,70; Tr. Nicolau (Șt.) 3,50; tripl
D. Vlădescu (Met.) 13,82; E. B 
cos (Șt.) 13,62; greutate: D. Set 
fim (Prog.) 12,67; V. Sălăjan ( 
12,33.

„CUPA UNIRII" a revenit ech 
Clubului Sportiv Școlar ai cărei '< 
prezentanți au totalizat 427 p. Lo< 
rile următoare ale clasamentului ( 
neral au fost ocupate de Dinar 
(364 p) și Școala sportivă de elt 
nr. 1 (305 p.).

Activitatea sportivă de iarnă, care 
pulsează viu în săli, pe patinoare și 
pe pîrfiile de schi cunoaște încă din 
primele zile ale anului 1961 impor
tante realizări.

Paralel cu organizarea competițiilor 
sportive, consiliile asociațiilor sportive 
desfășoară în această perioadă o in
tensă activitate organ'zatorică, în care 
principalul accent cade pe alcătuirea 
planurilor de muncă, pe analizarea 
bugetului din anul trecut etc. Un 
exemplu de îmbinare armonioasă a 
continuității în activitatea sportivă de 
mase și de performanță și în preconi
zarea celor mai eficiente măsuri de 
consolidare organizatorică îl consti
tuie asociația sportivă Confecția din 
Capitală.

încă înainte de încheierea anului
1960, consiliul acestei asociații spor
tive (președinte Tr. Rădîiță) a anali
zat temeinic, în cadrul unei ședințe, 
realizarea planului de muncă pe acest 
an. Trăgînd unele învățăminte pre
țioase din analizarea felului în care 
a fost îndeplinit planul de muncă pe 
anul 1960, consiliul asociației a tre
cut apoi la întocmirea planului pe
1961. Datorită acestui fapt o serie 
de (Jbiective propuse pentru anul în 
curs sînt rodul experienței din anul 
trecut.

Astfel, activiștii acestei asociații 
și-au propus pentru 1961 dezvoltarea 
pc o scară mai largă a turismului. 
Creîndu-și un fond de aproape 40.000 
lei, asociația sportivă Confecția a dat 
posibilitatea în cursul anului trecut la 
peste 1.000 de muncitori să facă fru
moase excursii la Cota 1400, Diham, 
Poiana Narciselor, Predeal, Constan
ța etc. Asociația sportivă achita anti
cipat costul excursiei și apoi recupera 
banii în două rate de la cei ce plecau 
în excursie. Prin creșterea acestui fond 
în anul 1961 se va mări în mod fi
resc numărul de excursii precum și 
cel al participanților, realizîndu-se la 
un număr de 30 de excursii peste 
2.000 de participant.

De asemenea, pe baza analizei posi
bilităților de a mări numărul mem
brilor LI.C.F.S. și de a se realiza o 
sumă mai mare prin strîngerea la 
timp a cotizațiilor sportive, consiliul 
asociației și-a propiis pentru anul 
1961 să înscrie aproape 1.000 de noi 
membri, iar din cotizații să strîngă 
o sumă dubîă în raport cu cea reali
zată în 1960 (15.000 lei față de 304)00 
lei cît se va strfnge în* 1961).

O atenție deosebită a fost acordată 
dezvoltării volumului competițional in
tern, prin mărirea numărului de cam
pionate ale asociației. Orientîndu-se în

mod deosebit spre această formă com- 
petițională de mase, consiliul asocia
ției și-a propus să înființeze noi e- 
chipe de volei, handbal etc., pe care 
să le instruiască și să le promoveze 
în campionatele raionale. O mai mare 
atenție se va acorda atragerii elemen
tului feminin în sport, pleeîndu-se de 
la mobilizarea muncitoarelor în cam
pionatele asociației.

Alcătuirea planului de muncă, ana
lizarea bugetului, verificarea magaziei 
de . echipament și materiale sportive 
și, în general, toată această activitate 
organizatorică nu a împiedicat deloc 
desfășurarea în continuare a întrece
rilor din cadrul Spartachiadei de iar
nă. Dimpotrivă chiar, în primele zile 
ale anului la aceste întreceri au luat 
parte și mai mu-lți conctirenți. De un 
Succes deosebit s-au bucurat concursu
rile de haltere, în cadrul cărora un 
n»are interes a stîrnit întrecerea pen
tru cel mai voinic part'cipant. Din 
cei 100 de concarenți, mupciiorii Gh. 
Dupleac și N. Cristescu sînt cei care 
concurează cu cele mai multe șanse 
de a cuceri acest titlu.

După cum sc vede, asociația spor
tivă Confecția a înregistrat de pe 
acum cîteva succese frumoase.

C. A.

NICOLAE D. NICOLAE
corespondent

Rezultatele din cadrul „Cupei Voința"
întrecerile de tenis de masă dotate 

cu „Cupa Voința", desfășurate sîm- 
bătă și duminică în sala de sport 
din str. Mendeleev, au oferit publicu
lui o scrie de meciuri spectaculoase. 
Au lăsat o impresie deosebită cîști- 
gă torul probei de simplu masculin 
Otto Bottner (Voința) și tinerii Sin- 
deanu (Progresul) și Angelescu (Vo
ința). La o valoare bună a jucat și 
prima clasată în proba feminină, cam
pioana republicanii Ella Constanti- 
nescu.

Iată clasamentele și rezultatele în
registrate.

SIMPLU BĂRBAȚI : 1. Otto Bottner
(8 v.) cu Gantner 1-3 (19, —19, —14» —18), 
Sîndeanu 3-0, Angelescu 3-2 (12, —15, 17, 
-13, 19), Covaci 3-2 (-20, 1*6, -16, 17, 18), 
Zaharia 3-0, Popescu 3-1 (17, 13, —14, 8), 
Nazarbeghian 3-0, Teodorescu 3-0, Gheor
ghiu 3-0 ; 2. Matei Gantner (7 v. set
averaj : 23-9) cu Sîndeanu 3-1, Angelescu
2- 3 (-15, 15, -17, 20, -12), Covaci 0-3,
Zaharia 3-1, Popescu 3-0, Nazarbeghian
3- 0, Teodorescu 3-0, Gheorghiu 3-0 ; 3. 
Virgil Sîndeanu (7 v. setaveraj r 22-17) 
cu Angelescu 3-2 (19, 16, -20, -15, 13), 
Covaci 3-2 (18, -14, 19, -18, 19), Zaharia 
3-0, Popescu 3-2 (15, -16, -19, 21, 18),

Nazarbeghian 3-2, Teodorescu 3-2, Ghe 
ghiu 3-1 ; 4. Nicolae Angelescu (6 
cu Covaci 3-2 (12, -20, -14, 16, 9), Zal 
ria 1-3 (-18, 16, -io, -18), Popescu 
(18, 14, 14), Nazarbeghian 3-1, Teodore? 
3-0, Gheorghiu 3-0 ; 5. Tiberiu Cov. 
(4 v. setaveraj : 19-16) cu Zaharia 
(—10, —19, —25), Pope ÎCU 3-0 (13, 12, 5 
Nazarbeghian 3-1, Teodorescu 3-0, Gh 
ghiu 1-3 (-16, 7, -19, -19) ; 6. Zal 
(4 v. setaveraj : 16-19) cu Popescu . 
Nazarbeghian 3-2, Teodorescu 2 
Gheorghiu 3-1 ; 7. Mircea Popescu (4 
setaveraj : 15-19) cu Nazarbeghian 3
Teodorescu 3-1, Gheorghiu 3-0 ; 8. TI 
mas Nazarbeghian (2 v. setaveraj : 14- 
cu Teodorescu 3-2, Gheorghiu 3-0 ; 
Paul Teodorescu (2 v setaveraj : 11-2 
10. Laurențiu Gheorghiu (1 v.) 3-2.

SIMPLU FEMEI : 1. Ella Contam
nescu (5 v.) cu Maria Alexandru
(-19, 15, 16, 10), Geta Pitică 3-2 (16, - 
-13, 14, 10), Catrinei Fblea 3-0 (11, 
13), Victoria Jandrescu 3-0, Mariana j£ 
drescu 3-0; 2. Maria Alexandru (4 
cu Geta Pitică 3-1 (-12, 14, 17, 16), C 
trinel Folea 3-0 (5, 15, 7), Victoria j£ 
drescu 3-0, Mariana Jandrescu 3-0; 
Geta Pitică (3 v.) cu Chtrinel Folea 
(—12, —16, 12, 12, 21), Victori^ Jandres 
3-0, Mariana Jandrescu 3-9 ; 4. Cătină 
Folea (2 v.) cu Victoria Jandrescu 3 
Mariana Jandrescu 3-0 ; 5, Vietoi
Jandrescu (1 v.) ; 6. Mariana Jandres 
(o v.) 3-1 (16, -16, 14, 13).

DJPA ROMANUL
g;^R.tl,T<ORTL.OR SQYJfETiC.l<

g n qa i ur.H r? f y'. t l n 11111111

oesene de

REZUMAT : in Kievul ocupat vremelnic de 
fasciști, fotbaliștii clubului Dinamo, care lu
crează ca hamali la fabrica de pfine, sînt si
liți să joace un meci cu echipa germană 
Luftwaffe.

IX.
Fluierul prelung al arbitrului chemă echjpele 

pe teren. Ele se alintară și stadionul amuți. 
Iată că, pășind înainte, căpitanul echipei Luft
waffe făcu un semn cu mîna și toată echipa 
jiingă de trei ori „Heil H Trebuia să urmeze răs

punsul. Cîteva clipe, deasupra stadionului stărui 
o liniște mormîntală. In această liniște se auzi 
vocea slabă, clară a lui Sviridov : „Un...doi...trei ! 
Atunci, de parcă cineva ar fi comandat „la stîn- 
ga împrejur44, întreaga formație kieviană se în
toarse cu fața de la tribuna principală și strigă 
repetat de trei oii: „Fizkult-ura !“ Un tunet 
de aplauze se rostogoli din tribune iar arbitrul 
aruncă o privire spre Sviridov : „Ai să regreți 
treaba asta, căpitane...** zise el. Deodată, din tri
buna principală, coborî o blondă sveltă cu un 
buchet enorm de flori în mîini și se îndreptă spre 
centrul terenului. Rusievici o recunoscu pe Nelly,

iubita lui Korj și „prietena44 lui Herr Schmidt. 
Korj făcu un pas înainte pentru a primi florile, 
dar Nelly le oferi căpitanului echipei Luftwaffe. 
Nici un gest de șovăială, nici o privire măcar 
furișă, care să arate că buchetul era destinat alt
cuiva. Luîndu-i mîna, neamțul o apropie încet de 
buze. Apoi luă florile din mîinile fetei. Ceremonia 
dură destul de mult, ca toțf fotografii să poată 
prinde aeeastă scenă. Din tribuna ofițerilor izbucni 
un ropot de aplauze. Dar iată că din cealaltă 
tribună o voce de bas, batjocoritoare, rosti un cu- 
vînt care răsună pînă departe, însoțit de rîsete, 
fluierături și huiduieli; „Tîrîtură !“ înainte de

a se îndrepta spre poartă, Rusievici trecu ] 
lingă Korj și îi zise ; „Ai văzut ?“ Acesta tăce 
privind în pămînt. ,,Știi — continuă Rusievici 
noi nu ne cunoaștem, de ieri de alaltăieri. E 
știu ce se petrece cu tine. Totul vine de la Nel 
asta. Ai văzut cu cîtă nerușinare le-a oferit fio 
nemților...“ Korj scutură cu încăpățînare din ca: 
„Ba i-au smuls buchetul din mînă — zise cl 
rocănos. — Ea nouă voia să ni-1 dea44. „Nu fa< 
pe prostul !“ îi trînti Rusievici în obraz. Cîte^ 
clipe mai tîrziu răsună fluierul de începere a pa 
tidei.

(Urmare în numărul viile



Steagul roșu și Lotul de tineret 
s-au antrenat ieri la Brașov

Dinu Petre (Dinamo Brașov), clștigătorul 
„Cupei Olimpia”

probei de 75 km. din cadrul

★ ★

„Cupa Olimpia" s-a bucurat de mare succes
(Urmare din pag. I) poia) 21136:14,8; 3. Casa Ofițerilor 11

Brașov 2h42:06; 4. Caraimanul
Br.) 43:06,6; 2. M. Cristina (Voința Bușteni 2h46:00,7; 5. Carpați Sinaia 
Sinaia) 43:17,3; 3. N. Sfetea (Din. .... ..................................
Br.) 44:11,0; junioare (3 km) : I. 
Marcela Bratu (Din. Br.) 14:05,6;
2. Dorina Nilă (Olimpia Br.) 15:42,8;
3. Maria Găvenea (Olimpia 
16:08,6.

Br.)

3h32:0; 4x5 km juniori: 1. i 
Brașov (Mureșan, Olteanu. 
Sumedrea) lh25:20,4; 2.
Brașov lh26:43,4; 3. Olimpia 
11128:01,7; 3x5 km junioare: 
limpia Brașov (Găvenea, 
șescu, Nilă) 48:32,4; 2.

DUMINICA.

SLALOM URIAȘ seniori: 1. C. 
băraș; 2. N. Pandrea ; 3. __
Bălan (C.O. Br.) ; 4. Kurt Gohn; 
5. I. Zangor; 6. Gh. Gristoloveanu: 
senioare: 1. Elisaveta Obrașcu (Șt. 
Buc.) ; 2. Mihaela Gheoarcă (Voința 
Br.) ; juniori: 1.
ștafeta 4x10 km
Brașov (Rășină, 
Dinu) 2h35:20;
Brașov (Zangor,

Tă- 
Gh.

A. Stroie; FOND : 
seniori: 1. Dinamo 
Bogdan, Bădescu, 

2. Casa Ofițerilor 
Cincu, Drăguș, Cim-

Dinamo
Șfetea, 
Voința 
Brașov 

: 1. O-
Bărbă- 

Luceăfărul 
Brașov 53:00,4; SĂRITURI DE LA „ .... ..... „ seniori:

Brașov) 
(Olimpia

TRAMBULINA MIJLOCIE,
1. V. Prișcu
202,2 p, ’ 
Brașov) 200 p., 
namo Br.) 199 
(C.O. Br.) -----
(C.O. Br.) 
limpia Br.) 
Tănase (Olimpia) 182,9;
Codleanu (Voința Br.) 154,6; 
Mureșan (Dinamo Br.) 153,5.

(Olimpia
2. Gh. Frățilă

B. Pipoș (Di-. , 3.........................
199 p„ 4. St Burețea 
192,3 p.

186,6 p. ;
186,2 p. ; juniori _•

2.

: 5. C. Batoia 
6. I. Colcer (O- 

1. Gh.
Gh.

3. V.

REZULTATUL 4—3 (2—1) PENTRU 
STEAGUL ROȘU

BRAȘOV 15 (prin telefon). — In 
ciuda temperaturii scăzute și a tere
nului acoperit cu zăpadă, care a in
fluențat calitatea jocului, circa 1000 
de spectatori au fost prezenți la me
ciul de antrenament dintre Steagul 
roșu și Lotul de tineret. Ambele e- 
chipe au făcut o bună verificare a 
stadiului de pregătire atins. Avînd 
avantajul omogenității și al unei 
mai mari experiențe, Steagul roșu 
a dominat, și-a creat numeroase oca
zii și a fost mai eficace, învingînd 
cu 4—3 (2—1). Punctele au fost în
scrise ‘ ~ '
David 
pentru 
Dridea 
(min.

A arbitrat C. Geană (Brașov) for
mațiile :

STEAGUL ROȘU: Ghiță (Cernea- 
nu)-Sbîrcea (Filimon), Zaharia, Nagy- 
Hidișan (Bîrsan), Szigeti-Hașoti, 
Năftănăilă, Fusulan (Lupeanu), Mes- 
zaros (Campo), David.

LOTUL DE TINERET : Datcu (An
drei)-Nedelcu, Gross, Surdan-Poipescti 
(Petru Emil), Koszika (Popescu)- 
Selymesi, Varga (Dridea), Matei 
(V. Alexandru), Unguroitt (Mano

lache), Crniniceanu (Czako).
GH. MAZGAREANU, corespondent.
JUNIORII BUCURESTEiNI 

ANTRENAT IERI
Lotul de juniori bucureșteni 

ceput ieri antrenamentele în 
participării la turneul internațional de 
la Cannes, în Franța. Din lotul celor 
28 de jucători au fost alcătuite două 
echipe — „roșii" și „albaștrii" — 
care au disputat pe terenul Progresul 
un meci de trial (încheiat cu scorul de 
4—2 în favoarea „albaștrilor"). Acest 
prim antrenament a scos în evidență 
faptul că pentru compartimentul ofen-

de: Fustilan (min. 20 și 56), 
(min. 21) și Hașoti (min. 48) 
Steagul roșu. Varga (min. 3),

I (min. 49) și Manolache 
70) pentru Lotul de tineret.

siv există multe elemente valoroase 
din care se poate alcătui un atac ca
pabil de randament bun. Mai slab 
se prezintă însă, efectivul apărării. In 
această privință, antrenorii C. Drăgu- 
șin și Șt. Stănculescti vor căuta să 
îmbunătățească componența lotului 
prin convocarea altor cîteva elemente, 
miercuri cînd va avea loc un nou 
trial. La acest meci vor participa 22 
de juniori reținuți din cei 28 pre- 
zenți ieri, plus încă vreo 3—4 jucă
tori noi. Acest joc, precum și antre
namentul de duminică sînt menite să 
contureze lotul definitiv.

Ieri s-au evidențiat portarii Ion' 
Vasile și Nunweiller V, fundașii Ne
gru și Drăgan, mijlocașul Radu și 
înaintașii Tr. Georgescu, Crișan, Tur
cii, Stoenescu, Radu și Velicica. De 
subliniat faptul că la acest simplu 
meci de antrenament au fost prezenți 
circa cinci sute de spectatori care au 
avut satisfacția de a urmări un joc 
destul de frumos.
PRIMUL ANTRENAMENT LA DOUA 
PORȚI AL ȘTIINȚEI TIMIȘOARA.

TIMIȘOARA 15 (prin telefon). Ști
ința Timișoara a susținut duminică 
în familie prima partidă din acest

an. „Albaștrii" au învins cu 5—2 
(2—1) pe „Albi". Cele 7 puncte au 
fost marcate de; Lereter, Reuter 
(antrenorul secund al formației), Vîl-i 
cov. Roman și Hăimăgeanu, respec-: 
tiv Gîrleanu (2). Au jucat formațiile:

„ALBAȘTRII": Pain-Jettei, Hăl« 
măgeanu, Neacșu-Pctescu, Tănase-Bo-: 
tescu, Lereter, Roman, Reuter (Vîl- 
cov), Mițaru.

„ALBII" : Enăchescu-Codreanu, Țur- 
can, Georgescu-Cojereanti, Igna-Gîr- 
leanu, Iordăchescu, Curcan, PanticL 
Filip.

(AL. GROSS coresp. regional)

Cu cîteva zile în urmă și-au înce
put pregătirile fotbaliștii echipei Fa
rul din Constanța. Sub conducerea an-: 
trenoruluj A. Botescu, jucătorii con-: 
stănțeni au participat la ședințe zil
nice de pregătire fizică multilaterală, 
desfășurate în aer liber și în sala 
sporturilor. De săptămîna viitoare, în 
cadrul antrenamentelor vor fi folo-i 
site și mingile. Fotbaliștii echipei Fa-i 
rul se pregătesc cu toată seriozitatea 
și sînt dornici ca în returul campio
natului categoriei A să se comporte 
cît mai bine. (L. BRUCKNER, co
respondent).

S-AU

și-a în- 
vederea

Campionatul masculin

Partide interesante și spectaculoase in etapa a doua
GALAȚI : Știința—Dinamo București 

2—3 (7—15, 15—12, 5—15, 15—13, 
14—16). Studenții au fost la un pas 
de o frumoasă victorie. Partid-a, care 
a durat aproape două ore și jumătate, 
a prilejuit un spectacol excelent. Bucu- 
reștenii, deși au beneficiat și de aportul 
lui Gorbeanu (fost la C.C.A.) au avut 
perioade de „cădere". De pildă, în setul 
al doilea au fost conduși ou 10—0! 
Trebuie remarcat însă jocul excepțional 
al lui Derzei, care n-a putut fi blocat. 
Gălățenii au avut și de data asta punc
tul forte în linia a doua, care a „scos” 
aproape totul. In ultimul set Știința a 
condus cu 13—11, dar lipsa de expe
riență și-a spus cuvîntul. A arbitrat com
petent și autoritar C. Căpățînă—Buzău

BRAȘOV : Tractorul—Rapid București 
1—3 (6—15, 15—8, 13—15, 3—15). 
Momentul psihologic al partidei a fost 
setul al treilea, cînd Tractorul condu
cea cu 11—5 
nu 'au insistat suficient și 
experimentaților voleibaliști de la Rapid 
să cîștige setul. Arbitrul V. Voicu— 
București a fost depășit de importanța 

"jocului și a condus eu foarte multe gre
șeli. (Gh. Măzgăreanu-coresp.)

PLOIEȘTI : Petrolul—Jiul Petroșani 
3—2 (12—15, 15—7, ,15—12, 15—17,

5. Jucătorii echipei 
au

(A. Sche^kman-coresp.)

HIPISM
Alergările de ieri s-au disputat pe 

teren moale care a împiedicat înre
gistrarea de recorduri. Cu toată di
ficultatea parcursului, luptele au fost 
strînse și att fost urmărite cu in
teres. Una din cele mai animate 
sosiri a oferit premiul Cărpiniș, în 
care cinci cai s-au angajat în lupta 
finală. Proba a fost cîștigată de 
Narcis, care a întrecut pe Băsmă- 
luța și Avia. ultima fiind talonată 
de Ograda și Tămîios. O perfor
manță valoroasă a înscris Vifora. A 
respins atacul puternic dat de Ha
mefal, după ee pe parcurs a întînt- 
pinat o vie rezistență din partea lui 
Holtei.

3—2 (12—15, 15—7, y
17—15). Amatorii de volei din Ploiești 
au părăsit sala Petrolul mulțumiți că 
primul joc acasă al ecliipei lor favorite 
s-a încheiat eu o vi-xiirie promițătoare. 
Petrolul putea cîștiga cu 3-—1. Cînd 
spunem aceasta ne amintim de specta
culosul set 4 în care, deși localnicii au 
fost conduși cu 7—0, prinlr-o frumoasă 
revenire ei au luat conducerea, menți- 
nînd-o pînă la 15—14, cînd, dintr-o gre
șeală elementară au pierdut setul pentru 
care munciseră alît de mult. Deosebit 
de interesant a fost și ultimul set. Arbi
trul I. Nrculescu (București) a fost 
prompt și corect în toate deciziile.

(Amalia Kreiss-coresp.) 
Clu i 

15—2,
BUCUREȘTI : C.C.A.—Știința 

2—3 (9—15, 15—9, 13—15, 
6—15). Interesantă ca evoluție a scoru
lui, partida nu s-a ridicat însă la un

nivel tehnic acceptabil. Alît militarii cil 
și studenții au făcut greșeli [ieste gre
șeli. De pildă, în penultimul set, C.C.A. 
a condus la un moment dai cu 7—2, dar 
cele 7 punete au fost realizate numai 
din greșelile studenților, după cum 
punctele oaspeților s-au datorat unor 
preluări greșite sau mingi trase afară 
de bucureșlcni. La Știința se resimte 
lipsa lui Cherebețiu, pe care Fierarii 
— luîndu-i locul de coordonator al jo
cului — nu l-a putut înlocui pe deplin. 
In plus, meciul a fost condus necores
punzător de arbitrul 1. Covaci—Bucn- 
rfști. (M. T.)

CONSTAN TA ; Farul—Victoria Bucu
rești 1—3 (13—15, 15—10, ~ -
12—15). Deși a pierdut, Farul 
o comportare bună. Începutul 
set i-a aparținut categoric, dar 
finalurile datorită unor greșeli 
tare (defectuoasa preluare 
insuficienta pregătire 
loria — în rîndnrile căreia au jucat 
liuscscu (fost la Progresul) și Drago- 
inir (fost Ia Voința București) — s-a 
prezentat bine, în general. S-au eviden
țiat Petrescu, Ciocănel, Dumitrescu (Fa
rul), Dragomir, Mihai și Ghertinișan 
(Victoria). Meciul a fost umbrit de ar
bitrajul cu multe greșeli a] lui E. Cos- 
toiu—București. (E. Petre-eorcsp.)

I.T—15, 
a avut 
fiecărui 
a cedat 
eleni en- 

a serviciilor, 
a atacului). Vic- 
cărcia

Iată rezultatele :

I. Bibița (Borlescu G.), Distinsa, 
Fauna. Cota ; 2,20—10,20 lei.

II. Brumar (Niculae Gh.), 
Flamura. Cota : 2,20—16.40—7,90 lei. 
Ordine triplă: 312,30 lei.

III. Farmec (Marine’scu), Frățior, 
Rîmnic. Cota : 3,00—10,90—12,50 lei.

IV. Narcis (Toderaș I.), Băsmălu- 
ța, Avia. Cota : 7,30—58,20—24,40 lei. 
Ordine triplă :

V. Vifora ( 
Holtei. Cota :

VI. Flavius
Ivona. Cota : 
Ordine triplă :

VII. Stegar
Ilorațiu. Cota : '3,90—45,50—19,70 lei.

VIII. Triumf (Moldovan G.), Har-
cov, Sulamita Cota : 8.80— 41,10—
61,20 lei.

I l ie,

: 1065,20 lei.
(Szabo I.), Hamefal, 

3,40—14,20—20,40 lei. 
(Istrate I.), Rîvna, 
1,80—10,60—12,80 lei.

: 111 Iei.
(Toderaș I.), Retezat,

Jocuri tie verificare ale lotului reprezentativ
Sîmbătă și duminică seara, lotul 

reprezentativ, care se pregătește în 
vederea turneului internațional care 
va avea loc la Budapesta între 20 și 
22 ianuarie, a susținut două meciuri 
de verificare pe patinoarul din Par
cul sportiv „23 August".

In prima din aceste întîlniri, ho
cheiștii echipei reprezentative au pri
mit o replică dîrză din partea com
binatei CCA—Știința Cluj, pe care 
au întrecut-o greu cu 3—1 (2—0, 
0—1, 1—0). Jucătorii din lot au ma
nifestat deficiențe în orientarea tac
tică și — mai ales —■ nesiguranță 
în fazele din apropierea porții ad
verse. Ei au ratat mult, doar Szabo I, 
Ferenczi și Bito reușind să înscrie, 
fiecare cîte o dată. Punctul combina
tei a fost realizat de Cazan I.

Aseară, echipa reprezentativă a pri
mit replica Unei selecționate secunde.

De data aceasta, jocul a [ost de cali
tate mai bună. Hocheiștii echipei re
prezentative au combinat mai exact, 
au lost mai bine inspirați în fazele 
de gol și astfel au reușit o victorie 
mai concludentă : 8—1 (4—0, 2—1,
2—0). Realizatorii golurilor: Ionescu 
(2), Szabo I (2), Szabo II, Ferenczi, 

Takacs I, Galantar, respectiv Takacs II.
In cele două Jocuri, lotul a folosit 

următorii jucători : Sofian — Czaka, 
Ionescu, Varga, Tiriac, Holo 1, Sza
bo II, Ferenczi, Szabo I, Cazan II, 
Calamar, Andrei, Biro, Naghi, Ta
kacs 1.

Cele două formații opuse sîmbătă 
și aseară echipei reprezentative au 
lost alcătuite din aceiași jucători și 
anume: Tașnadi, Stafie, Pușcaș. To- 
mor, Balint, Raduch, Topoș, Ldrincz, 
Cazan I, Peter, Otvoș, Ianovici, Ta
kacs II, Ganga, Zografi, Ciorba, Di- 
bernardo, Barbu, Floresou.

Echipele clubului R^pid pe primul loc
la încheierea turului campionatelor republicane
Cu jocurile desfășurate ieri și sîm

bătă a luat sfîrșit turul campionatelor 
republicane — masculin și feminin — 
de baschet, care timp de 11 săptă- 
mîni au ținut încordată atenția iubi
torilor acestui sport. In întrecerea 
formațiilor feminine pe primul loc s-a 
clasat Rapid București, fără a înre
gistra vreo înfrîngere, urmată la un 
punct de Știința București. La băieți, 
cea mai bună echipă s-a dovedit a fi 
tot Rapid București, aflată la egali
tate de puncte cu C.C.A., dar avînd 
victorie directă asupra acestei forma
ții. Baschetbaliste de la Rapid au 
susținut ultimul exatnen sîmbătă, cînd 
au învins după o partidă pasionantă 
pe Dinamo București.

Iată rezultatele și cîteva 
asupra întîlnirilor ultimei 
turului :

MASCULIN

amănunte 
etape a

DINAMORAPID BUCUREȘTI — 
BUCUREȘTI 77—68 (36—34). Deși 
obținută îp cele din ttrmă la o dife
rență de 9 puncte, victoria rapidiș- 
tilor a stat multă vreme sub semnul 
îndoielii. Scorul, favorabil în majori
tatea timpului echipei Rapid, nu a 
luat în nici un moment proporții, ba 
chiar în unele perioade el s-a întors 
în avantajul ecliipei dinamoviste. A- 
ceasiă palpitantă întrecere a durat 
pînă spre sfîrșitul reprizei a doua, 
cînd reintroducerea lui Dinescu (a- 
vînd patru greșeli personale, el a 
fpst inteligent „păstrat" pe tușă pen
tru final) și o serie de contraatacuri 
precise au dus la majorarea scorului 
în favoarea rapidiștilor. In ultimele 
minute eforturile vădite ale dinamo- 
viștilor au fost prompt contracarate 
de Rapid, care a încheiat astfel tuiul 
campionatului cu o frumoasă și meri
tată victorie. Dinamoviștii s-au stră
duit din răsputeri să învingă și au

dominat deseori, dar experiența ad
versarilor, de o parte, și lipsa de 
experiență a propriilor jucători, pe de 
altă parte, au fost elemente determi
nante în fixarea rezultatului.

Scorul de 77—68 (36—34) a fost 
realizat de: COSTESCU 18, POPOVICI 
11, DINESCU 14, PREDULEA 14, 
Tursugian 4, CR. POPESCU 16, pen
tru Rapid și de: Scorțescu 2, Stru- 
garu 2, Caragheorghe 10, DUDESCU 
16, Kiss 14, Visner 8, PARASCHI- 
VESCU 12, Vasilescti 4, pentru Di
namo București.

Au condus foarte bine arbitrii E. 
Hottya și I. Petruțiu.

C.C.A. — STEAGUL ROȘU BRA
ȘOV 100—57 (51—22). încă din pri
mele minute de joc militarii au arătat 
deosebită vervă. Brașovenii, lipsiți de 
aportul conducătorului de joc P. Du
mitrescu (accidentat), s-au apărat slab, 
iar în atac ar acționat dezorganizat

VOINȚA IASI — DINAMO ORA
DEA 71—61 (29—30). Intîlnirea nu 
s-a ridicat la nivelul așteptărilor. 
Oaspeții au jucat nervos, dezlmat, de 
altfel ca și gazdele. In partea a doua 
a meciului ieșenii au fost mai deciși 
în acțiunile sub coș, cîștigînd pe me
rit. (PETRE CODREA — coresp. reg.)

DINAMO TG. MUREȘ - C.S.M. 
GALAȚI 93—44 ( 51—13).

Meciurile Știința Timișoara — Ștț-i 
ința București și Știința Cluj — Ști
ința Craiova au fost amînate.

FEMININ
VOINȚA BRAȘOV — PROGRESUL 

BUCUREȘTI 50—49 (18—24)
ȘTIINȚA BUCUREȘTI — VOINȚA 

TG. MUREȘ 97—31 (42—12)
C.S. ORADEA — CONSTRUCTO

RUL BUCUREȘTI 58—23 (13—16)
VOINȚA ORADEA — MUREȘUL 

TG. MUREȘ 42—51 (13—16)
PETROLUL PLOIEȘTI — ȘTIINȚA 

CLUJ 46-60 (22—31)

50.164 lei report la concursul 
de miercuriPronoexpres

Așa arată o variantă cu 12 rezul
tate exacte ia concursul Pronosport 

de ieri 15 ianuarie:
I. Internazionale — Roma I VII.

IL Juventus — Napoli X VIII.
in. Fiorentina — Bologna 1 IX.
IV. Lecco — Milan X X.
V. Sampdoria — • Bari I XI.

VI. Lanerossi — Atalanta 1
VII. Spăl — Udinese X XII.

VIII. Limoges — Toulouse ANULAT
IX. Grenoble — Lyon 2
X. Nantes — St. Etienne 2

XL Valenciennes — Le Havre X
XII. Cannes — Nice 2

La acest concurs au fost depuse 
aproximativ 385.000 variante.

Meciul VIII (Limoges—Toulouse) 
fiind întrerupt, a lost anulat. Toate 
variantele primesc pronostic exact la 
acest meci.
PROGRAMUL CONCURSULUI PRO

NOSPORT Nr. 4.
Etapa din 22 ianuarie 1961

I. Napoli — Inter. (Camp, italian) 
II. Roma — Lanerossi (Camp ital.) 

111. Atalanta—Fiorentina (Camp, it.)

IV. Bari — Lazio (Camp, italian)
V. Udinese — Samp. (Camp, ital.)

VI. Juventus — Padova (Camp, it.) 
Le Havre — Rennes (Camp, fr.) 
Rouen — Sedan (Camp. fran.L 
Troyes — Monaco (Camp. fran.JJ 
Nice •— Toulouse (Camp, fran.) 
Grenoble — St. Etienne 

(Camp, francez) 
Valenciennes •— Nimes 

(Camp, feancezț
ASTAZI ȘI MI1NE, ULTIMELE 

ZILE LA PRONOEXPRES.
Concursurile Pronoexpres se bucură 

de un interes tot mai mare în rindu- 
rile participanțiilor. Fondul de pres 
mii a crescut cn peste 100.000 lei. 
Sînt toate premisele ca și la con
cursul de miercuri să fie premii fru
moase.

Numai azi șl mîine mai puteți de- 
concursul Pronoex- 

18 ianuarie, care 
report de 50.164

pune buletinele la 
preș de miercuri 
benefioiază de un 
lei la categoria 1.

[ie premii fru-

Rubrică redactată de I.S. Loto-Pro- 
nosport.



Incepind din acest an

In Uniunea Sovietică
au fost introduse noi norme sportive

MOSCOVA (Agerpres). — Din acest 
an în Uniunea Sovietică s-au introdus 
noi norme de clasificare sportivă, mult 
superioare celor de pînă acum. In noul 
sistem de clasificare sînt incluse 53 de 
ramuri sportive față, de cele 10 cîle au 
existat în anul 1937. Pentru titlul de 
maestru al sportului un sportiv trebuie 
să ob(ină performanțe de valoare inter
națională. De pildă,, pentru a obține nor
ma de maestru al sportului în proba dc 
aruncarea ciocanului, sportivul respectiv 
trebuie să obțină un rezultat de 62 m. 
adică cu 2 m mai mult ca vechea normă

Clasificarea sportivă se poate obține 
de la vîrsta de 15 ani, iar pentru gim
nastică acrobatică. înot, sărituri îa •apă 
?i patinaj artistic de la vîrsta de 12 
ani.

Guy Perillat 

a cîștigat Lauberhorn-ul
Tradiționala întrecere dc schi dotată 

cu premiul Lauberhorn a luat sfîrșit 
pe pistele de la Wengcn (Elveția). Pri
mul loc în combinata alpină a revenit 
francezului Guy Perillat, care a înregis
trat o categorică victorie în cursa de 
coborîre, acoperind cei 3850 m. (diferen
ță de nivel 1250 m — 18 porți) în 
3:13,9. In urma lui s-au clasat : F. 
Henning (Austria) 3:18,5; Karl Sclirantz 
(Austria) 3:18,8; Bruno Alberti (Italia) 
3:18,9; Koger Staubb (Elveția) 3:19,4.

Slalomul special a fost cîștigat de 
austriacul Pcpi Stieglcr în 2:07,0, îna
intea lui Adolf Mattis (Elv.) și Charles 
Bozon (Franța).

Stadionul din Djakarta — un monument 
al prieteniei sovieto-indoneziene

în capitala Indoneziei avansează 
lucrările de construcție ale marelui 
stadion ce se înalță cu ajutorul Uni
unii Sovietice. Recent, președintele In
doneziei, dr. Sukarno, a vizitat șan
tierul stadionului din Djakarta, însoțit 
de ministrul Educației și Culturii și 
de ambasadorul Uniunii Sovietice la 
Djakarta, N. A. Mihailov. Specialiștii 
sovietici care participă la construcția

ZDZISLAW KRZYSZKOWIAK
al probei de

Cursa de 3.000 m obstacole nu tace 
excepție de la progresul general înre
gistrat în anul 1960 în absolut toate 
probele atletismului : un nou record 
al luinii, zeci de recorduri naționale, 
sumedenie de performanțe de o va
loare ridicată, o medie excepțională a 
rezultatelor celor mai buni zece aler
gători ai lumii...

In fruntea listei mondiale se află 
atletul polonez Zdzislaw Krzyszkowiak, 
campion european în 1958 în probele 
de 5,000 m și 10.000 metri. Anul tre
cut „I<rzysz“ s-a ocupat mai mull de 
proba cu obstacole Și a. reușit să de
vină recordman al lumii, campion și 
recordman olimpic.

3.000 M OBSTACOLE

RECORDUL LUMII ȘI AL EUROPEI î 
8:31,4 Zdzislaw Krzyszkowiak (R.P. Po
lonă) - Tuia 26.5,1960.

8:31,4 (8:46,4) (Zdzislaw Krzyszkowiak (R. 
P. Polonă)

8:32,4 (8:39,8) Nikolai Sokolov (U.R.S.S.) 
8:34,0 (8:42,6) Hermann Buhl (R.D. Ger

mană)
8:35,2 ( — ) Jerzy Chromik (R.P. Po

lonă)
8:36,6 (8:37,8) Semion Rîjskin (U.R.S.S.) 
8:37,4 ( ) Aleksei Konov (U.R.S.S.)
8:37,4 (8:45,4) Vladimir Evdochimov

(U R S S )
8:40,6 ( - ) Atiii»’ Simon (R.P. Un

gară)
8:42,4 (8:44,4) Ghenadi Repin (U.R.S.S.) 
8:43,0 (8:56,4) Phil Coleman 'S.U.A.) 
8:43,4 (8:45,4) Bohumir Zhanai (R. S. 

Cehoslovacă)

Noul sistem de clasificare va consti
tui un stimulent pentru sportivii sovie
tici în vederea realizării unor perfor
manțe și mai valoroase. Numai anul tre
cut în U.R.S.S. norma de maestru al 
sportului a fost îndeplinită dc 3500 de 
tineri și tinere. ~

Noutăți de peste
• La campionatele individuale ale 

R. P. Polone s-au înregistrat rezultate 
bune : cat. cocoș — Stepien 287,5 kg.. 
Novac. 257,5 kg. ; cat. pana —Jankovski 
330 kg., Rusinovicz 300 kg. ; cat. ușoa
ră — Zielinski 382,5 kg., Basanovski 
380 kg.; cat. semimijlocie— Mihalak 
360 kg., Kostrîzevski 325 kg.; cat mij
locie — Bohcnck 420 kg., Beck 400 kg.; 
cat. semigrea — Palinski 455 kg. ! 
(135—f-135-f-185). In afară de concurs 
Palinski a aruncat 186 kg. performanță 
care depășește recordul mondial. (După 
concurs el a declarat că dorește în acest 
an să obțină 200 kg. la aruncat !) ; cat. 
grea — Slovinskî 397,5 kg., Dabrovski 
395 kg. La campionate au participat șî 
cunosctiții atleți Piatkowski și Ruth, în 
cadrul categoriei mijlocie. Tînărul atlet 
Miroslav Zahara (17 ani) a obținut un 
nou record al țării la juniori la aruncat 
(118 kg.) și a totalizat 257,5 kg. la trei 
stiluri.

• La Stalinabad au avut loc campio
natele R.S.S. Tadjice. Iată rezultatele 
în ordinea categoriilor: Kim 305 kg., 
Kolonccnko 327,5 kg., Biklagirov 377.5 
kg., Zalakovici 380 kg., Barabanov 340

stadionului i-au făcut o caldă pri
mire președintelui Indoneziei, expunîn- 
du-i planurile privind terminarea 
acestei importante construcții. In con
vorbirea avută cu specialiștii sovietici 
și cu ambasadorul U.R.S.S. în Indone
zia, președintele Sukarno a subliniat că 
construcția stadionului reprezintă un 
monument al prieteniei dintre popoa
rele Uniunii Sovietice și Indoneziei.

Anul atletic 1960 (XIII)

cel mai bun performer
3.000 m obstacole

8:43,6 (9:00,8) Lazar Nax«odicki (U.R.S.S.) 
8:44,0 (8:54,4) Ludwig Muller (R. F. 

Germană)
8144,2 (8:44,8) Gerhart Hecker (R. P. 

Ungară)
8:44,2 (8:48,4) Gunnar Tjornebo (Suedia) 
8:44,4 (8:49,8) Lage Tedenby (Suedia) 
8:49,4 ( — ) Reiner Domer (R. D’. Ger

mană)
8:45,8 (8:52,6) Giorgios Papavasiliu 

(Grecia)
8:45,8 (8:56,6) Gaston Roelants (Belgia) 

>8:47,6 (8:56,4) Pentti Karvonen (Fin
landa)

8:47,6 (8:55,0) Matvei Dmitriev (U.R.S.S.) 
8:47,8 (8:42,2) Serghei Ponomarev 

(U.R.S.S.)
8:48,6 (8:50,8) Tadeus Strzelbiscki (R. P. 

Romînă)
8:49,0 (8:51,6) Vlastimil Brlica (R. S. 

Cehoslovacă)
8:49,0 (8:59,0) Hans Hiinecke (R. D. Ger

mană)
8:49,2 (8:56,0) Charles Jones (S.U.A.)
8:49,2 (8:45,0) Grigori Taran (U.R.S.S.)
8:49,0 ( — ) Reiner Domer (R. D. Ger

mană)

1956 1957 1958 1959 1960
sub 8:35,0 0 0 2 0 3
8:35,2-8:40,0 2 0 3 2 4
8:40,2-8:45,0 5 2 7 7 9
8:45,2-8:50,0 10 9 9 12 13

17 11 21 21 29

Media rezultatelor celor mai buni 10 
atleți din :

lume Europa
1956 8:42,54 8:42,54
1957 8:46,78 8:46,78
1958 8:38,30 8,38,46
1959 8:42,86 8:42,86
1960 8:37,00 8:37,04

Turneul gimnaștilor
Tn micul orășel universitar West 

Chester (statul Pennsylvania) a avut 
loc prima evoluție a gimnaștilor so
vietici în compania sportivilor din 
Statele Unite ale Americii: s-au în
trecut selecționatele feminine ale 
U.R.S.S. și S.U.A. Polina Astahova, 
accidentată la un antrenament, n-a 
putut lua parte la concurs, astfel că 
în clasament au contat rezultatele 
primelor patru gimnaste. Concursul a 
început cu exercițiile de sărituri. De- 
monstrînd o tehnică excelentă, cam-

hotare la haltere
kg., Dvigun 457,5 kg ! (142,5+1404- 
175), Odinoenko 362,5 kg.

• In localitatea Virkkala (Finlanda) 
s-a desfășurat întîlnirea internațională 
dintre echipele secunde ale Finlandei și 
Suediei. Victoria a revenit finlandezilor 
cu scorul de 4—3. lată rezultatele : cat 
cocoș — Olafson (S) 260 kg., Patrakka 
(F) 245 kg. ; cat. pană — Pokka (S) 
277,5 kg., Kaipianinen (F) 255 kg.; 
cat. ușoară — Strand (S) 322,5 kg., 
Kiriokivi (F) 312,5 kg. ; cat. semi mij
locie — Saarinen (F) 352,5 kg., Edvard- 
son (S) 342,5 kg., cat. mijlocie — Kan- 
gasniemi (F) 387,5 kg., Peterson (S) 
350 kg. ; cat. semigrea — Karliu (F) 
390 kg., Svendin (S) 365 kg. ; cat. grea 
— Suominen (F) 447,5 kg., Boslrocm 
(S) 365 kg., Kangasniemi în vîrstă de 
numai 19 ani a obținut un nou record 
scandinav la împins (131 kg).

• Campionul olimpic și recordmanul 
mondial la categoria grea Iurii Vlasov a 
declarat în cadrul unui interviu radiodi
fuzat că dorește să obțină încă în acest 
an performanța de 560 kg. ! (Reamintim 
că fantasticul său record este dc 537,5 
kg.). El ar vrea să împingă 190 kg. să 
smulgă 160 kg. și să arunce 210 kg. 
După părerea sa performanța maximă o 
va obține în anul 1964 la Olimpiada dc 
la Tokio, în vederea căreia și-a prevăzut 
un rezultat de 580 kg.

• La York Pennsylvania (S.U.A.) 
s-au desfășurat campionatele de haltere 
ale Americii de Nord, la care au parti
cipat halterofili din S.U.A. și Canada 
In lipsa lui Vinci, Berger, Kono, Plus- 
kamp și Schemanski rezultatele înregis
trate sînt mediocre: Ilary Hanson 279 kg.. 
Toni Petillo 313 kg. ; Vince Doniero 358 
kg., John Grandham 365 kg., Steve Te- 
rcfenko 379 kg.. Jim George 426 kg , 
Jim Bradford 494 kg.

INTERNAZIONALE—ROMA 3—1

încă de la începutul campionatu
lui italian, cele*/ mai în formă for
mații s-au dovedit a fi Internazionale 
din Milano și Roma din capitala 
Italiei. De altfel, de la prima etapă 
lupta pentru șefia clasamentului s-a 
dat între aceste echipe, ele condu
cted pe rînd. In derbiul campionatu
lui, pe stadionul San Siro din Mi
lano, Inter și Roma s-au întîlnit 
ieri în cadrul celei de a 15-a etape.

La pauză Roma conducea cu 1—0 
prin golul înscris de Schiafino. 
Chiar în primele secunde ale repri
zei a Il-a Lindskog depășește în
treaga apărare a echipe; oaspe șî 
înscrie imparabil: 1—1. Atacanții
milanezi organizează numeroase ac
țiuni în careul echipei Roma și nu
mai după cîteva minute Corso, pri
mind o pasă excelentă de la Mor- 
bello, modifică scorul : 2—1 pentru 
Inter. în min. 63 același Morbello 
îl „servește" precis pe Firtnani, care 
înscrie nestînjenit: 3—1. scor cu 
care ia sfîrșit această partidă-derbi 
a campionatului italian. Cu această 
victorie, Inter și-a mărit la 3 puncte 
avansul te fruntea clasamentului. La 
Florența, Fiorentina, după ce a do
minat de la început pînă la sfîrșit, 
a cîștigat cu 3—1 meciul cu Bologna 
prin golurile înscrise de Beghetti, 
Milan și Micheli, respectiv Perani. 
Campioana țării, Juventus Torino, 
deși a avut te două rînduri condu
cerea, nu a putut trece de Napoli: 
2—2, din cauză că atacul său nu 
a mai dat satisfacție. Tot cu un re
zultat de egalitate, și tot de 2—2, 
s-a încheiat partida Lecco-Milan, 
deși la pauză echipa milaneză avea 
un avans de 2 goluri. Alte rezultate: 
Catania Padova 2—0, Lanerossi- 
Atalanta I—0, Lazio-Torino 1—0. 

sovietici în S. U. A.
pioaria olimpică Larisa Latînina a 
ocupat primul loc, urmată de Marga
rita Nikolaeva și Sofia Muratova. La 
paralele, gimnasta americană Doris 
Fuchs a prezentat un exercițiu foarte 
complicat, ocupînd primul loc. Ea a 
fost urmată de Latînina și Tamara 
Liuhina, pe locurile 2 și, respectiv, 3. 
Superioritatea netă a gimnastelor so
vietice a fost demonstrată în mod 
deosebit la exercițiile executate la 
bîrnă. Liuhina și Muratova și-au îm
părțit locurile 1—2, obținînd aceeași 
notă: 9,7. Pe locul 3 s-a clasat Ni
kolaeva. Latînina și gimnasta ameri
cană Muriel Grossfeld s-au dovedit 
a fi cele mai bune Ia exercițiile li
bere. Ainîndouă au obținut nota 9,7. 
A treia s-a clasat Muratova. în cla
samentul general individual pe primul 
loc s-a situat campioana Uniunii So
vietice, Sofia Muratova, care a acu
mulat 38,499 puncte, urmată de cam
pioana olimpică Larisa Latînina cu 
38,460 p, iar pe locul 3 Liuhina cu 
38,3 p. Pe echipe, gimnastele sovietice 
au obținut 153,199 p, în timp ce spor
tivele americane au realizat 149,967 p.

în pauzele concursului gimnaștii 
sovietici au evoluat în cadrul unor 
exerciții demonstrative. Spectatorii au 
ovaționat pe Borin Șahlin, Iurii Titov, 
Albert Azarian și Valerii Kerdemelidi, 
care i-au impresionat prin măiestria 
lor înaltă.

Viktor Korcinoi—lider
al campionatului de șah al U.R.S.S.

MOSCOVA (Agerpres). — In urma 
disputării partidelor întrerupte din pri
mele două runde ale campionatului unio
nal de șah, pe primul loc în clasament 
se află marele maestru Victor Korcinoi 
cu 2 puncte. El a cîștigat ambele par
tide întrerupte cu Taimanov și Bori
senko. Cîte Uf2 puncte au realizat A- 
vcrbach, Bronstein, Polugacvski, Lutikov, 
Bannik și Ilasin.

Alte rezultate înregistrate în parti
dele întrerupte : Spaski—Smîslov lf2— 'ti 
Ilasin—Ghellcr lf2—*/?; Ilasin—Cerep- 
kov 1—0; Petrosian—Simaghin if2— 
Petrosian a •avut în final un pion în 
plus, dar nu a reușit să-și valorifice 
ace»st avantaj și partida s-a dat remiză 
la mutarea 92-a.

Fotbal pe plob
Spal-Udinese 1 — 1, Sampdoria-Bari
1— 0. în clasament: Inter 23. Roma 
20, Milan și Catania 19, Juventus 
18 etc.

BURNLEY ÎN DECLIN..

Dintre rezultatele etapei de sîm- 
bătă a campionatului Angliei pe 
prim plan se situează, desigur, în- 
frîngerea suferită de deținătoarea ti
tlului, Burnley, la Cardiff. Galezii 
— care anul trecut activau în divi
zia secundă — au cîștigat cu 2—1. 
Trei dintre întîlnirile programate nu 
s-au putut disputa din cauza ceței 
foarte dense. Au fost amînate ast
fel întîlnirile Manchester United- 
Tottenham, Everton-Aston Villa, iar 
Blackpool și Wolverhampton și-au 
întrerupt partida după 9 minute de 
joc, la scorul de 0—0. Aceasta face 
ca în fruntea clasamentului situația 
să rămînă intactă: Tottenham are 
46 puncte, zece mai mult ca Wol
verhampton. Pe locul trei, cu 34 
puncte, a urcat acum Sheffield Wed
nesday în urma unui meci nul cu 
West Ham : 1—I.

în absența fruntașilor, derbiul e- 
tapei l-a constituit întîlnirea dintre 
vechile rivale Arsenal și Manchester 
City. Prima a cîștigat cu 5—4, în 
special datorită formei bune a inter
naționalului scoțian Herd, care a 
marcat 3 goluri. Alte rezultate ale 
etapei : Birmingham-Fulham 1—0, 
Blackburn-Leicester 1—1. Chelsea- 
Bolton 1 — 1, Newcastle-Nottingham
2— 2, West Bromwich-Preston 3—1.

FEDERAȚIA UNGARĂ A ALCATUH 
LOTUL PENTRU CAMPIONATUL 

MONDIAL

Federația ungară de fotbal a alcă
tuit lotul de jucători pentru meciurile

Turul ciclist al Egiptului 
va începe la 26 ianuarie
Echipe alcătuite din cîte 5 alergători 

reprezentînd U.R.S.S., R. D. Germană» 
R.P. Polonă, Olanda, Liban, Grecia și 
R.A.U. vor participa la cel dc-al 8-lea 
Tur ciclist al Egiptului, care se va des-î 
fășura pe un traseu de 1800 km în 12 
etape. Startul se va da la 26 ianuarie 
la Luxor. Sosirea în ultima etapă va 
avea loc la 7 februarie la Cairo. Cea 
mai lungă etapă este Luxor—Solia g 
(221 km), iar cea mai scurtă Zagazig- 
Damictta (95 km). (Agerpres).

PE SCURT
• Conlinuîndu-și turneul în Franța e- 

chipa feminină de baschet a Institutului 
Politehnic din Tbilisi a jucat la Tou
louse cu echipa locală „A. C. Toulouse".- 
Baschetbalistele sovietice au terminat în
vingătoare cu scorul de 65—52

• Echipa de baschet a Universității 
Humboldt din Berlin aflată în turneu 
în R.P. Bulgaria, a susținut o fntîlnire 
amicală cu formația Lcvski Sofia. Vie 
toria a revenit echipei gazde cu scort. 
de 67—64 (32—35).

• La Berlin s-a desfășurat întîlnirea 
internațională de hochei pe gheață între 
echipele selecționate 'ale R.D. Germane 
și Norvegiei. Hocheiștii germani au ob
ținut victoria cu scorul dc 4—1 (3—0; 
1—0; 0—1).

• La 19 ianuarie va avea loc la Roma 
premiera filmului realizat de cineaștii 
italieni cu prilejul celei dc-a 17-a ediții 
a Jocurilor Olimpice de vară. Filmul cu
prinde cele mai interesante momente ale 
marii întreceri sportive la care au par
ticipat reprezentanții a 85 dc țări.

• In cadrul reuniunii internaționale 
dc box dc la Roma campionul italian 'al 
categorici semigrea Giulio Rinaldi l-a în
vins la puncte pe Sonny Ray (S.U.A. 
Campionul olimpic Musso a obținut a 
doua victorie la profesionism, învingîn-i 
du-1 prin oprire în repriza a 5-a pe fran
cezul Barek Limanc.

• In meciul revanșă din cadru1 
„Cupei campionilor europeni" ' 
handbal în 7 (feminin) echipa ceho
slovacă Dynamo Praga a dispus la 
Viena de Danubia Viena cu 4—2. 
Reamintim că și în primul joc vic
toria a revenit formației cehoslovace, 
astfel îneît ea s-a calificat pentru 
turul următor.

din cadrul preliminariilor campio
natului mondial. Pregătirile au în
ceput de pe acum, aceasta datorită și 
faptului că în cursul lunii februarie 
reprezentativa R.P. Ungare va întîini, 
la Cairo, echipa națională a R.A.U.

Iată componență lotului : portari : 
Grosics, Szentmihăly, l'orok; fundași: 
Mâtrai, Sipos, Sărosi, Rajna, Meszoely. 
Sovâri; mijlocași; Solymosi, Kotăsz. 
Palotai, Borszâny, Bundzsâk, înaintași: 
Săndor, Gorocs, Albert, Tichi, Feney- 
ves:, Kuharăzki, Vasas, Monostori, Ta- 
liga, Bodor

Nouă dintre acești jucători an par
ticipat la campionatele mondiale de 
fotbal din 1958, din Suedia.

LENS Șl RENNES ELIMINATE DIN 
CUPA FRANȚEI

Nelipsitele surprize au însoțit ș 
32-imrie Cupei Franței, disputate ieri. 
Astfel, Lens și Rennes au fost eli
minate de două echipe amatoare, 
Oaen (2—1) și, respectiv, Montargy 
(1—0). Dintre celelalte rezultate sini 
de reținut: Monaco — Belfort 1—0, 
Nice — Cannes 2—1, Racing — Ara
gon d’Orleans 5—0, Stade Fra'ncais — 
Arras 2—0, Lyon — Grenoble 2—i 
St. Etienne — Nantes 1—0, Sedan — 
Armentieres 3—1, Ales — La Ciote 
2—0, Roubaix — Rouen 2—0, Reim<
— Amiens 6—0, Beziers — C.A.P 
1—0. Sochaux — Brest 2—0, Anger:
— Pau 9—1, Lille — Corbeille 1—0 
Marseille — Brignoles 1—01 Trei me 
ciuri n-au putut fi decise nici dupl 
prelungiri: Metz — Forbach 0—0 
Boulogne — Cambery 0—0, Valen 
ciennes — Le Havre 3—3. La scoru 
de 0—0 a fost întrerupt în preltingir 
meciul Limoges — Toulouse, din cau 
za terenului impracticabil.
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