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a1o,rîo t VEȘTI INTERESANTE DESPRE FOTBALIȘTII NOȘTRI, 
Ie Janeiro! CARE SE AFLA IN TURNEU IN BRAZILIA
S Meciuri jucate la o temperatură de plus 30-40 de grade © Fotbaliștii 
noștri s-au acomodat cu clima braziliană © Cine s-a remarcat din echipa 

noastră @ Programul noilor întîlniri

Spartachiada de iarnă a tinerelului

0 demonstrație reușită la uzina „Semănatei rea"'

Maestrul sportului Lazăr Baroga demonstrează tinerilor participant i la Sparta- 
chiadă cum se ridică bara. Demonstrația a avut htc sîrnbută la uzina , .Semănătoarea* 

Foto : T. Roilni
...Vocea tovarășului Adrian Petro- 
nu, conducătorul lotului fotbaliști- 
r romini aflațt în turneu în Bra- 
’ia, se aude clar de la celălalt capăt 

firului telefonic de peste Ocean. 
sfirșit,: o convorbire fără obiș- 

iții „paraziți" din zilele din cursul 
ptămînii. cînd cu mare greutate 
-am înțeles prin cablul interconti- 
■ntal. E duminică, ora primului, 
nm deranjat la o oră destul de 

laid, dacă ne gîndim că la Rio 
..j-abia ora...7 dimineața. Dar in- 

rlocutorul nostru ne stă bucuros 
dispoziție.

— Cum vă acomodați cu clima ? 
i fac băieții ? (cu răspunsul la 
eastă întrebare sîntem datori și 
delor și prietenilor fotbaliștilor noștri, 
re zi de zi se interesează ce fac 

lor, în îndepărtata Brazilie),
•— Cu toții ne-am acomodat cu clima, 
•și aici mercurul termomeirului urcă 
nă la 30—40 de grade ! Băieții slut 
■seli și sănătoși. Ne cam incomodează 
stanțele, călătoriile lungi de la o 
calitate la alta. De la Recife, de. 

exemplu, unde am jucat cel de al 
doilea meci, și pînă la Rio de Ja
neiro sint, nu mai puțin, de... 2000 
de kilometri! Drumul de la Rio și pînă 
la Taubate (N.R. localitatea unde 
s-a disputat cel de al treilea joc) ni 
s-a părut ca o scurtă plimbare cu 
toate că numără și el peste 350 de 
kilometri — ne-a spus tovarășul Pe- 
troșanu.

— Cum ați călătorit pînă în Bra
zilia ?

— In primul rind, trebuie să vă 
spun că am făcut o călătorie din 
iarnă în... vară. La Amsterdam era 
iarnă, iar cînd am ajuns la Campina 
Grande ne-am pomenit intr-un mediu 
tropical, unde căldura ne-a dat șt 
ne dă mult de furcă. Din Amsterdam 
am pornit ta drum cu avionul in ziua 
de 5 ianuarie ora 14. După o escală 
de o oră (la Lisabona), am ajuns 
la 6 ianuarie dimineața la Recife. 
De aici am mers două ore cu avio
nul pînă la Campina Grande și în 
după-amiaza aceleiași zile am șt 

susținut primul meci pe o temperatură 
de plus 40 grade.

— Amănunte despre joc ?
•— Băieții au fost foarte obosiți, 

totuși au luptat cu multă voință și 
după ce la pauză au fost conduși 
cu 0—1, in repriza a doua au egalat 
prin golul lui Tătaru, marcat la un 
comer executat de Vasile Anghel. 
Jocul a început la ora 16,30 (ora 
Braziliei) la lumina zilei și s-a sfir- 
șit la lumina reflectoarelor. Pe la 
ora 17,30 s-a întunecat brusc și vre
mea s-a mai răcorit, ceea ce a ajutat 
echipei să joace mai bine. In acest

Interviu telefonic luat de
AL. INOVAN

(Continuare în pag. a 3-a)

„Cupa orașului București44 la handbal in 7

Selecționata orașului București a intrecut cu 18-14 (10-7)

Puțin timp după terminarea lucru
lui, muncitorii de la „Semănătoarea" 
și-au ocupat locurile în frumoasa și 
spațioasa sală de festivități a uzinei 
lor. La ora 15.30 cu greu mai puteai 
găsi vreun loc liber...

Harnicii muncitori ai acestei între
prinderi fuseseră anunțați că sîmbătă, 
21 ianuarie, cîțiva halterofili fruntași 
vor face o demonstrație în mijlocul 
lor, și că în aceeași sală, unii din 
tovarășii lor de muncă își vor încer
ca forțele în cadrul Spartachiadei 
de iarnă a tineretului.

Cei care au venit sîmbătă după- 
amiază la. această demonstrație n-au 
avut ce regreta. Ei își vor aminti 
desigur de cuvintele antrenorului fe
deral Ștefan Petrescu: „Să nu cre
deți, dragi spectatori, că Lazăr Ba
roga Și Atila Vasarhelyi, campioni 

republicani, pe care îi vedeți acum au 
fost întotdeauna așa de voinici! Nu. 
Cînd au început să practice acest 
sport, erau destul de firavi, dar acum 
îi vedeți... Exercițiile cu greutăți dez
voltă toate grupele mușchiulare și 
prin aceasta crește, bineînțeles, im
plicit forța și rezistența".

Au urmat demonstrațiile. Cei doi 
halterofili de la Casa Centrală a Ar
matei au arătat care este stilul utili
zat în cadrul Spartachiadei, iar apoi 
ei au demonstrat cele trei stiluri cla
sice în sportul halterelor: împinsul, 
smulsul și aruncatul Deși nu era un 
concurs propriu-zis, spectatorii au 
trăit emoțiie pe care le oferă o ase-

ION OCHSENFELD

(Continuare în pag. a 2-a)

Rezultate excelente in cadrul concursului republican Selecționata O.S.S. iar București-tineret cu 19-14 (10-8) Banja Luka
de sală pentru juniori și junioare la atletism
• MIHAELA POPESCU (16 ANI) ’6Q M, LA ÎNĂLȚIME 

GABRIELA RĂDULESCU (14 ANI), 5,44 M LA LUNGIME
-ncursul republican de atletism 

n'tru juniori și junioare, desfășurat 
mbătă și duminică în sala Floreasca
i. din Capitală, a cunoscut un fru- 
os succes. întrecerile tinerilor atleți 
au desfășurat la un nivel tehnic su- 
rior înregislrîndu-se o serie de re
state valoroase și numeroase «cor
uri de sală.
lata rezultatele înregistrate în câ
nii acestui concurs:
JUNIORI -CAT. I (17—19 ani): 
i m: X. Fischman (Șc. Sp. U.C.F.S. 
iurgiu) 6,1; D. Gradiu (C.S.S. Buc.) 
2; M. Cibu (Luceafărul Brașov) 
2; 55 mg: D. Carolea (Șc. Sp. U.C.F.S. 
nașov) 7,7; E. Jarger (Pro-g. Timi- 
>ara) 7,8; L. Preda (Șt. Buc.) 7,9; 
ngime: M. Axente (Dinamo Buc) 
39 — nou record sală juniori; M. 
ilincov (Dinamo Buc.) 6,77; R. Lă- 
itușu (C.S.M.S. Iași) 6.64; triplu:

Lăcătușu (C.S.M.S. Iași) 14,36;

inamo București a debutat 
cu o victorie în C.C.E. 
Ia volei 3-0 (7,3,0) 

cu Fenerbahce Istanbul
ISTANBUL, 22 (prin telefon). — 
ebutul echipei noastre campioane 
inamp București în competiția fe- 
inină de volei „Cupa Campionilor 
uropeni" a coincis cu o victorie ca
lorică. Voleibalistele noastre au în
ecul cu scorul de 3—0 (7, 3, 0) 
.■rmatia campioană a Turciei, Fener- 
ihce Istanbul. Partida s-a desfășu- 
it în fața a peste 2.500 de specta- 
>ri care au admirat jocul de bună 
.ctură tehnică practicat de dinamo- 
ste. Fenerbahce a opus rezis- 
nță doar în primele dwtiă seturi 

îndeosebi în apărare. 7n ultimul 
* st, Dinamo s-a impus categoric ad- 

idecîndu-și victoria la zero.
'Meciul revanșă se va disputa tot Ia 
itanbul. Partida va avea loc mărfi 
sara și va fi condusă de arbitrul 
ilgar I. Konstantinov care a con- 
js cu autoritate și primul meci.
Vineri sau sîmbătă, dinamovistele 

>r evolua la Sofia unde vor întîlni 
•rmatia Levski, clasată pe locul II 
I -campionatul R. P. Bulgaria, *_

M. Calincov (Dinamo Buc.) 13,96; E. 
Simionescu (C.S.S. Buc.) 13,03; înăl
țime: E. Ducu (Prog. Buc.) 1,935 m 
— nou record sală juniori; V. Pălti- 
neanu (C.C.A.) 1,85; Ad. Trifu (S.S.E. 
2 Buc.) 1,80; prăjină: E. Simionescu 
(C.S.S. Buc) șj A. Savin (C.S.S.) 
3,96 — record de sală juniori ega
lat; Gh. Fodoreanu (C.S.S.) 3,50;
greutate: W. Sokol (Harghita Tg. 
Mureș) 14,69 — nou record de sală 
juniori; L. Cotter (Dinamo Buc.) 
14,39; L. Stănișteanu (Șc, Sp. 
U.C.F.S. Giurgiu) 13,81; cros (2.000 
m): 1. S. Szabo (S.S.E. Oradea)

(Continuare în pag. a 2-a)

IN ANII PUTERII POPULARE

De anul trecut, pentru oamenii muncii din Oradea, pentru înotătorii fruntași din localitate, notația a încetat 
să mai fie Un sport de sezon. Prin darea în folosință a unei elegante piscine acoperite, acest sport, pe cit de 
util pe atît de plăcut, poate fi practicat în tot timpul anului. Mulțumită acestei baze sportive, de. mare însem
nătate pentru notația de performanță înotătorii, săritorii de pe •trambulină, jucătorii de polo din Oradea își desă- 
vîrșesc pregătirea pentru a putea contribui .și ei Itl progresul natației romînești. : C. Sli-srk

.. . ..........  . , _ j.i. .»rri —» --------------- —

CLUJ, 22 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Duminică după- 
amiază. în Sala Sporturilor din Cluj 
au început întrecerile din cadrul celei 
de a 111-a ediții a „Cupei orașului 
București". După deschiderea festivă 
a urmat partida dintre echipa de ti
neret a orașului București și forma
ția iugoslavă Banja Luka. Meciul a 
început în nota de dominare a echipei 
oaspe care profitînd de emoția hand- 
baliștilor noștri conducea în min. 10 
ou 4—0. Se părea deci că echipa iu
goslavă merge spre o victorie sigură. 
Dar din min. 10 handbaliștii 
romini joacă mai agresiv în atac și 
reușesc să înscrie patru puncte. Pînă 
la sfîrș.itul reprizei tinerii handbalițti 
bucureșteni domină și termină în a- 
vantaj: 10—8. După pauză au o pe
rioadă de cădere și scotuI devine din 
nou egal T3—13. Aruncînd în joc ul
timele resurse handbaliștii bucureșteni 
atacă dezlănțuit, se detașează de ad
versar și la fluierul final tabela de 

marcaj indică 19—14 în favoarea lor;
Așteptat cu mare interes cel de al 

doilea joc, Sel. București — Sel. 
U.R.S.S. s-a desfășurat la un înalt 
nivel tehnic. Formația noastră a im
presionat prin acțiunile variate și ex
trem de rapide pe care le-a construit 
la marginea semicercului. Handba
liștii bucureșteni înscriu din acțiuni

DOUĂ FRUMOASE VICTORII 
ALE HOCHEIȘTILOR NOȘTRI

R. P. Romînă- R. P. Ungară 5-2 
București •— Budapesta 6-2

BUDAPESTA (prin telefon) — Pc 
noul patinoar artificial din capitala R P. 
Ungare, în fața a peste 8000 de spec- 

clarc și spectaculoase. Echipa sovie- 
tică a părut obosită, n-a mai dat 
randamentul obișnuit După primele 
10 minute în care scorul a alternat 
jucătorii sovietici slăbesc alura și1

CALIN ANTONESCU *

(Continuare in pag. a 4-a)

taiori, hocheiștii romini au susținut vi
neri și duminică seara două partide 
în compania celor mai buni hocheiști 
ai țării gazde. Cu acest prilej, spor
tivii noștri au repurtat două frumoase 
victorii: în prima partidă, desfășurată 
între echipele reprezentative ale R.P. 
Romine și R.P. Ungare, echipa noas
tră a cîștigat cit 5-2 (0-0, 3-1, 2-1), 
iar în cca de a doua (București — 
Budapesta) scorul nc-a fost de ase
menea favorabil: 6-2 (3-0, 1-2, 2-0). 
Iată acum cîteva amănunte asupra 
acestor două partide:

R.P. ROMINA — R.P. UNGARA
5-2 (0-0, 3-1, 2-1)

In prima repriză, formația R.P.R^ 
a lost superioară dar n-a putut des
chide scorul rfin cauza impreciziei 
în șut a atacanților. După pauză, 
Czaka deschide scorul chiar în pri
mul minut, pentru ca în minutul ime
diat următor Biro să aducă majo
rarea scorului in favoarea echipei noas
tre. în min. 28, Simon reduce handi
capul. Din acest moment, jocul de
vine foarte nervos, datorită greșelilor 
de arbitraj comise în special de arbi
trul local Ujvari, care a condus în-' 
tîlnirea împreună cu arbitrul romîn 
Tifon. în această perioadă, Szabo I 
este eliminat pe 10 minute șî aht 5-6 
jucători din echipa romînă primesc 
penalizări. (De remarcat că în repri
za I Czaka fusese și el eliminat 10 
minute). Deși pînă la sfîrșitul repri
zei formația R.P.R joacă permanent 
cu cîte un om sau chiar doi în minus,, 
jucătorii noștri se apără foarte bine> 
și reușesc să mai înscrie prin FcrencZi». 
Ultima repriză este foarte viu dispu
tată In min. 47 Szabo I urc ■ scorul!J

(Continuare in pag. a ■s-uf



Examen de
J 82 de tineri aparținind școlii 

sportive de. elevi nr. 2 din Bucu
rești au trecut acum citeva

; zile la clubul sportiv școlar.
1 O trecere firească, logică. Mi- 
! cii iubitori ai sportului, care

cil ani în urmă pășeau cu 
1 timiditate pe terenul sau în sala

de sport, au făcut — sub îndru-
1 marea unor profesori și antrenori 
i price puți — pași însemnați pe ca

lea frumoasă — dar grea — a 
\ măiestriei sportive.

N-a fost ușor pentru profesori 
să se despartă de cei în care au 
văzut fie un viitor sprinter, fie un 
excelent mlnuitor al pagaiei sau o 

1 autentică speranță în handbal. Cei 
i 82 de tineri sportivi sînt doar 
■ „descoperirea" lor. Sub îndrumarea 
j lor au învățat primele litere ale 

„alfabetului" sportiv; împreună — 
profesori și elevi — au muncit 

' zi de zi, s-au legat prin amintiri 
dragi, de neuitat. Profesorii și-au 
îndrăgit elevii, elevii și-au prețuit 
profesorii. Și acum, iată — „puii" 
iși iau zborul...

Pentru profesori există totuși o 
satisfacție: aceea de a-și fi făcut 
cu prisosință datoria, de a-și fi 
văzut încununate roadele muncii. 
In același timp, o nădejde: ca foș
tii lor elevi să fie îndrumați mai 

'. departe cu aceeași dragoste, cu 
aceeași răbdare pentru înfăptuirea 
scopului propus: obținerea perfor
manțelor.

Clubul sportiv școlar București TIBERIU STAMA

Rezultate excelente în cadrul concursului republican
(Urmare din pag. 1)

6:29,0; 2. Gh. Plăcintării (Șt. Cluj) 
6:31,0; 3. P. Lică (S.S.E. Brăila) 
6:34,0; 4.. N. Fanaragiu (Rapid Buc) 
6:36,0; 5. C. Stancu (Corvinul Hune
doara) 6:37,0; 6. V. Teodorescu (Con
structorul Buc.) 6:38,0.

JUNIOARE CAT. I: 50 m: Maria 
Mihai (Prog. Buc.) 6,9; Ecaterina 
Cheșu (Speranța Galați) 7,1; Emese 
Kineses (Harghita Tg. M.) 7,1; 40
mg: M. Mihai (Prog.) 6,7; El. Cristu 
(S.S.E. C-ța) 6,8; Natalia Jurăscu 
(S.S.E. C-ța) 6,9; lungime: Mihaela 
Lupu (C.S.S. Buc.) 5,02; Constantina

Mihaela Popescu a obținui un remarcabil succes trecînd peste ștacheta 
înălfală la 1,60 m

Foto: T. Roibn

Pitrop (Constr. Buc.) 4,86; Florica 
Davidovici (C.S.S. Cluj) 4,81; înăl
țime: Mihaela Popescu (CS.S. Buc.) 
1,60 — nou record de sală pentru 
junioare și senioare; Rodica Voro- 
neanu (Șc. Sp. U.C.F.S. Roman) 
1,57; Simona Dăscălescu (C.S. Buc.)
1.48;  greutate: Anca Gurău (Prog. 
Buc.) 13,22 — nou record de sală 
junioare; Ildiko Szabo (S.S.E. Ora
dea) 11,15; Ana Macovei (Dinamo 
Bacău) 10,08; cros (800 m): 1. Vic
toria Coșa (Farul C-ța) 2:46,0; 2. 
Maria Gheorghe (Dinamo Buc)

77.937 lei, report la concursul Pronoexpres de miercuri
lată cum arată un buletin cu 12 

rezultate la concursul Pronosport nr. 4, 
etapa din 22 ianuarie 1961 :

I. Napoli — Internazionale X
II. Roma — Lanerossi 1

III. Ațalanta — Fiorentina 1
IV. Bari — Lazjo X |

/ V. Udinese — Sampdoria 1 X1’
VI. Juventus — Padova 1

VII. Le Havre — Rennes 1
VIII. Rouen — Sedan 1

IX. Troyes — Monaco 2
X. Nice — Toulouse, X

XI. Grenoble — St. Etienne X i
XII. Valenciennes — Nîmes X

Variante depuse: apro/iinativ
383.000. '

maturitate
are toate condițiile pentru a rea
liza aceste speranțe. In primul rînd 
(și lucrul cel mai important) pro
fesori și antrenori competenți, teh
nicieni cu o bogată experiență, 
multi dintre ei foști campioni șt 
recordmani republicani, calități 
dublate și de o îndelungată activi
tate de pedagogi,. de educatori. 
Paralel cu drumul către culmile 
măiestriei sportive, membrilor clu
bului sportiv școlar li se asigură 
o creștere și o educație sănătoasă, 
pentru a deveni cetățeni de nădejde \ 
ai patriei noastre socialiste.

Evenimentul petrecut zilele tre
cute creează celor 82 de elevi pri
miți cu drag în rîndurile membri
lor Clubului sportiv școlar, o da
torie de onoare: aceea de a munci 
șt de acum înainte cu avînt și \ 
perseverență, cu seriozitate și mo
destie, pentru ca primii pași făcuți 
ieri in cadrul școlii sportive de 
elevi să fie urmați mîine de alții, 
mai mari, pe calea măiestriei lor.

Condițiile minunate create de 
partid și guvern pentru practicarea 
sportului trebuie să le fie un în
demn permanent în muncă, în de- > 
săvîrșirea pregătirii lor. Visurile t:- 
neretului, altă dată neîmplinit ? 
vin astăzi în anii puterii popu. ..i\, 
o realitate grăitoare. Și lucrul a- 
cesta e bine să fie mereu prezent 
în glodurile tinerilor ce pășesc 
acum pe drumul greu, dar atît de 
frumos, al măiestriei sportive.

2:51,0; 3. Maria Palade (Laminorul 
Roman) 2:53,0; 4. Maria Coceanu 
(Șc. Sp. U.C.F.S. C-lung) 2:54,0; 5. 
Rozalia Petrescu (C.S.S. Buc.) 2:57,0; 
6. Ofelia Săvescu (C.S.S. Buc.) 2:58,0.

CLASAMENT GENERAL JUNIORI 
SI JUNIOARE CAT. I: 1. Clubul 
Sportiv Școlar Buc. 233 p; 2. Dina
mo Buc. 94,5 p; 3. Progresul Buc. 
89 p; 4. Șc. Sp. U.C.F.S. Giurgiu 
52; p; 5. Constructorul Buc. 40 p; 
6. S.S.E. Oradea 37 p; 7. S.S.E. 
Constanța 35 p; 8. C.S.S. Harghita 
Tg. Mureș 34 p; 9. Rapid Buc. 28 p;
10. Progresul Timișoara 25 n; 11. 
S.S.E. 1 Buc. 23 D; 12 C.S.M.S. Iași 
22 p.

JUNIORI CAT. A II-A (15—16 
ani): 50 m: D. Popa (C.S.S.) 6,2 — 
record sală juniori II; V. Raica (Di
namo Buc.) 6,3; Ov. Crețu (Șc. Sp. 
U.C.F.S. C-lung) 6,3; 55 mg; V. Su- 
ciu (S.S.E. Iași) 8,4 — rec. sală 
juniori II egalat; P. Tronici (Șc. 
Med. 35 Buc.) 8,6; Tr. Angelescu 
(S.S.E. C-ța) 8,9; lungime: C. Szasz 
(C.S. Oradea) 5,94; Gh. Hanu (C.S.S. 
Buc.) 5,81; D. Duțulescu (C.S.S. 
Buc.) 5,72; înălțime: C. Stroe (S.S.E. 
1 Buc.) 1,68; C. Szasz (C.S.O.) 1,63; 
M. Tetradov (Dinamo Buc.) 1,63;

PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT Nr. 5 

Etapa din 29 ianuarie 1961
I. Roma — Fiorentina (camp, ita

lian)
II. TnFefnazionale — Catania 

(camp, italian)
III. Padova — Napoli (camp, ita

lian)
IV. Bari — Juventus (camp, ita

lian) _ 1
' V. Ltfflefossi —■ Milan (tâmp, ita

lian)
Vi. Sampdoria «=• Bologna (camp, 

italian)
VII. Nîmes — Nice (camp, francez)

VIII. Toulouse—Reims (camp, fran
cez)

=-"-------------- :--------------------------------------------------------------

Campionatul masculin
BUCUREȘTI: Dinamo — C.C.A.

3-1 (15-12, 15-13, 10-15, 15-7). învin
gătorii an avut un meci mai greu de- 
cît se aștc?f>taii. Ei au trebuit să joace 
cu foarte multă atenție pentru a cîș- 
tiga în patru seturi. C.C.A. începe me
ciul foarte bine și, în urma unor reu
șite acțiuni la fileu și a jocului efica
ce prestat de Butenko, conduce cu 5-1, 
7-3, 10-6. Dar, Dinânio reface diferența 
încet și sigur: 10-8, 11-10, 11-11, 12-11 
și 15—12 1 Recunoscuta inconstanță a 
echipelor noastre se vede din nou în 
setul al doilea, cînd Dinamo are ini
țiativa. După 3-0 pentru C.C.A. ur
mează... 13-3 pentru Dinamo, 14-9 și... 
14-13(1), în urma unei foarte fru
moase reveniri a tinerilor jucători de 
la C.C.A. In cele din urmă, Dinamo 
cîștigă setul cu 15-13. In schimb, în 
cel următor. C.C-A. nu mai cedează 
inițiativa și-I cîștigă, pentru ca în 
ultimul din nou Dinamo ■— care ar 
putea să joace mult mai bine decît 
în acest meci — să se impună cate
goric. S-au remarcat Butenko, Schaffer, 
Chiriță (C.C.A.), Derzei, Păunoiu. 
Munteanu (Dinamo). A condus corect 
M. Popescu-București. (M.T.).

CLUJ: Știința — Petrolul Plo'ești 
3-0 (11, 11, 9). 3-0! Și totuși jocul 
Științei nu a reușit să mulțumească 
pe cei peste 3.000 spectatori prezenți 
în Sala Sporturilor. Atît în jocul gaz
delor cît și în cel al oaspeților au 
abundat preluările greșite. Doar Fie- 
raru și Bărbuță (Știința) și Ghiță 
(Petrolul) s-au ridicat prin compor

prăjină: 1. Grigorescu (C.S.S. Buc) 
3,05; M. Con st an tin eseu (C.S.S. Buc.) 
2,90; greutate: Ov. Crețu (Olimpia 
C-lung) 12,34; L. Bucur (Harghita 
Tg. M.) 12,24; V. Almășan (S.S.E
C-ța) 11,45.

JUNIOARE CAT A II-A: 40 m: 
Gabriela Radulescu (C.S.S. Buc.) 
5,6 — nou record sală junioare II; 
Ana Beșuan (Șt. Cluj) 5,7; Eva Soos 
(Harghita Tg. Mureș) 5.8; 40 mg: 
Valeria Bufan (Dinamo Bacău) 6,7 
— nou record sală junioare II; 
Margareta Costin (C.S.O.) 6,8; Sanda 
Necula (C.S.S. Buc.) 7.0; lungime: 
Gabriela Radulescu (C.S.S. Buc.) 
5,44 — nou record sală junioare II 
(în cadrul concursului ea a îmbu
nătățit de trei ori recordul: 5.22, 5.24 
și 5,44); Elfride Nicolaus (Șc,. Sp. 
U.C.F.S. Brașov) 4,78; Paula Măr- 
găritescu (S.S.E. C-ța) 4,69: înăl
țime; Iosefina Tomescu (C.S.S. Cra
iova) 1,43; Silvia Panturu (S.S.E.
lași) 1,40; Maria Stănescu (S.S.E.
Iași) 1,35; greutate: Rodica Ștefă-
nescu (Farul C-ța) 10,72; Elisabeta
Prodea (Voința Buc.) 9,68; Ana Stan 
(C.S.S. Buc.) 8,80.

CLASAMENT GENERAL JUNIORI 
ȘI JUNIOARE CAT. A II-A: 1. Clu
bul Sportiv Școlar București 167 p;
2. S.S.E. I București 92 p; 3. S.S.E. 
Constanța 74 p; 4. Dinamo București 
63 p etc.

0 demonstrație reușită
(Urmare din pag. 1)

menea întrecere. Ei își puneau între
barea care dintre cei doi va ridica 
mai.mult? Și iată că bara care cîn- 
tărea 100, apoi 110 și pe urmă 130 
de kilograme a fost o... jucărie în 
mîinile vînjoase ale celor doi sportivi 
fruntași. Cei prezenți în sală au re
gretat desigur că întrecerea n-a con
tinuat. Dar aceasta nu era posibil, 
pentru simplul motiv că în cadrul 
Spartachiadei barele nu sînt mat grele 
de 130 kg. Și cum toate discurile au 
fost puse pe bară... „concursul" se 
terminase.

IX. Racing — Rouen (camp, fran
cez)

X. Sedan — Rennes (camp, fran
cez)

XI. Monaco — Lyon (camp, fran
cez)

XII. Nancy - Valenciennes (camp, 
francez)

Nu uitați Să depuneți buletinele 
Pronoexpres!

Doar două zile au mai rămas pînă 
la concursul Pronoexprs de miercuri 25 
ianuarie care beneficiază de un report 
important:

77.937 lei,
Rubrică redactată de I. . S. Loto- 

Pronosport. 

tarea lor peste ceilalți jucători. A con
dus cu mici scăpări arbitrul C. Guran 
— Tg. Mureș. (A. Dumitriu — co
respondent).

BUCUREȘTI: Progresul — Victoria 
3-2 (12-15, 15-5, 15-6, 11-15, 15-12). 
Deși a jucat fără Șușelescu, T. Geor
gescu și Rusescu, Victoria putea ob
ține un rezultat mai frumos dacă ju
cătorii luptau cir aceeași energie ca 
în primul și al patrulea set, pe care 
le-au și cîștigat. In ultimul, Victoria 
a condus , cu 12-9 dar voleibaliștii de 
la Progresul, în frunte cu Cherebețiu 
(care a avut un cuvînt hotăritor în 

Blocajul corect al jucătorilor de la Progresul a „stopat” acțiunea lui A...
(Victoria), sîmbătă unul dintre, cei mai buni jucători de pe teren. (Fază d 

meciul Progresul—Victoria 3—2)
Foto: T. Chiorcanu

obținerea victoriei), au știut să treacă 
peste momentele dificile, cîștigînd se
tul cu 15-12 — și cu aceasta și me
ciul. S-au mai remarcat Palade (Pro
gresul), Ghertinișan, Mitroi (Victoria). 
Arbitrul - M. Albuț — București n-a 
avut o linie unitară, uneori fiind foarte 
exigent, alteori lăsînd jocul mai larg.

TIMIȘOARA: Știinta — Tractorul 
Brașov 3-2 (15-10, 15-5, 14-16, 13-15, 
15-4). După ce au condus cu 2-0, stu
denții și-au subapreciat adversarul 
care, profitînd de aceste momente, a 
reușit să egaleze scorul la seturi. In 
setul decisiv, jucînd la valoarea lor 
reală, studenții au cîștigat detașat. 
De remarcat că în setul al patrulea

„Cupa de
Antepenultima etapă în turneul 

masculin, penultima etapă la fete. 
Un mcci-derbi feminin (Progresul — 
Rapid), partide de „urmărire" la 
băieți...

Derbiul n-a corespuns, deși pri
mele minute făgăduiau mult. A fost 
un fel de „furtună într-un pahar cu 
apă". Maria Ghiță a înscris primul

la uzina „Semănătoarea"
Foarte utile au fost apoi demon

strațiile făcute în ce privește dezvol
tarea grupelor mușchiiilare în antre
namentul de haltere. Ei au arătat 
diferite mișcări care dezvoltă bicepșii, 
deltoizii, pectoralii etc.

Pe podium au apărut apoi tinerii 
concurenți din cadrul Spartachiadei, 
muncitori ai uzinei. Bădilci, Mărăscu, 
Buzoianu, Marin Ene și alții puneau 
pentru prima oară mîna pe o halteră. 
Cel mai bun s-a dovedit Buzoianu 
dar și ceilalți nu s-au „speriat" de 
60 sau 70 de kilograme. Bara este 
ridicată pe rînd de toți. Muncitorul 
mecanic de la sectorul 1, fostul hal
terofil fruntaș Eremia Delcă le co
rectează greșelile, îi încurajează.

încercările lor au luat sfîrșit. Dar 
„concursul" nu se terminase încă. 
Mulți tineri din sală au urcat pe po
dium și au început să ridice bara... 
Un efect prompt al demonstrației 
care avusese loc cu cîteva clipe îna
inte. La viitorul concurs ei vor fi 
desigur printre cei înscriși în între
cerile din cadrul Spartachiadei.

„Avem băieți puternici — ne spu
ne tov. Aurel Florescu, secretarul a- 
sociației. Luni va merge vestea la 
forjă, tratamente termice și în cele
lalte secții. Să vedeți cîți participant 
vom avea la prima reuniune din ca
drul Spartachiadei. începutul a fost 
deja făcut. Datorită includerii hal
terelor în Spartachiadă, asociația noa
stră a înființat zilele trecute cea de 
a 16-a sec(ie pe ramură de sport. 
Știți care este aceasta ? Cea de hal
tere!" 

pierdut cu 15-13 de studenți, Știi 
a condus cu 10-3. Intrucît arbi
V. Moraru — Cluj nit s-a prezcn 
partida a fost condusă — corect 
de arbitrul Mastan (Timișoara). 
Samuel — coresp.).

BUCUREȘTI: Rapid — Știința i 
lăți 3-0 (8, 2, 0). Studenții —’ ci 
formație incompletă — nu au con 
mat rezultatul obținut cu o săptăm 
în urmă în fața echipei bucureșt 
Dinamo. Gălățenii au pierdut cate 
ric cede trei seturi în numai 47 
minute. Cei mai buni jucători: Ni 
Iau, Plocon, Drăgan, Grigorovici (.

pid), Iordache (Știința). Arbitrul 
Mihăescu — București a condus 
scăpări, în special în ultimul se

LUPENI: Jiul Petroșani — Fi 
Constanța 3-1 (15-10, 14-16, 1
15-10). După un meci interesant 
care Farul a opus o rezistentă de: 
de serioasă Jiul a obținut a d 
victorie în campionat. Cel mai 
mos a foșt șștul al doilea în < 
.lull a condus cu 10-0, Farul a eg 
la 14 și a cîștigat cu 16-14 I S-au 
marcat Crivăț, Brandenburg, Go. 
viceanu (Jiul), Dumitrescu, Artii 
(Farul). A condus corect I. Janto 
(Sibiu). (I. Ciortea — coresp.).

iarnă a F. R. H.“
punct pentru Progresul în urma i 
atac fulgerător. Ana Starck a egi 
Apoi... 2—1, 3—1 pentru Rapid. 1 
greșul reduce handicapul (3—2) ș 
pare că va prelua inițiativa. Cîi 
minute jocul se echilibrează. R: 
marchează, dar înscrie și Progrc

De la 4—3 pentru feroviare, ist 
jocului este „făcută" însă doar de 
tre handbalistele de Ia Rapid, 
pauză tabela de marcaj arată 9—1 
favoarea Rapidului. In partea a d 
.« jocului, pe teren, există o sinf 
echipă : Rapidul, care desfășoară 
joc variat, orientat perpendicular 
direcția porții, aruneînd des la po 
și eficace. Scorul ia proporții și 
final Progresul părăsește terenul 
vinsă categoric: 6—14 I

O .desfășurare cu totul neaștep 
a avut partida feminină Vestitor 
Știința. Scorul de 2—2 d6 la pt 
spune mult în sprijinul acestei : 
mâții. O bună parte a jocului 1 
rele muncitoare ,de la Uzinele . 
gore Preoteasa" au făcut clipe g 
campioanelor. Și dacă arbitrul 
Dumitru n-ar fi fost atît de larj 
ce privește acordarea de lovituri 
la 7 metri în favoarea Științei, ( 
rența de scor între cele două ec 
ar fi fost cu mult mai mică.

C.C.A., Știința și Dinamo în c 
pania unor adversari inferiori te' 
și ca putere de luptă au făcu 
„cursă de urmărire" căutînd s 
rotunjească cît mai mult golaver: 
Și în bună măsură au reușit, t< 
trei învingînd categoric. Cei 
cficaci jucători au fost: Păune 
Iochman (C.C.A.), SimesCu, Fpl 
(Știința) și Simion Pompiliu, Ris 
(Dinamo).

REZULTATE TEHNICE: Vest 
nil — Știința (fem.) 3—8 (2— 
Constructorul ■— Fabrica de T 
bre (fem.) 8—15 (2—8) ; Știința 
Constructorul (mase.) 35—14 (19- 
Progresul — Rapid (fem.) 61 
(5—9) ; Dinamo — Titanii (ma 
23—17 (7—8); I.T.B. — C.<
(mase.) 16—27 (7—11); Rapid 
Unirea (mase.) 19—16 (10—11).

P. VALENTI



ALO, RIO DE JANEIRO!
(Urmare din pag. 1;

meci s-au evidențiat in mod deo
sebit: Voinescu, Jenei, Anghel, Tătara 
și Țircovnicu.

— Ce ne puteți spune despre cea 
de a doua întîlnire ?

— Ducă cum ați aflat și din tele
grama noastră, am ciștigat cu 3—1 
in țața unei combinate a echipelor 
Nautica și Santa Cruz. Aceste 
echipe ocupă locul 1 și respectiv 2 în 
campionatul ligii profesioniste a sta
tului Pernambuco. Jocul s-a des
fășurat la Recife, în aceleași condi- 
țiuni ca și la Campina Grande: pri
ma repriză la lumina zilei, iar cea 
de a doua in nocturnă. In acest 
meci s-an- evidențiat din nou Voinescu, 
Anghel, Tătara, de asemenea și Con
stantin.

— Dar despre nieciul susținut mar
țea trecută la Taubate ?
■ — La Taubate, un oraș industrial 
cu aproximativ 100.000 de locuitori, 
am jucat cu echipa locală, care in 
prezent ocupă locul 6—7 în campio
natul ligii profesioniste a statului 
Sao Paulo, una dintre cele mai pu
ternice ligi din Brazilia. Echipa Ta
ubate _ a cunoscut pină in prezent 
cele mai puține ' înfringeri în cam
pionat pe teren propriu și a învins 
printre altele și pe Santos. Am intrat 
pe teren în formația: Voinescu —1 
Popa, Nunweiller III, Panait — Jenei, 
Nunweiller IV — Pîrcălab, Constan
tin, Marca, Țîrcovnicit, Anghel: După 
pauză locul lui .Pîrcălab a fost ocupaP 
de Anghel și pe extrema stingă a 
jucat Tătaru. Au mai jucat Seredai 
și Eftimie în locul lui Marca și Țtr- 
■covnicu. In repriza secundă linia de 
atac a fost condusă de Constantin, 
care a jucat pe postul de centru 
înaintaș. In partea a doua a partidei, 
înaintarea a jucat mult mai combinația 
și după o repriză cu scor alb, am 
reușit să înscriem prin Seredai. De 
menționat că Voinescu, — care a fost 
de altfel, cel mai bun jucător romin 
în jocurile susținute piuă acum — a 
apărat o lovitură de la 11 m exe
cutată de centrul înaintaș al echipei 
adverse. Voinescu a fost deseori 
aplaudat pentru intervențiile sale în
drăznețe și eficace. In acest joc, în 
afară de el s-au mai remarcat: Nun
weiller III, Constantin, Țîrcovnicu, 
Nunweiller IV și Tătaru.

— Cum apreciați jocul adversari
lor cu care v-ați întîlnit?

— Toate cele trei echipe sînt alcă
tuite din jucători cu o pregătire teh
nică individuală foarte bună și cu o 
mare putere de luptă. De remarcat 
că acestea joacă mai in torță- ca echi
pa Vittoria Bahia, care a evoluat 
toamna trecută în Romîtiia. Jucătorii 
brazilieni cu care ne-am întîlnit pină 
în prezent au fost insă inferiori fot
baliștilor noștri din punct de vedere 
al pregătirii fizice și al finalizării ac
țiunilor la poartă. In repriza a doua 
a meciurilor susținute cu ei, clcobicei 
i-am depășit la capitolul rezistență în 
joc. Așezarea pe teren a echipei din 
Campina Grande, a combinatei Na- 
utica Santa Cruz și a lui Taubate. 
a fost identică: 1—4—2—4...

— Ați avut cumva jucători acci
dentați ?

— Oarecum, nu. In primul meci 
Bone a avut o ușoară întindere, iar 
în cel de al doilea joc, Ene II a 
fost lovit la gleznă. Datorită îngri

jirilor medicale ei insă s-au resta
bilit repede și, probabil, vor juca 
chiar azi.

—- Cu cine jucați ?
— După cum am anunțat, era 

vorba să jucăm și vineri un meci aici

la Rio. Meciul însă a fost contra
mandat. Am făcut doar un antre
nament pe stadionul Vasco de Gama, 
cel mai bun teren pe care am evo
luat pină acum în Brazilia, iar azi 
după amiază (N.R. duminică noap
tea) vom susține un meci cu o echi
pă a clubului Vasco de Gama. După

— . ' = ~ —
Jocuri interesante în prima etapă a returului

MASCULIN

RAPID BUCUREȘTI --STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV 72—60 (26—27).
Scorul final nu reflectă aspectul gene
ral al partidei care a fost extrem de 
echilibrată. Timp de 39 de minute 
cele două echipe au jucat aproape de 
la egal la egal. Rapidul și-a bazat 
acțiunile pe șarje iuți, și spectacu
loase, în care Costescu a fost din nou 
vioara întîi, dar în apărare a comis 
nepermis de multe greșeli (marcare 
defectuoasă a jucătorilor, repliere len
tă). In ceea ce privește pe oaspeți, 
aceștia au jucat cu multă ambiție (de 
astă dată în formație completă) și 
în plus au beneficiat de un jucător 
în mare „zi de coș", Zereleș, care a 
înscris 33 puncte. In ultimul minut 
de joc însă feroviarii au marcat 10 
puncte consecutive fără ca adversarii 
lor să obțină vreunul, înscriind astfel 
o nouă victorie, care îi menține în 
fruntea clasamentului.

VOINȚA IAȘI—DINAMO BUCU
REȘTI 65—57 (27—29) Partidă pli
nă de dinamism, spectaculoasă, care 
și-a pierdut însă din calitate din cau
za nervozității jucătorilor bucureșteni, 
lucru care a contribuit de altfel și la 
înfrîngerea lor. învingătorii au con
tat foarte mult pe Voroneanu — cel 
mai eficace jucător ieșean prin cele 
23 puncte marcate — Vișoianu (14) 
și Mihăilescu (12). Dinamoviștii au 
acumulat cele mai multe puncte prin 
Kiss (16) și Vasilescu (12). Bun ar
bitrajul cuplului Chiriac—Tănăsescu 

cum am fost anunțați echipa respec
tivă dispune de o garnitură remar
cabilă, care ne va pune în fața unor 
sarcini dificile.

•— O ultimă întrebare: unde veți 
mai juca ?

— Pină in prezent s-a stabilit ur
mătorul program : la 25 ianuarie vom 
evolua la Belo Horizonte, unde s-ar 
putea să mai susținem un meci și la 
27 ianuarie. La 29 și 31 ianuarie vom 
juca in Guiana, apoi, în prima săp- 
tămînă a lunii februarie ne vom de
plasa în sudul Braziliei, aproape 
de Uruguay, la Porto Alegro, unde 
vom întllni cunoscuta formație Cru
zeiros și echipa Greimio. Selecțio
nata Capitalei a mai primit și alte 
invitații în legătură cu continuarea 
turneului în alte țări din America 
de Sud.

Avînd în vedere că pină acum nu
mai eu am fost cel care a răspuns 
la întrebări, la cererea băieților am 
dori și noi să ne răspundeți la o 
întrebare. Ce timp e la București ?

— E frig și zăpadă...
— Cu atit mai mult e cazul să vă 

transmitem tuturor calde salutări !... 
Și să știți că ni-e tare dor de țară, 
de familiile noastre.

Convorbirea noastră cu tovarășul 
Petroșanu a luat sfîrșit rămînînd 
ca rezultatul jocului de duminică să 
ni-I comunice luni (aceasta datorită 
decalajului de timp ce există între 
țara noastră și Brazilia).

(Buc.) (Șt. Tăbușcă și E. Ursu — 
corespondenți).

ȘTIINȚA CLUJ -DINAMO ORA
DEA 101—67 ( 54- 36). In cel mai 
reușit joc din actualul campionat clu
jenii au depășit confortabil formația 
orădeană, la capătul unui meci foarte 
frumos. In mare formă Albu, Demien, 
Till și Vizi au conlucrat perfect, în
scriind împreună aproape 90 de puncte. 
(T. lancu — corespondent).

C.C.A.—C.S.M. GALAȚI 83-48 
(42—22). Militarii nu au întîmpinat 
o rezistență prea mare din partea gă- 
lățenilor, obținînd o nouă victorie la 
scor. Din rîndul învingătorilor s-au 
evidențiat Fodor și Novacek. Oaspeții 
au avut cel mai bun jucător în Petre 
Vasiliu.

FEMININ

C. S. ORADEA—ȘTIINȚA BUCU
REȘTI 52—46 (31—21). Succesul echi
pei locale a fost asigurat în prima 
parte a întîlnirii cînd printr-un joc 
bun în apărare și contraatacuri rapide 
baschetbalistele din Oradea și-au creat 
un avantaj care nu a mai putut fi re
cuperat de echipa bucureșteană. In 
min. 30 gazdele conduceau cu 14 
puncte. Din acest moment, Știința a 
forțat, prin presing echilibrarea sco
rului, dar n-a reușit decît să re
ducă puțin din handicap. Partida a 
fost bine condusă de B. Koos și Gh. 
Fulop (Tg. Mureș). Au marcat: Zima 
17, Barabaș 10, Tîrziu 10, Blaga 8, 
Farkaș 7, pentru C. S. O. și Rizescu

SCHIORII REGIUNII BRAȘOV AU CUCERIT DiN NOU
„CUPA POIANA BRAȘOV"

POIANA BRAȘOV, 22 (prin tele
fon). — Sîmbătă, în ziua a doua 
a întrecerilor dotate cu „Cupa Poiana 
Brașov", s-a disputat o singură pro
bă: coborîrea. Băieții, seniori și ju
niori, au coborît pe Sulinar, pe un 
traseu de la cabana Cristianul Mare 
pînă la Drumul roșu, iar fetele, se 
nioarele și junioarele, au luat startul 
tot de la cabana Cristianul Mare, 
dar s-au oprit la Drumul lui Leh
man. In lipsa protagoniștilor (C. Tă 
băraș, N. Pandrea, Gh. Bălan, K. 
Gohn, Ilona Micloș și Elisaveta 
Obrașcu), care luni dimineața vor 
pleca în Franța, cursele au fost mai 
puțin disputate. La -băieți, locul I a 
revenit lui Ion Zangor, care a mani
festat o siguranță deosebită pe întreg 
traseul, iar la.fete Mihaelei Ghioarcă, 
care a cîștigat fără nici o emoție.

A doua zi, duminică, toate probele 
(fond, sărituri speciale, slalom) s-au 
desfășurat în Poiana Brașov. Un 
mare număr de oameni ai muncii a 
avut astfel posibilitatea să urmă
rească. atît slalomul special cît și 
celelalte probe.

Slalomul special a fost cîștigat de 
N. Iovici, campion pe anul 1959, 
Qare a avut ca principal adversar pe
1. Zango-r. Mihai Bucur, principalul 
favorit al probei, a căzut în prima 
manșă și secundele pierdute din a-

13, Dinescu 9, Niculescu 8, Predescu 
6, Florescu 4, Danciu 4 și Antosch2, 
pentru Știința.

VOINȚA ORADEA—VOINȚA BRA
ȘOV 54—38 ( 28—25). Locul codaș pe 
care îi deținea în clasament obliga pe 
gazde să realizeze o victorie în fața 
formației din Brașov, fapt de altfel 
reușit de jucătoarele crădene dato
rită ritmului susținut imprimat de ele 
și, în special, contraatacurilor inițiate 
de Arbore și Borși. De remarcat că în 
repriza a doua principala realizatoare 
a Voinței Brașov, Hanelore Krauss, a 
fost marcată strict, ea nereușind astfel 
să-și aducă obișnuita contribuție. 
Competent arbitrajul prestat de Ar- 
mășescu (Buc.) și Martin (Cluj). 
(I. Ghișa și M. Pop — coresp.).

ȘTIINȚA CLUJ-VOINȚA TG. MU
REȘ 49-33 (23-20). Clujencele au 
înregistrat un nou succes, al șaptelea 
din ultimele opt etape. Ele s-au dis
tanțat în repriza secundă ca urmare 
ă unor acțiuni finalizate cu prompti
tudine. (T. lancu — coresp.). ,

RAPID BUCUREȘTI — MUREȘUL 
TG. MUREȘ 70-39 (29—17). Meci 
fără istoric, la discreția fruntașei cla
samentului.

PROGRESUL BUCUREȘTI—CONS
TRUCTORUL BUCUREȘTI 62—52 
(30—25). Rezultat destul de surprin
zător care se . explică pe de-o parte 
prin jocul mai hotărît al baschetbalis
telor de la Progresul, iar pe de altă 
parte prin lipsa din formația învinse
lor a jucătoarelor Voicu și Oatu. 

ceasta cauză 1-an trimis, finalmente; 
pe locul VI. Cursa senioarelor a fost 
dominată tot ct Mihaela Ghioarcă,- 
care a obținut astfel o dublă victoș 
rie. Întrecerile fondiștilor și ale să
ritorilor au fost viu disputate, dar 
de un nivel tehnic scăzut. Doar ju
niorii, la sărituri speciale, au arăUt 
o tehnică bună și deci perspective 
de a progresa. Concursul a fost în 
general reușit, dar unele probe au 
fost slab populate pentru că o bună 
parte din regiunile invitate la „Cupa 
Poiana Brașov" au absentat. In cla
samentul general, pe locul I s-a cla
sat regiunea Brașov I cu 98 p. ur
mată de reg. Brașov II cu 209 p. ' 
regiunea Ploiești cu 217 p.

Rezultate tehnice :
SIMBĂTA: cob:.-îre (seniori): I. I, 

Zangor (Brașov) 1:40,5, 2. M. Bucur 
(Ploiești) 1:43,7, 3. Gh. Cristolov.eanu 
(Brașov) 1:44,8, 4. V. Ionescu (Olim
pia Brașov) 1:45,5, 5. I. Secui (Plo
iești) 1:45,6. 6. H. Harwich (Brașov) 
1:45,8; senioare: 1. Mihaela Ghioarcă 
(Brașov) 1:21,2, 2. Ana Schc.er (Bra. 
șov) 1:28,8; juniori: I. C. Bălan 
(Voința Sinaia) 1:52,4, 2. M. Foc- 
șeneanu (Carpați Sinaia) 1:56,5, 3.
Mircea Ene (Voința Brașov) 1:57,2; 
junioare: 1. Helga Czoppelt (Voința 
Sibiu) 1:42,2, 2. Erika Liphardt (Lu
ce farul Brașov) 2:09,7, 3. Juliana 
Blebea (Luceafărul Brașov) 2:31,9.

DUMINICA- fond 4x10 km seniori:
1. Regiunea Brașov I (Gh. Cincti,
Gh. Vilmoș, St. Drăguș, Gh. Bă- 
descu) 2 h 36,58, 2. Regiunea Bra
șov II (I. Rășină, I. Bogdan, Z. Ai- 
lenei, I. Cimpoia) 2 h 39,13. 3. Casa 
Ofițerilor Brașov 2 h 54,17. 4. Re
giunea Ploiești 2 li 54,52; 4x5 km ju
niori: 1. Olimpia Brașov (Mătoiu, 
Nemeș, Zărnescu, Olteanul. 1 h 30,52; 
3x5 km senioare: 1. Regiunea Bra
șov I (Iuliana Simon, A. Barabas, 
Marcela Bratu) 1 h 21.06, 2. reg. 
Brașov II 1 li 52,34; slalom special 
(seniori) : 1. N. Iovici (Brașov) 79,6 
(44,7+34,9). 2. I. Zangor (Brașov' 
80,4 (44,9+35,5), 3. Gh. CrivmU-
veanu (Brașov) 82,8, 4 M. Er.achc 
(Ploiești) 83,7, 5. A. Bătu'iru (Bra
șov) 84,0. . 6. M. Bucur (Ploiești) 
84,8; senioare: 1. Mihaela Ghioarcă 
(Brașov) 93,0; juniori: 1 -2. A. Stroe 
(Dinamo Brașov) 65,2 vi Puia Dan 
(Progresul Sinaia) 65,2, 3. C. Bălan 
(Voința Sinaia) 67,9; junioare: 1. 
Helga Czoppelt (Voința Sibiu) 56,8,
2. Constanța Măzgăreanu (Luceafă
rul Brașov) 67,7. 3. Iuliar . Blebea 
(Luceafărul Brașov) 75,4; sărituri 
speciale (trambulina mijlocie): 1. St. 
Burețca (Casa Ofițerilor Brașov)
199.4. 2. V. Prișcu (Olimpia Brașov)
190.8, 3. I. Colcer (Olimpia Brașov)
186.4, 4. Gh. Frățilă (Olimpia Bra
șov) 134,8; juniori: 1. V. Mureșan 
(Dinamo Brașov) 184,1, 2. 1. Mate- 
șan (Dinamo Brașov) 175,4, 3. Gh. 
Tănase (Olimpia Brașov) 170,6; 
COMBINATA NORDICA; seniori: 1. 
Gh. Frățilă (Olimpia Brașov) 404,8,
2. St. Burețea (Casa Ofițerilor Bra
șov) 381,16. 3. Moise Crăciun (Stea
gul roșu Brașov) 361,50; juniori: 1 
Gh. Tănase (Olimpia Brașov) 410,6,
2. V. Mureșan (Dinamo Brașov)
406.9, 3. I. Mateșan (Dinamo Bra
șov) 395,6.

D. STANCULESCU

ADAPTARE DUPAROMANUL

REZUMAT : în Kievul ocupat vremelnic de 
fasciști, fotbaliștii clubului Dinamo sînt siliți 
săioace un meci cu echipa' germană Luftwaffe.

XIII

Kievienii făcură zid in fața porții. Rusievici alerga 
ca într-o cușcă, de ia o bară la alta. Imediat ră- 
sună fluierul arbitrului și, fără să o fi văzut, min
gea scutură plasa, în spatele lui. Stadionul își opri 
răsuflarea. Doar din tribuna ofițerilor nemți se 
auziră aplauze și strigăte de triumf. Jocul con

tinuă. înaripați de succes și scutiți total de orice 
intervenție a arbitrului, atacanții echipei Luftwaffe 
asaltau meTeu poarta kievienilor. La un nou atac, 
Schnitzler trecu mingea lui Knopf. Sviridov. aș
tept în d șutul acestuia, încercă să acopere drumul 
mingii spre poartă, dar centrul atacant sări peste 
minge, lăsîndu-1 pe Wurfgart să tragă. Rusie
vici plonja și, prinzînd mingea, căzu la pămînt. 
Schnitzler care venea bolid, nu putu să se oprea
scă și împiedieîndu-se de picioarele lui Rusievici, 
căzu si se lovi de bară. Nikolai se ridică amc.ț't, 
Schnitzler continuă să zacă pe spate, cu mîinile 

larg deschise. Toți coechipierii se repeziră spre 
el, iar arbitrul opri jocul.

Pe teren apărură și cîțiva ofițeri. Unul din ei, 
smulgîndu-și pistolul de la centură, se repezi la 
Rusievici. Obosiți, cu fețe sîngerînde, Sviridov, 
Klimko, Kuzenko, Makuha, Tiurin, toți îl acoperiră 
cu corpurile lor pe tovarășul lor. Ofițerul îl izbi 
pe Makuha cu pumnul în față, dar acesta nu se 
•clinti de la locul lui. Schnitzler se ridicase între 
timp de la pămînt, dar ofițerii SS-iști tot mai 
cereau să le fie predat Rusievici. Și numai cînd 
aflată că arbitrul a dictat iev:tnra c’c Ia 11 me
tri ieșiră, în sfîrșit, de pe teren. Gîndul că va 

trebui să scoată iarăși mingea din- plasă îl du
rea mult pe Nikolai. De emoție și încordare, simți, 
cum tremură. Trebui să-și concentreze toată vo» 
ința ca să se stăpînească și, în mod mecanic, 
se pregăti, încordat ca o strună întinsă la maxi
mum, pentru penalii.

în momentul cînd auzi fluierul arbitrului, Ni
kolai simți că spre el se îndre >tă, pline de spe« 
ranță, privirile miilor de kievieni și, inspirat parcă, 
se aruncă spre colțul din stînga și iată că rr.'nge? 
lovită de palma lui se rostogoli pe lîngă bară; 
afară în corner.

(Urmare m numărul vwtof)



Concursul international de tenis de masă de la Budapesta

și în întrecerile individuate
BUDAPESTA 22 (prin telefon). — 

Sîmbătă a avut loc la Sportcsarnock 
întîlnirea bilaterală (feminină și mas
culină) de tenis de masă dintre re
prezentativele R.P. Romine și R.P. Un
gare. în ambele întreceri victoriile au 
revenit gazdelor: cu 3—1 la femei și 
5—0 la bărbați.

In prima partidă a întîlnirii femi
nine, Geta Pitică a jucat cu campioana 
europeană Eva Koczian-Foldi. Spor
tiva maghiară a cîștigat cu 2—1 (—17, 
11, 12). Fără a arăta o formă deose
bită și neacomodată cu noua sa pa
letă sendvici, Eva Foldi ' a învins o 
adversară inegală în acțiuni și lipsită 
de hotărîre. In meciul următor Maria 
Alexandru a depășit-o tot în trei se
turi pe cea de a doua jucătoare ma
ghiară, Mathe, cu 14—21, 21 — 18, 21 — 
14. Reprezentanta noastră a folosit o 
gamă variată de lovituri ofensive. Jo
cul de dublu a revenit cuplului Eva 
Foldi — Șarolta Mathe care a dispus 
de pererha Maria Alexandru — Geta 
Pitică cu 2—1 (17,-13, 11), iar în 
ultima oartidă Eva Foldi a ieșit în
vingătoare în fața Măriei Alexandru 
cu 2—0 (10, 11). Eva Foldi n-a acțio
nat la valoarea ei normală, iar spor
tivei noastre nu i-a reușit aproape 
nimic.

„Cupa orașului București" 
la handbal in 7
(Urmare din pag. 1) 

lormația noastră ia conducerea, 
tașîndu se cu 2—3 puncte. Repriza 
a doua este mai lentă, iar din min. 
46 echipa orașului București conduce 
jocul cu autoritate și termină învin
gătoare cu scorul de 18—14 (10—7). 
Au marcat: Thelman (2), Costache II 
(5). Nodea (3), Moser (2), Ivănescu 
(2), BMulescu, Covaci, Bulgaru și 
Coman — pentru sel. București; 
Kobzar (3), Tzertvadze (6), Predeha 
(4) și Efremcv — pentru sel. 
U.R.S.S. A arbitrat Edgar Federhoff 
(R.D.G.) Jocurile continuă azi după 
următorul program: 17.30 — Bucu- 
rești-tineret — Sel. orașului Bucu
rești : 18.45: Banja Luka — Buda
pesta

de-

Jucînd sub orice critică, nesiguri, 
cu numeroase ratări la mingi ușoare, 
cu putere de luptă scăzută, Negulescu, 
Covaci și Rethi au pierdut categoric 
întîlnirile c.i trio-ul maghiar Berczik, 
Sirio, Rozsas, fără a reuși să cîștige 
măcar un set. Rezultate tehnice: Roz
sas — Negulescu 2—0 (17, 15), Berc
zik — Covaci 2—0 (13, 20), Sido — 
Rethi 2—0 (7, 18), Berczik — Negu
lescu 2—0 (18, 16), Rozsas — Rethi
2— 0 (19, 12).

Duminică s-au desfășurat întrece
rile individuale. In turneul masculin 
au participat 12 jucători împărți}! în 
patru grupe a cîle trei concurenți: Ne- 
gulescu, Pignitzky, Rozsas; Rethi, 
Foldi, Peterfy; Covaci, Sido, Harcsar; 
Popescu, Berczik, Sandor. La fete au 
luat parte opt jucătoare repartizate 
în două serii: Alexandru, Mathe, Ke
rekeș, Paludi; Pitică, Foldi, Heirits, 
Szarvaș.

Iată rezultatele înregistrate: FE
MEI. seria I: Alexandru—Mathe 3—2, 
Kerekeș—Alexandru 3—2, Alexandru— 
Paludi 3—0, 
clasament: 1. 
seria a II-a : 
tică—Heirits
3— 1, Foldi—Heirits 3—0; clasament: 
1. Foldi, 2. Pitică. Apoi ca semifinale 
ale turneului s-au jucat partidele Fol
di—Alexandru 3—0 și Kerekeș—Pitică 
3—1, iar finala s-a disputat între 
Foldi și Kerekeș Prima jucătoare a 
cîștigat cu 3—1. BARBAȚI: grupai: 
Negulescu—Rozsas 3—1, Negulescu— 
Pignitzky 3—0 ; Negulescu a ocupat 
locul 1 în această grupă; grupa a 
Il-a : Peterfi—Rethi 3—0. Al treilea 
participant, Foidi fiind bolnav s-a re
tras din concurs și . deci Peterfi s-a 
clasat primul. Grupa a Hl-a: Covaci 
—Sido 3—2, Covaci—Harcsar 3—2. 
Mai ales în primul meci, Covaci a ju
cat în vervă obținînd o victorie pre
țioasă și locul întîi în grupa sa. 
Grupa a IV : Berczik—Popescu 3—1, 
Sandor—Popescu 3—0. Locul I : Bcr- 
ezik. Semifinale : Berczik—Covaci 3— 
0, Peterfi—Negulescu 3—1. Finala: 
Berczik—Peterfi 3—1.

Așadar, campionii europeni Eva 
Foldi (Koczian) și Zoltan Berczik au 
cîștigat turneele individuale.

întrecerile 
patinatorilor sovietici

Au început campionatele de patinaj 
viteză ale U.R.S.S. Pe patinoarul de 
la Gorki se întrec cei mai buni vi- 
teziști sovietici. După primele două 
probe ale întrecerii în clasamentul 
general conduce Viktor Kosicikin, ur
mat de Robert Merkulov și Boris 
Șilkov. Proba de 500 m a revenit 
Iui Evghenii Grișin în 42,2. La 
5.000 m a cîștigat Viktor Kosicikin 
în 8:00,2.

Patinatoarele se întrec în orașul Kui- 
bîșev. Prima probă a concursului 
— 500 m — a revenit Albinei Tu
zova în 47,5. A doua a fost cronome
trată Tamara Rîlova în 47,9. La 
1.500 m învingătoare a fost Valentina 

(Stenina cu 2:31,2. Tot ca conduce în 
clasamentul general.

PATRU SCORURI DE „0—0“ IN 
CAMPIONATUL ITALIAN

100.000 de spectatori au fost pre- 
zenți ieri după-amiază în tribunele 
stadionului comunal din Napoli, la 
partida Napoli — Internaztonale. Me
ciul s-a ridicat la un nivel tehnic su
perior datorită îndeosebi echipei din 
Milano, care a jucat foarte bine. 
Lindskog, Morbello, Firmani și Corso 
au pus deseori în dificultate apărarea 
adversă, dar aceasta a rezistat, scâ- 
pînd cu „fața curată". In felul acesta, 
partida a luat sfîrșit cu un scor alb, 
rezultat înregistrat și în alte trei me
ciuri ale etapei a XVI-a a campiona
tului italian: Catania—Torino 0—0, 
Bari—Lazio 0—0 și Bologna—Lecco 
0—0. Roma, hotărîtă să nu permită 
liderului să se distanțeze, a forțat vic
toria chiar din prima repriză, reușind 
să conducă la pauză în meciul cu La- 
nerossi cu scorul de 4—1. In cea de 
a doua parte a jocului formația din 
capitala Italiei mai înscrie încă două 
goluri, primind unul, întîlnirea lttînd 
sfîrșit cu scorul de 6—3 în favoarea 
gazdelor. De remarcat că trei goluri 
din cele 6 ale învingătorilor aparțin 
interului Lojacono, iar celelalte au fost 
înscrise de Giuliano, Corsini și Ghig- 
gia. O victorie clară a obținut Ata- 
lanta în meciul cu Florentina : 4 — I, 
iar campioana Italiei, Juventus, a în
trecut la limită (2—1) pe Padova. 
O mare surpriză a produs echipa Udi- 
nese, situată pe ultimul loc, care a 
surclasat cu un scor categoric (7—1) 
Pe Sampdoria, formație aflată pe 
locurile fruntașe ale clasamentului. Pe 
stadionul San Siro din Milano echipa 
locală Milan a 
4—0, aflîndti-se 
a fruntașelor.
1. Internazionale
2. Roma
3. Catania
4. Milan
5. Juventus

1 cu
imediata apropiere

învins pe Spăl 
în i—----

16 
16
16
15
16

10
10
9
8
8

4
3
4
5
4

2
3
3
2
4

37:11
38:21
26:16
34:18
31:24

21
22
22
21
20

Două frumoase victorii

Ultimul meci ai jucătorilor feroviari in Turcia
Besiktaș— Rapid 1-0 (1-0)

AsearS am avut o convorbire telefonică 
cm Istanbul, unde Rapid a susținut, 
ultima sa întîlnire din turneul întreprins 
în Turcia. La hotelul Duru Palace l-am 
găsit pe fotbalistul Georgescu, care nc-a 
dat unele detalii despre jocul de ieri. 
Iată ce nc-a relatat interul stingă al Ra
pidului :

„Am susținut ultimul nostru meci ; re
vanșa cu formația Besiktaș. 
joc frumos, am pierdut la același 
și în primul meci : 0—1. Golul 
Besiktaș a fost înscris și acum 
trul înaintaș Ahmet, în min. 15. 
ma repriză,

După un 
scor ca 
echipei 
de cen- 
In pri- 

noi am dominat mai mult,

dar am ratat cîtcva ocazii de gol. Dupî 
pauză jocul a fost echilibrat. Spectatorii, 
în număr de aproximativ 5000, au aplau-i 
dat pe jucătorii ambelor formații, care 
în ciuda terenului înghețat s-au străduit 
să ofere un spectacol de calitate, lată 
formația noastră în acest meci : Dungu— 
Greavu, Bodo, Macri (Teîciu) — Neac- 
șu, Langa (Gherghina) — Ionescu (Co
pil), Ozon (IJalint), Ion C. Ion. 
gescu, Văcaru.

Marți după-amiaza vom porni 
patrie cu trenul și vom ajunge la 
rești joi dimineața".

Geor-

spre
Bncu-

Campionatul de șah al U. R. S. S<

Spasski l-a învins pe Bronstein

Kerekeș—Mathe 3—2
Kerekeș, 2. Alexandru ; 
Foldi—Pitică 3—1, Pi- 
3—1, Pitică—Szarvaș

6—8. Napoli, Bologna, Sampdoria — 
fiecare cu cîte 17 p, 9. Florentina — 
16 p. etc-

MONACO Șl RACING SINT TOT 
LA EGALITATE DE PUNCTE

Monaco și Racing continuă duelul 
indirect pentru primul loc al campio
natului francez. Victoria obținută în 
deplasare (5—0 cu Troyes) de Mona
co i-a permis acesteia să-și îmbună
tățească simțitor golaverajul, deși 

și Racing a cîștigat „la zero" : 2—0 
cu Nancy. O victorie dificilă a ob
ținut campioana țării. Reims, în în
tîlnirea cu Lens : 1—0. Unicul gol al 
partidei a fost înscris de către Plan
ton! în prima repriză. Un rezultat 
bun a realizat Angers la Lyon (1 — 1), 
mai ales dacă ținem seama că prin
tre „performanțele" echipei Lyon fi
gurează o victorie cu 2—0 în fața 
echipei Monaco și una cu 4—2 în 
partida cu Racing. Cele trei puncte 
obținute de către Rouen în ultimele 
două jocuri de campionat (1—1 în 
meci restanță cu St Etienne și 1—0 
cu Sedan, ieri), i-au permis să trea
că pe locul 5 ' '
alte rezultate 
campionatului 
Nîmes 2—2, 
3—2, Nice —

echipei

al clasamentului. Iată 
ale etapei a 24-a a 

francez: Valenciennes— 
Le Havre — Rennes 
Toulouse 1 — 1, Greno

ble — St. Etienne 1 — 1, Limoges
Stade Francais 4—3.
1. Monaco 24 17 2 5 50:23 36
o Racing 24 16 4 4 59:37 36
3. Reims 23 15 2 6 52:29 32
4. Angers 24 11 6 7 42:32 28
5. Rouen 24 13 2 9 24:24 28
6. Sedan 24 11 5 8 43:31 27

TOTTENHAM ÎNVINGĂTOARE
ȘI ÎNVINSA...

In săptămîna care s-a încheiat, 
Manchester United a furnizat două

(Urmare din pag. 1)
Ia 4-1, apoi tot Simon reduce han
dicapul și în penultimul minut al par
tidei Tacaci I fixează scorni final : 
R.P.R. — R.P.U. 5-2.

Au jucat formațiile:
R.P. ------- " - • -

nescu, 
renezi. 
Cazan

R.P. 
vas, Simon, Grimm-Karasz, 
Pataky. Ballogh, Zsima, Boroczi, 
kuti, Egri, Zsitva, Palotas.

BUCUREȘTI — BUDAPESTA 
'(3-0, 1-2, 2-0)

Partida dintre selecționatele 
două capitale s-a ridicat la un 
tehnic mult mai bun decît primul 
Echipa bucureșteană a făcut un joc 
superior și a repurtat o victorie clară, 
■după un 
Punctele 
marcate 
Ferenczi, 
localnici
Au jucat formațiile din meciul inter- 
țări, cu o singură modificare : în re
priza a doua poarta echipei noastre 
a fost apărată de Sofian.

în numărul de mîine vom reveni cu 
alte amănunte asupra acestor jocuri 
în care hocheiștii noștri au obținut 
două succese remarcabile.

. POMINĂ: Pușcaș-Czaka, Io- 
Varga, Holo I-Szabo II, Fe- 

, Szabo I, Biro, Nagbi, Tacaci I, 
II, Calamar, Andrei-Tiriact

. UNGARA: Losony-Raffa, Ha- 
Simon, Grimm-Karasz, Baban, 

Ban-

In runda a Vll-a a campionatu
lui unional de șah numai patru par
tide s-au terminat în timpul regula
mentar. Boris Spasski a reușit o 
frumoasă 
Bronstein, 
29 mutări 
indiene.
Bannik, iar Stein la Lutikov. Hasin 
și Boleslavski au terminat remiză. 
Celelalte partide s-au întrerupt. In-

victorie în fața lui D. 
pe care l-a făcut mat în 
într-o variantă' a apărării 
Korcinoi a cîștigat la

tîlnirea Smîslov-Petrosian este amî-: 
îiată.

Iată acum rezultatele partidelor în
trerupte din rundele precedente: 
Spasski-Gufeld 1-0, Hasin-Averbach 
0-1, Bronstein-Hasin 1-0, Polugaev-i 
ski—Furman */2—’/2, Simaghin—Stein 
1—0, Taimanov—Gheller 0—1.

In clasament conduce Spasski cu 
5J/2 P-> urmat de Smîslov 4l/2 (1),
Korcinoi 4'/2. Stein și Bronstein 4; 
(Agerpres).

6-2

celor 
nivel 
meci.

joc viu aplaudat de public, 
echipei bucureștene au fost 

de Szabo I (2), Szabo II, 
Biro și Calamar; pentru 

au marcat Simon și Boroczi.

PE GLOB
întrecerea echipelor -din 

engleză. In meci-restanță
surprize în 
prima ligă 
cu Tottenham, fosta campioană a An
gliei a obligat pe actualul lider să 
suporte a doua înfrîngere în cam
pionat : 2—0. în schimb, în etapa de 
sîmbătă, aceeași Manchester United 
a primit nu mai puțin de 6 goluri 
pe terenul lui Leicester 1 Tot sîmbătă, 
Tottenham a cîștigat cu 4—2 un meci 
foarte animat cu Arsenal și astfel 
își menține avansul de 10 puncte în 
clasament în fața lui Wolverhampton, 
ultima avînd însă un joc mai puțin.

Iată rezultatele complete ale etapei 
de sîmbătă : Aston Villa — Black
burn 2—2, Bolton — Blackpool 3—1, 
Burnley — West Bromwich 0—1, 
Fulham — Sheffield 1—6, Leicester— 
Manchester U. 6—0, Manchester C.— 
Newcastle 3—3, Nottingham — Car
diff 2—1, Preston — Birmingham 
2—3, Tottenham — Arsenal 4—2, 
West Ham — Chelsea 3—1, Wol
verhampton — Everton 4—1. Pe pri
mele locuri în clasament se află în 
ordine : Tottenham 48, Wolverhampton 
38, Sheffield 36.

ÎN PRELIMINARIILE 
CAMPIONATULUI MONDIAL

Pe stadionul din orașul italian Pa
lermo s-a disputat ieri primul meci 
al anului 1961 contînd pentru preli
minariile campionatului mondial. S-au 
întîlnit într-un meci de baraj selec
ționatele Tunisiei și Marocului. După 
cum se știe, în cele două partide sus
ținute pînă acum în subgrupa a IX-a 
africană (30 octombrie la Casablanca 
și 13 noiembrie la Tunis) victoria a 
revenit de fiecare dată echipei gazdă, 
cu aceiași scor: 2—1. A fost ne-

Intîiniri internaționale de handbal în 7
La Paris s-a desfășurat o întîlnire 

feminină de handbal în 7. contînd 
pentru „Cupa campionilor europeni". 
Echipa S. V. Millheim (R. F. Ger
mană) a obținut a doua victorie în 
fața campioanei franceze. U. S. Ivry, 
de care a dispus cu 12—7. In primul 
joc, handbalistele vest-germane cîș- 
tigaseră cu 13—3. Ele se califică ast
fel pentru semifinalele competiției, în 
care vor întîlni pe Dynamo Praga. 
După cum se știe, cealaltă semifinală 
opune pe campioana țării noastre, 
Știința București, echipei sovietice 
Jalgiris Kaunas. Aceste jocuri ur
mează să fie disputate pînă la data 
de 12 februarie.

voie astfel de un al treilea meci, 
decisiv, care să hotărască echipa care 
va juca în continuare. După cele 
90 minute regulamentare scorul era 
în partida de ■ la Palermo de 1—1. 
A fost nevoie de prelungiri. _Dar nici 
după cele două reprize a 15 minute 
partida nu a dat un învingător: re
zultat final 1—1. Sorții au decis în 
cele din urmă ca selecționata Ma
rocului să se califice mai departe, 
unde ea va întîlni într-un meci tur- 
retur reprezentativa Ghanei. Invin- 
gătoarea va juca apoi două partide 
cu Spania sau Țara Galilor.

ECHIPE CEHOSLOVACE 
IN TURNEE PESTE HOTARE

Mai multe echipe din R. S. Ceho
slovacă întreprind în prezent turnee 
în țări unde clima permite desfășu
rarea în bune condițiuni a activității 
fotbalistice. După cum se știe, Ruda 
Hvezda Bratislava se află în Ame
rica de Sud. In ultimul meci ea a 
întîlnit la Bogota renumita formație 
profesionistă Millionarios. Fotbaliștii 
cehoslovaci au reușit frumoasa per
formanță de a termina învingători cu 
scorul de 3—2 (1—0). Echipa ceho
slovacă Snop Kladno se află în Ma
roc. In meciul susținut la Rabat cu 
formația militară marocană F.A.R. 
fotbaliștii cehoslovaci au cîștigat cu 
scorul de 4—1 (2—0). Primul meci în 
Cambodgia l-a susținut Spartak Pra- 
ga. Ea a întîlnit la Pnom Penh o 
selecționată a statului Cambodgia, 
obținînd victoria cu scorul de 1—0.

• S-a încheiat campionatul Para
guayului. Pentru a patra oară con
secutiv titlul de campioană a revenit 
echipei Olimpio din Asuncion, capitala 
țării.

• Echipa austriacă Graz a susți
nut la Tel Aviv o partidă în compa
nia echipei Macabi din localitate, ter- 
minînd învingătoare cu 2—1.

• La St. Gallen, echipa masculină 
de handbal în 7 a Elveției a întîlnit 
reprezentativa Franței de care a dis-: 
pus cu 13—11 (8—5). Jocul a con-: 
stituit un antrenament în vederea a-: 
propiatelor campionate mondiale. (As 
gerpres).

PE SCURT
• In cadrul unui concurs de

atletism desfășurat pe teren acope- . 
rit la Varșovia, cu participarea a 
200 de concurenți, au fost înregis
trate o serie de rezultate remarca-: 
bile. In proba de 80 m olat sprin
terul Folk a realizat timpul de 8.7 
sec., iar la săritura cu prăjina Gro- 
nowski j .
la 4,30 m. Proba 
a fost cîștigată de Malcliezik cu 
15,40 m, iar cursa feminină de 
80 m plat s-a încheiat cu victoria 
atletei Piontkowska cronometrată în 
9,8 sec.

• In cadrul unui concurs de sală 
al atlețitor americani, desfășurat la 
Lor Angeles, au fost obținute două 
rezultate care constituie cele mai 
bune performanțe mondiale pe te
ren acoperit: Perry O’Brien 19,24 m 
la greutate; Wilma Rudolph 6,9 
sec. pe 60 v- De remarcat de ase
menea rezultatul lui Boston la lun
gime: 7,87 m.

® In cadrul competiției feminine 
de volei „Cupa campionilor euro
peni", la Casablanca echipa iugo
slavă Partizan Belgrad a 
cu scorul de. 3—0 (6. 4. 8) de echipa 
C.S. Casablanca. Returul acestui 
meci se va disputa la 29 februarie, 
la Belgrad.
• Federația poloneză de ciclism 

a selecționat un lot de 15 alergă
tori care-și vor începe pregătirile 
în vederea participării la .Cursa Pă
cii". In afara unor tineri cicliști, în 
lot au fost selecționați cunoscuții 
rutieri Krolak, Gazda, Podobas și 
Fornalczyk.

® La 4 
la Paris 
masculină 
selecționate ale Franței și 
Polone. Echipa franceză va cuprinde 
printre 
Holesck,

■tagnol
• In , 

de spectatori, vineri seara 
loc la Opera din Roma 
filmului „Cea de-a 17-a ediție 
Jocurilor Olimpice de Vară", realizat 
de o casă de filme italiană în cola
borare cu comitetul olimpic italian. 
Printre invitați, la premieră se afla 
și campionul olimpii de maraton Bi- 
kila Abebe (Etiopia).

a trecut ștacheta înălțată 
—. —'-J de triplu salt

dispus

februarie se va desfășura 
întîlnirea internațională 
de volei dintre echipele 

R. P.

alții pe Lemoine,
Bramontc, Carlier,

prezența unui mare
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