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După cum am anunțat, re
turul canipionatului categoriei A 
la fotbal va începe la 19 mar
tie. Potrivit programului alcă
tuit de federație, returul va 
continua la următoarele date: 
26 martie, 
14, 21 și 
25 iunie.

In ceea 
categoriei
iouă săptămini mai tîrziu, 
iică la 2 aprilie și va avea 
iesfășurare neîntreruptă: 2, 
16, 23 și 30 aprilie, 7, 14, 21 
28 mai, 4, 11, 18 și 25 iunie.

2, 9 și 16 aprilie, 7.
28 mai, 4, 11, 18 și

lotul R. P. R 
la Cluj

de Varga și Szabo II, pentru 
studenții clujeni înscriind Ot- 
voș și Biro,

Ambele întîlniri au fost de
osebit de interesante, plăcînd 
celor 3.000 de spectatori. Fap
tul că Știința a fost. întă
rită cu cîțiva Jucători din. lot 
a contribuit la echilibrul și 

‘ spectaculozitatea întrecerii.

CLUJ, 25 (prin telefon). In- 
toreîndu-se . de la Budapesta, 
echipa reprezentativă de ho
chei a R.P. Romine s-a’ oprit 
la Cluj, unde a susținut 'două 
partide amicale în compania 
Științei din localitate. In pri
ma partidă, lotul reprezenta
tiv a cîștigăf cu 5—3 (1 — 1, 
3—2, 1—0), punctele fiind
marcate de Calamar (3), Fe-
renezi (2) ,pentru Lot, respec- ,(AUREL DUMIȚRIU, coresp.). 
tiv Biro, Naghi și Otvoș. Par-____ _____________ _______ _____
tida s-a disputat marți.

Miercuri după-amiază 
două echipe s-au întâlnit din
nou. De data acehșta, rezul
tatul t a fost' fgal: 2—2 (1—1,

ce privește returul 
B. acesta va începe 

a- 
o 
9, 
Ș'

cele

*0—1). Punctele echipei 
Feprezentative au fost înscrise Aproape 60 de boxeri și-auț 

trimis, la federația de specia
litate, adeziunile de partici
pare la turneul „cocoșilor" și 
al „semiușorilor", care va în
cepe la 1 februarie,

Ținînd seama de numărul 
mare de pugiliști înscriși în 
competiție s-a stabilit să se dis
pute zilnic cîte o reuniune, în 
cadrul căreia să aibă loc 10-12 
întîlniri. La meciurile acestui 
turneu nu se vor acorda deci
zii de egalitate. Programul 
competiției prevede ca atît co
coșii cît și semiușorii să intre 
concomitent în întrecere, în așa 
fel încît fiecare gală să cu
prindă 5-6 meciuri între boxeri

9 parte din concurenfi — elevii școlii 
>e pirtia de la Cocioc, cu cîteva clipe

ar. Ill „Ștefan Plavăf” ■ 
înaintea primelor starturi

★ ★

Duminică, pe Cocioc. „Ză
padă bună pentru schi și 
ascensiuni", cum spun, de 

bicei, buletinele meteorologice, 
'este citeva clipe se vor da pri- 
tele starturi in concursul de 
ăniuș organizat de consiliul 
rășenesc U.C.P.S. in colaborare 
u clubul Constructorul. Ne stre- 
ttrăm cu greutate printre con- 
urenții care-și așteaptă riadul 
t înscriere. Sini aproape 100. 
'ăieți șt fete de toate vîrstele, 
’e fixăm privirile asupra unuia 
e-o șchioapă, cu căciula trasă 
este sprîncene. A trecut cu bine 
rima „încercare" — operația de 
’■scriere. Acum așteaptă cu ne- 
îbdare ca starterul să anunțe 
'ecările.
— Ce zici, o să meargă ? în- 

■rcătn să-l iscodim.
Prichindelul inilrzie ca răs- 

■insul.
«■£ pista grea, nene,^ Am

mai
Sinaia.

a mers strună... 
citeua clipe de re

concurat ea cu săniuța, in 
vacanță, la

— Și?...
— Acolo
Și după

f lecție:
— Știți, era panta mai dulce. 

Aici...
—■ Poate că renunți ?
A sărit ca ars:

TIBERIU STAMA

(Continuare în pag. a 2-a)

LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL. — Jocurile din cadrulDE
„Cupei orașului București" stârnesc un viu interes Ia Cluj. Sala este plină în 

fiecare zi, mii de spectatori urmărind partide de un ridicat nivel tehnic.
Competiția a 

continuat marți 
prin partide
le : selecționata 

U.R.S.S.-București tineret și 
selecționata orașului București- 
B uda pesta.
SELECȚIONATA U.R.S.S. — 
BUCUREȘTI TINERET 17—13

(8-8)
Este un rezultat foarte bun 

pentru tinerii noștri handba- 
liști, dacă ținem seama de 
valoarea adversarilor lor. In 
acest joc echipa București ti
neret a confirmat că victoria 
asupra echipei iugoslave (O 
ADEVĂRATA REPREZENTATI
VA NAȚIONALA) nu a fost în
tâmplătoare.-Jucînd foarte rapid 
în atac și preferind acțiunile de 
pe semicerc, ținerii handbaliști 
bucureșteni au. reușit să joace 
de. la egal la egal aproape 
50 minute,.. cu redutabila echi
pă, a U.R.S.S. Ih finalul par
tidei, viteza și forța de atac

a handbaliștilor sovietici și-au 
spus . cuvîntul, ei reușind să 
obțină, o victorie scontată.

A arbitrat Edgar Federhoff 
(R.D.G.) corect și autoritar.

București tineret: Bogolea, 
Cîrciu, Tudoroiu, Constantines- 
cu (8). Otelea (1), Paraschiv, 
Samungî (2), Banciu (1), 
Pall, Popescu (1).

Sel. U.R.S.S. : 
Tzervadz-e (2), Kobzar 
Predeha (4), Efremov 
Ivakin (3), Lebedev (1), Koz- 
mînin (2), Zaițev (1). Zelenov.

Sfbalkin ;
(3),
(O,

BUCUREȘT1-BUDAPESTA
18—9 (9—5)

Primele minute ale partidei 
aparțin handbaliștilor noștri, 
care domină categoric. Ei joacă 
rapid și finalizează prin 
turi puternice, bine 
de la distantă. In

șu- 
plasate, 
min. 7

La 1 februarie

Sîmbătă după-amiază în 
sala Floreasca se vor dis
puta două întîlniri interna
ționale de handbal: ora 
18,00: București tineret — 
Budapesta și ora 19.15: 
București — Banja Luka. •

de categorie cocoș, iar restul 
programului să fie afectat 
micșorilor.

★
Sîmbătă seara va avea 

în sala Dinamo o reuniune 
mioală între echipele Dinamo 
și Metalul. Gala va începe 
ora 19.

se-

loc 
a-

la

★
Astă-seară, începînd de 

ora 19, se vor desfășura 
sala de festivități a Combina
tului Poligrafic București semi
finalele campionatelor republi
cane de juniori și a celor de 
calificare seniori — faza pe Ca
pitală.

la 
în

scorul este de 5—0 pentru 
bucureșteni. . Budapestănii fac 
eforturi vădite pentru a stăvili 
Iureșul handbaliștilor noștri, 
rețin mingea în atac și caută 
să imprime un ritm mal lent 
desfășurării 
moment dat 
7—5 pentru 
aceeași cl'oă 
este eliminat pentru 2 
Se pare că jucătorii 
vor putea egala. Echipa noa
stră rezistă însă si în ulti
mele minute de joc ale repri
zei reușește 
două goluri. In partea a doua 
a jocului handbaliștii bucu- 
reșteni ies din nou la atac 
și în min. 50 conduc cu 16— 
7. Partida este jucată ! Hand-

jocului, 
scorul 

București 
Covaci

La un 
ajunge 
și în 
(Buc.) 

minute, 
unguri

să mai înscrie
a

handbaliștii
ies din nou la

ECHIPA FRANȚEI Șl A MODIFICAT LOTUL PENTRU MECIUL DE BASCHET
CU REPREZENTATIVA R. P

reprezentativelor mas-
“ “ Ro-

în-

Pregătirile 
culme de baschet ale R.P. 
mine și Franței, care se vor 
tîlni duminică în sala Floreasca, 
au intrat în stadiul final.

Antrenorul echipei franceze. 
Robert Busnel, a efectuat în ul
timul moment o schimbare: Sedat 
și Vergne, folosiți în meciul cu 
selecționata Poloniei, au fost în- 
loeui|i cu Caballe de la Lyon și 
Luont de la Toulouse. Baschetba- 
liștii francezi au pus în ultima 
vreme accentul pe omogenizarea 
formației și pe eliminarea defec
țiunilor semnalate cu prilejul me
ciului cu Polonia. Echipa Franței 
a plecat de ieri cu avionul la 
Praga, unde va juca vineri seară 
în compania reprezentativei Ceho
slovaciei. Sîmbătă dimineața fran
cezii vor părăsi Praga, urmînd

In pag, a IV-a ;

Primele fotografii din turneul 
fotbaliștilor noștri in Brazilia

ROMINE
București îu cursulsă ajungă la 

aceleiași zile'
Baschotbaliștii țării noastre își 

continuă pregătirile cu mult en
tuziasm, fiind animați dc dorința 
de a aduce patriei o frumoasă vic
torie. Acest lucru este foarte po
sibil, deoarece echipa Romîniei a 
mai învins echipa Franței în două 
rîndiiri. Ne referim la jocurile 
din cadrul campionatelor europe
ne de la Sofia, din 1957, cirul 
victoria a revenit echipei Romî
niei cu 65—45 și 59—52. Ținînd 
scama că duminică vom prezenta 
cel mai bun lot. la ora actuală, 
că pregătirile din ultima vreme 
au relevat dorința jucătorilor de 
a avea o comportare cît mai bună, 
sîntem convinși că echipa noastră 
reprezentativă va putea realiza 
joc de o ridicată valoare și 
vor putea obține victoria.

întrecerea internațională 
baschet Romînia—Franța se
disputa duminică în sala Floreas
ca, de la ora 18, 
dere partida din campionatul fe
minin dintre l.C.F. și Voință 
Oradea. Arbitrii întîlnirii interna
ționale sînt A. Skiloianis (Gre
cia) și K. Ilaitov (R.P. Bulga
ria). Etapa de duminică a cam
pionatului republican masculin a 
fost amînată.

un
că

de
va

avînd în dcsclii-

baliștii maghiari se resemnează 
și ultimele minute 
într-un 
echipe 
goluri.
(R.S.
competent.

București: Redl; Costache II 
(2), Ivănescu (7), Bădulescu, 
Bulgaru (2), Moser, Nodea 
(2), Thelman, Hnat (5), 
Covaci.

Budapesta :

. se scurg 
ritm mai lent. Ambele 
marchează cîte două 
A arbitrat Fr. Bocek 

Cehoslovacă), atent .și

Kelle (Kovacs) ;

CĂLIN

( Continuare

ANTONESCU

in pag. a 3-a)

Ciștigind și al doilea joc 

Dinamo București s-a calificat 
in turul următor al „Cupei 

Campionilor Europeni 
la volei feminin

ISTANBUL, 24 (prin 
fon). — Voleibalistele de la 
Dinamo București și-au impus 
superioritatea și în al doilea 
meci cu Fenerbahce,' cîștiofînd 
cu 3-0 (3, 3, 1) si calificîn- 
du-se astfel pentru turul urmă
tor al „Cupei Campionilor Eu
ropeni" la volei feminin.

Meciul a fost la discreția e- 
chipei romîne, mult aplaudată 
pentru evoluția sa. Antrenorul 
Gh. Constantinescu a întrebuin
țat tot lotul prezent la Istan
bul, din care s-au remarcat E- 
lisabeta Preda și Florina Teo- 
dorescu. Cele mai bune jucă
toare din echipa turcă au fost 
Giineș și Mahiru. La sfîrșitul 
jocului, cele zece dinamoviste, 
împreună cu jucătoarele remar
cate de la Fenerbahce, au al
cătuit două echipe și au jucat 
un set demonstrativ.

Vineri sau sîmbătă Dinamo 
va disputa un meci amical la 
Sofia în compania formației lo
cale Levski, clasată pe locul II 
în campionatul R. P. Bulgaria»

,M|„ Novac ele, pivotul echipei noastre representative, în acțiune



Finalele la gimnastica»..
Duminica dimineața, în sala de gim

nastică a școlii de 7 ani nr. 11. At
mosferă de concurs. Sportive, oficiali, 
spectatori (mai ales rude, prieteni), 
diplome, insigne etc. Se desfășoară 
finalele, la gimnastică, ale asociației 
Sănătatea.

— Un concurs ca atitea altele — 
sînt cuvinte cu care ne întîmpină 
tovarășa Didona Ursu, profesor me
todist pentru gimnastica de produc
ție în raionul I. V. Stalin din Capi
tală.

Ii dăm dreptate. In zilele acestea, 
concursuri ca cel de fața se țin lanț. 
Sînt finalele pe asociații ale întrece
rilor de gimnastică din cadrul Spar- 
tacliiadei de iarnă a tineretului.

...A intrat în concurs echipa for
mată din tinerele sportive de la spi
talul Vasile Roaîlă. Execută exerci
țiile G.M.A. gr. I și o piramidă. Au 
grație, suplețe dar mai ales dorința 
de a reprezenta unitatea lor cit mai 
bine. Ana Cristian, Mia Georgescu, 
Sanda Ștefănescu, Lelia lonescu, Eu
genia Dumitriu și toate celelalte au 
"Trecut de mult peste emoțiile debutu
lui. Sînt „vechi" sportive.

Ap participat la, toate marile com
petiții de mase din ultimii ani. Azi 
au însă una dintre cele mai mari sa-

Consiliul General U.C.F.S. aduce la 
cunoștința posesorilor de legitimații 
pentru intrare la manifestații sportive, 
următoarele ;

1. Legitimațiile eliberate de Consiliul 
General U.C.F.S. se vor depune pentru 
viza anuală la Secretariatul Consiliului 
Generai U.C.F.S., in perioada 30 ianua
rie—15 februarie 1961, între orele 11-14.

2. in, aceeași perioadă se vor depune 
pen tin viza anuală :

— la federația emitentă, legitimațiile 
eliberate de 
care poartă 
sport ;

— la forul
culoare maro în dermatin, 
U.C.F.S. oraș București și 
giunea București ;

— la consiliile regionale 
gitimațiile de culoare bej, 
către aceste organe.

3. incepînd cu data de
1961, legitimațiile pentru intrare La ma
nifestațiile sportive, de toate catego
riile, care nu vor purta viza anului 
1961 îșî pierd valabilitatea.

Consiliul 
stampila

General U.C.F.S., 
unei ramuri de

emitent, legitimat! ile
eliberate
U.C.F.S Re-

de 
de

U.C.F.S. le- 
elibirrate de

15 februarie

jucătorul Remus Lazăr a trimis-o pc... solia

VILAR4ROMEO

La IO( 
întrecu 
(uni or 

II-», ii 
este d

susamintită sînt întrecute 
de media rezultatelor celoi 
10 junioare din 1960. lati 
exemple; recordul probe

cu acest» 
tinerel» 

să mtin
bine și s; 
attetisrmitu

„Neputînd" veni Ia o importantă ședinfă la care au 
fost prezenli tofi ceilalți folbaliști de la Știința Timi
șoara,

nwci" (din categ. a

BĂIEȚI î

9,7 ; 2. Alexandru
3. Gh. Istudor 
a H-a: (peste

3. Do- 
: 1. E- 

. . Doina 
3. Mihaela An-

i

ca de obicei, cînd

- «**•*■*»

7O>.-

SULIȚALUNOiML

oficial de 
utilitatea: 
minunate.

— oui i»rmix, tuv. urlu tiu !
(Un arbitru de box): — Fii calm, stimabile ! Ce, l-a lovit 

sub centură ? uREUTATE Dl&C

Desene de N. CLAUD1U

Știți ! Remus are azi o cumetrie fi. 
o trimite pe nevastă-sa...

Spartachiada de iarnă a tineretului 4 medalii de aur și 2 de argint

fisfacții, Bine antrenate nu greșesc 
niciodată, obțin media 9 și cîștigă 
locul I. Un cuvînt de laudă se cu
vine și tovarășei profesoare de edu
cație fizică Lucia Zvinko, antrenoa- 
rea lor. Pe locurile următoare se cla
sează echipele: Spitalul 1. C. Frimu, 
Spitalul de copii T. V. și Spitalul de 
copii Gr. Alexandresctt.

Un fapt umbrește această finală. 
Trei dintre cele, mai bune echipe din 
asociație nu s-au prezentat in con
curs. Sînt cele de la Spitalul Brînco- 
venesc, Spitalul Colentina și Spitalul 
Colțea. Se spune că echipa Spitalului 
Colentina este cea mai puternică și că 
fetele an dorit mult să participe la a- 
ceastă finală. De ce n-au venit oare? 
Iată o întrebare la care ar putea să 
răspundă tovarășa profesoară de edu
cație fizică Zoe Julian.

...Se împart diplomele. Fiecare uni
tate participantă primește cile o di
plomă, primele două clasate insigne 
iar echipa care a ocupat locul I o pla
chetă. Tovarășul Vintilă Burlacii, pre
ședintele asociației Sănătatea, felicită 
pe cîșiigătoare. Finalele se termină 
cu obișnuitele :

— Las-că vedem noi la anul 1
— Dar de ce „la anu" — intervine 

tovarășa Didona Ursu — și nu cu 
prilejul concursului de gimnastică ce 
o să aibă loc la 8 Martie ? Concursul 

■îl organizează doar asociația voastră, 
și la el sînt invitate și celelalte aso
ciații din raion ?

— Ba cum nu 1 Tocmai acum cînd 
ne am obișnuit...

— Ce faceee?... Numai să vedeți /... 
Primele starturi nu sînt prea feri

cite. Concurența, prea puțin 
obișnuiți cu pirtia de la Cocioc, 

nu știu să ocolească pragurile. Covir- 
șițl de emoție, ei nu țin seama nici de 
îndemnurile profesorilor respectivi („Ți
neți dreapta, copii, cit mai la dreapta"). 
Și astfel căderile sini inerente. Pentru 
Petrică Spirea de la „110" s-a ivit, 
in plină cursă, un obstacol neaștep
tat : un dine i-a tăiat drumul! Vrind 
să-l ocolească, s-a răsturnat. Cădere... 
spectaculoasă, dar care i-a ratat oca-

lipsa de preocupare a U.C.F.S.-ului respectiv, ora- 
Botoșani duce lipsă de arbitri de baschet, volei, 

handbal, fiind nevoie
arbitri din

să se apeleze pentru aceasta la 
alte discipline sportive

V. Vareonici—eoresp.

(Urmare din pag. 1) zia de a se clasa printre cîștigători. 
Sînt însă și dintre acei cărora 

„cursa" nu le creează nici o problemă 
— Petre Olaru și Aurică Ciulei, de 
pildă. La trecerea liniei de sosire ei 
culeg meritate aplauze.

La încheierea concursului, prof. 
Adrian Popa a împărțit, din 
partea organizatorilor, diplome 

celor mai bani. Le-a mulțumit pentru 
participare (o notă bună pentru con
ducerea școlii nr. lit, „Ștefan Plavăț", 
care a înscris la acest concurs cei 
mai multi elevi, delegînd în același 
timp și o profesoară de educație fizi-

REZULTATE TEHNICE :
cat. I (pină la 11 ani): 1 (Dumitru 
Mihai (Sc. 111) ~~
Florea (Se. 111) 9,8
(Sc. 110) 10,7 ; cat.
11 ani) : 1. Petre Olaru (Sc. 115) 8.0 :
2. Aurică Ciulei (Sc. 119) 8.6 ; “
rian Ene (Sc. 116) 8,7. FETE 
lena Marin (Sc. 116) 8,4 ; 2 
Giadău (Sc. 111) 8,6;
ghelache (Sc. 111) 8,7.

că. Marja Stăpînoiu, care să ajute la 
organizare). Și, bineînțeles, i-a invitat 
și la ooncursurile pe cure Consiliul oră
șenesc U.C.F.S. intenționează să le 
mai programeze pe Cocioc.

Pentru că primul concurs 
săniuș și-a dovedit pe deplin 
copiii au petrecut clipe
Ce-ar fi dacă acțiunea aceasta s-ar 
extinde, organizindu-se — paralel — 
concursuri și pe alte „pirtii" din Ca
pitală, cum ar fi dealul Cotrocenilor, 
sau parcul de la ,J!3 August" ?...

Câștigătorii medaliilor de aur la 
„Cursa de 6 zile”, desfășurată la 
Had Ausee în Austria: Sus (de la 
stingă la dreapta) Mihai Dănescu 
și Barbu Predescu; Jos : Ludovic 
Szabo și Ștefan I arie o viei.

Junioarele de AZI superioare
senioarelor de IERI!

Grija acordată de partidul și guver
nul nostru mișcării de cultură 
fizică și sport din țara noastră 
în anii puterii populare a avut ca 
rezultat o impetuoasă creștere canti
tativă și calitativă. S-a dezvoltat 
baza de masă a sportului nostru, a« 
fost organizate zeci și zeci de com
petiții, care au scos la iveală o su
medenie de elemente tinere foarte ta
lentate ce au îngroșat rîndurile spor
tivilor fruntași, fiind promovate cu 
curaj în Ioturile și echipele reprezen
tative ale R. P. Romîne. Fo!osindu-se 
bogata experiență a minunatului sport 
sovietic a fost pusă în practică șl la 
noi o concepție nouă, științifică, de 
pregătire. Toate acestea au făcut 
ca performanțele sportivilor noștri să 
înregistreze o creștere continuă și să 
atingă valori cu mult superioare re
zultatelor obținute înainte de Eli
berare.

lată, de pildă, in atletism, rezul
tatele junioarelor de astăzi sînt cu 
mult mai bune decît cele ale senioa
relor de ieri 1 Tabelul alăturat vine 
să exemplifice acest lucru. In acest 
tabel sînt notate recordurile naționale 
de senioare, luate în evidență la data 
de 23 August 1944, și recordurile d* 
junioare, omologate Ia data de 31

- ■

A devenit o adevărata tradiție ca 
în prima lună a fiecărui an, pe a- 
dresa Federației ronrîne de moto- 
cklism să sosească un colet cuprin- 
zînd prețioasele trofee cucerite de 
sportivii noștri în dificila întrecere 
organizată de Federația Internațională 
de Motociclism: „Cursa de 6 zile". 
Și de data aceasta .recolta" este 
bogată : 4 medalii de aur și dona 
de argint 1 Intr-adevăr la Bad Aussee 
(Austria) în 1960, în disputa cu cei 
mai valoroși alergători aj lumii (de 
altfel competiția este denumită și 
„olimpiada motocicliștilor") motoci- 
cicliștii romîni au reușit să se impună 
și să realizeze performanțe de va
loare. MIHAI DANESCU. LUDOVIC 
SZABO, 
BARBU 
dalii de 
timpul
Vasî’e Szabo și Mihail Pop 
ținut medalii de argint.

Aceste 
ascendent 
cu motor 
stituie în 
stimulent 
minuțioasă în vederea realizării unor 
noi victorii. Dorim ea la anii, co
letul care va sosi de la Londra să 
fie și mai,., voluminos,.’ să cuprindă 
și. mai multe medalii de aur, poito 
chiar un număr egal cu acela v 
sportivilor noștri care vor lua star
tul în „Cursa de 6 zile". Condiții 
pentru realizarea acestui succes au 
fost create din plin.

ȘTEFAN 1ANCOV1C1 și 
PREDESCU au cucerit me- 
aur parcurgînd traseul în 

impus de competiție, iar 
au ob-

succese confirmă
pe care merge 
din tara noastră 
același timp un

pentru o pregătire și mai

drumul 
sportul 
și con- 

putern i c

h. n.

decembrie 
este exprimată și In puncte după 
tabela internațională. Coloanele mici 
reprezintă recordurile de senioare din 
anul 1944, iar celelalte actualele noas
tre recorduri la junioare.

Dar, aceasta nu este Încă toți 
Multe din recordurile de senioare »■< 
la data 
astăzi și 
mai bune 
Și c'teva
de 800 m (2.28,0), valabil plnâ î« 
1947, este inferior cu aproape 3 sec 
mediei rezultatelor din i960 (2:25.24) 
ca și cel de la aruncarea greutăți 
(11,28 m față de 11.369 m). 
m recordul de 12,8 sec. este 
astăzi de media rezultatelor 
relor
vlrstă de 15—16 ani) care 
12,69 sec. Și tot așa și recordul pro 
bei de săritură în înălțime: 1,44
m și respectiv 1,482 m I...

Departe de a se mulțumi 
rezultate, antrenorii ca și 
noastre atlete sînt hotărîți 
ceașcă mai mult și mai 
ridice neîncetat valoarea 
feminin din țara noastră.

1960. Valoarea acestora



Echipa Capitalei 
virtuală ciștigătoare 

a „Cupei orașului București"
(Urinare din pag. 1)

Iglodi, Vajna, Som (2), Adorjan (1), 
Stiller, Balasz (2), Vad (1), Vitkay 
(3), Gyori.

BUDAPESTA — BUCUREȘTI 
TINERET 10—9 (6—6)

In primul meci al cuplajului de 
miercuri seara, handbaliștii budapes- 
tani au întrecut echipa de tineret a 
Capitalei după un joc extrem de dis
putat. A arbitrat corect Fr. Bocek 
(R.S. Cehoslovacă).
BANJA LUKA — SELECȚIONATA 

U.RS.Ș. 14—13 (9—9)

Partida s-a disputat tot timpul sub 
semnul unui echilibru perlect. Un 
rezultat de egalitate ar fi fost mai 
just. A arbitrat bine J. Passon (R.P. i 
Polonă).

Turneul ia sfîrșit astăzi cînd sînt 
programate întâlnirile: ora ]7,30: Se
lecționata U.R.S.S. — Budapesta; ora 
18,45: București — Bani a Luka.

’ După patru zile de întreceri nc-am | 
adresat la doi dintre antrenorii pre- I 
•zenti aici, iată declarațiile lor :

EVGHENII IVANOVIC! IVAKIN: 
(antrenorul prim al selecționatei 

’.R.S.S.). „Turneul are o importau- 
j foarte mrire pentru dezvoltarea 

handbalului In 7 in Rominia și pen
tru ridicarea măiestriei sportive a 
tuturor partid panfilor. Mă refer in 
mod deosebit la echipele calificate in 
turneul final al campionatului mon
dial. Pentru ele această competiție 
este un bun prilej de verificare și 
de pregătire. La acest „mic campio
nat mondial" s-au întilnit mulți ju
cători ce dispun de o tehnică origi
nală de joc. Putem să fim siguri de 
faptul că cele două țări participante, 
care s-au calificat in turneul final al 
campionatului mondial (Rominia ?i 
Jugoslavia), vor ocupa unul din pri
mele cinci locuri la aceste campio
nate.

IVAN SNOJ (selecționer unic a! e- 
chiipei naționale a Iugoslaviei): „Sint 
plăcut impresionat de excelenta or
ganizare a acestui turneu, de sala 
modernă și bine utilată. Totul poate 
primi calificativul „foarte bine".

Echipa noastră reprezentativă care 
participă la turneul de la Cluj a a- 
‘ns maximum de formă in perioada 
icurilor cu selecționata maghiară, 

din preliminariile campionatului mon
dial. Acum ea se găsește intr-o pe
rioadă de relaxare, de efort fizic mai 
redus. Excelent se comportă ambele 
echipe romirte, dintre care în mod 
deosebit m-a impresionat selecționa
ta de tineret.

Jucătorii romîni au făcut un mare 
progres, in special in ce privește teh
nica individuală. Arbitrajul a fost in 
general corect.

In încheiere, întreaga delegație Iu
goslavă mulțumește prin mine pen
tru condițiile în care se desfășoară 
acest turneu și pentru primirea ce i 
s-a făcut"

IARNA SE PUN BAZELE BUNEI (OriPOREARI BIN PRIMĂVARA...
— Dubla importanță a actualei perioade pregătitoare
— Vești despre antrenamentele echipelor fruntașe

Încă din primele zile ale lunii, e- 
chipele noastre fruntașe și-au 
reluat activitatea de pregătire în 

vederea returului campionatului. Trep
tat, terenurile de fotbal au începutsă 
cunoască din nou animația obișnuită. 
Indiferent de timp, jucătorii s-au an
trenat cu conștiinciozitate, sub privi
rile sutelor de susținători, prezenți — 
ca de obicei — „la... datorie".

Actuala perioadă pregătitoare (de 
fapt, o continuare a muncii începute 
încă dinaintea campionatului) este 
deosebit de importantă. Paralel cu 
sarcinile specifice acestei perioade 
trebuie realizate și cele care derivă 
din noua orientare în joc. Această 
preocupare trebuie să se reflecte în 
desfășurarea procesului de antrena
ment. De-altfei, acum în perioada de 
iarnă se pun bazele unei comportări 
bune în retur. Este necesar ca echi
pele să atingă forma sportivă la în
ceputul returului — cum e și normal 
— și nu după 3—4 etape, cum gre
șit au procedat pînă acum. De aceea, 
perioada pregătitoare trebuie privită 
cu toată atenția.

Din informațiile primite din țară re
zultă că echipele acordă importanța 
cuvenită pregătirilor. In această eta
pă a perioadei pregătitoare accentul 
cade pe pregătirea fizică. Antre
norii vor trebui să-și îndrepte 
atenția în mod special spre îmbu
nătățirea vitezei de deplasare și de 
reacție a jucătorilor, pentru că aceste 
calități sînt absolut necesare; în rea
lizarea acțiunilor în viteză, caracte
ristice noii orientări. Paralel, ei vor 
începe pregătirea tehnică.

In activitatea lor de pregătire, an
trenorii și jucătorii trebuie să fie că
lăuziți mereu de faptul că muncind 
bine iarna își asigură un start bun 
în campionat, mai ales din punct de 
vedere al calității jocului, (p. g.)

★
Ce vești am mai primit din țară ? 
IMă citeva din ele.

NOI JUCĂTORI LA C.S.M. SIBIU

C.S.M. Sibiu și-a reînceput pregă
tirile pentru noul sezon cu un lot re
maniat Cu jucători din echipe din 
campionatul regional, sau care s-au 
reîntors după satisfacerea stagiului 
militar. Iată componenții lotului (cu 
majuscule jucătorii noi) : Munteanu, 
BUZATU — Lutsch, DOMBROWSCHI 
I, Ene, Buday — Solomon, Toderici, 
Schwem — Popa, DOMBROWSCHI 
II, ARMENEANU, Dragoman, TO- 
PAY, Rătscher, Baban, Cherciu, NE
GREA. (I. PANTEL1MON — cores
pondent).

DINAMO BACA1J A JUCAT
LA BUHUȘI

După o scurtă întrerupere, Dinamo 
Bacău și-a reluat antrenamentele la 
10 ianuarie în sală, iar duminica tre
cută a făcut un joc de verificare la 
Buhuși, în compania echipei locale 
Textila, din campionatul regional. Jo
cul, desfășurat pe un teren acoperit 

cu un strat subțire de zăpadă, a sub
liniat buna dispoziție de joc a băcă- 
oanilor, care au și cîștigat cu 5-1 
(3-0), prin punctele înscrise de Dră- 
goi (2), Ciripoi, Publik și Cîrnaru. In 
acest meci Dinamo a folosit formația: 
Ghiță — Giosanu, I. Lazăr, Cincu — 
Vătafu, Cîrnaru — Drăgoi, Rădulescu 
(Nemeș), Gram (Filip), Ciripo:, Pu
blik. Nu au participat Bucur (bolnav), 
Gross (selecționat în lotul de tine
ret) și Stoica (încă nerestabilit; el va 
reintra însă în retur). In programul 
viitoarelor pregătiri sînt prevăzute 
alte două jocuri de antrenament: unul 
cu Textila Buhuși la 29 ianuarie la 
Bacău, altul la 5 februarie, probabil 
cu Steaua roșie Bacău. Dinamo are 
în proiect o deplasare în R.D.G., în
tre 10 februarie și 5 martie.

GH. DALBAN, coresp.

ST, ROȘU CONTINUA...

Nici stratul de zăpadă de peste 25 
cm grosime, nici frigul de —10° nu 
i-au împiedicat pe fotbaliștii echipei 
Steagul roșu să-și continue pregătirile 
în vederea reînceperii campionatului 
și a participării ia turneul balcanic 
intercluburi. Ei își desăvârșesc pregă
tirea fizică și lucrează foarte mult 
pentru îmbunătățirea tehnicii indivi
duale. La ultimul antrenament, în
cheiat cu un joc la, două porți, au 
participat — din nou — toți jucătorii 
(mai puțin Seredai, plecat cu lotul 
Capitalei în Brazilia) și anume: 
Ghiță, Cerneanu — Sbîrcea, Zaharia, 
Nagy, Bîrsan — Hidișan, Szigeti, 
Campo, Hașoti, Năftânăilă, Fusulan, 
Proca, Lupeanu, Meszaros. David, Fi- 
limon, Damian, plus patru juniori.

P DUMITRESCU, coresp.

IN SALA Șl IN AER LIBER...

Formația de categorie B, Tractorul 
din Brașov nu și-a întrerupt antrena
mentele la sfîrșitul primei părți a 
campionatului. întregul lot de jucă
tori, sub conducerea antrenorului Vla
dimir Grosaru, și-a continuat pregă
tirile atît în aer liber cît și în sală. 
In prezent se pune un accent deose
bit pe rezistență și forță, prin crosuri 
pe teren variat în jurul stadionului 
și se insistă mult pe tehnica indivi
duală în sală, prin diferite exerciții 
cu mingea. Un ajutor prețios în mun
ca de instruire îl constituie diferitele 
aparate ajutătoare de care dispune 
sala de sport a uzinei.

Tractorul are la dispoziție un lot 
numeros de jucători, completat cu o 
serie de elemente tinere. Iată lotul 
care se pregătește pentru reînceperea 
campionatului: Oană, Papuc, Păun, 
Vlad. Chiujdea, Moarcăș, Cicerone, 
lacob, Munteanu, Vigheci, Lazarovici, 
Cllnciu, Binder, Lupu, Sima, Petrea, 
Marinescu, Roșea, Vătav. (C. GRUIA, 
corespondent).

Lotul de tineret s-a antrenat ieri cu juniorii bucureșteni
Ieri pe stadionul Progresul, lotul 

de tineret s-a antrenat la două porți 
în compania unei selecționate de ju
niori a Capitalei. Partida, încheiata 
cu scorul de 5—0 (2—0) în favoarea 
lotului de tinerel (au marcat: Matei 2, 
Unguroiu 2 și Manolache) s-a desfă

Meciuri importante pentru clasamente 
în concursul Pronosport de duminică
în urma trierii și omologării varian

telor depuse la concursul Pronosport 
nr. 4 de duminică 22 ianuarie au fost 
stabilite următoarele premii:

7,30 variante cu 12 rezultate exacte 
a cîte 8.863 lei.

190,80 variante cu 11 rezultate exac
te a cîte 406 lei.

2.056,50 variante cu 10 rezultate 
exacte a cîte 56 lei.

Fond de premii : 258.820 lei.
Premiile sînt frumoase, deși con

cursul nu a avut surprize prea mari 
și deși „soliștii" de prim ordin (Ju
ventus și Roma) s-au confirmat. Va
riantele cu 12 rezultate au primit 
sume importante, în special pentru 
indicarea celor 4 „x“-uri din ultima 
casetă, ceea ce — să recunoaștem —■ 
este o... performanță.

In programul concursului Prono
sport nr. 5 de duminică 29 ianuarie 
apar citeva meciuri interesante, unele 
foarte importante pentru clasamentul 
campionatelor cum sînt: Roma—Fio
rentina, Inter—Catania (campionatul 
italian), Racing—Rouen, Monaco— 
Lyon (campionatul francez).

Dar iata programul complet al 
concursului împreună cu pronosticu
rile actorului Horia Șerbănescu ; pro
nosticuri apărute în „Programul Loto- 
Pronosport" :
I. Roma—Fiorentina 1, 2
II. Inter—Catania x, 1
III. Padova—Napoli 1
IV. Bari—Juventus 2
V. Lanerossi—Milan 1
VI. Sampdoria—Bologna 1, x
VII. Nimes—Nice 1
VIII. Toulouse—Reims 2, x

șurat pe un teren complet înghețat, 
ceea ce însă nu i-a împiedicat pe 
fotbaliști să practice un joc viu, pre
sărat cu faze interesante.

în fotografie, o imagine din aceas
tă partidă.

IX. Racing—Rouen 1
X. Sedan—Rennes 2
Xi. Monaco—Lyon x, 1
XII. Nancy—Valenciennes 2, x

După cum se vede, Horia Șerbănes- 
cu pornește cu Padova, Lanerossi, Ni
mes, Racing și Rennes ca „soliști". 
Foarte interesant ni se pare pronosti
cul meciului Sedan—Rennes, unde 
popularul actor al Teatrului Satiric- 
Muzical „C. Tănase" acordă prima și 
singura șansă echipei-oaspe.

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres din 25 ia

nuarie 1961, au fost extrase următoa
rele numere :

42 32 33 41 27 38
Numere de rezervă: 28 45.
Fond de premii: 638.420 lei.

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport.

De la I. E. B. S.
Pentru jocurile internaționale de 

handbal ce vor avea loc simbătă 28.1 
a.c. la sala Floreasca, biletele se pun 
In vînzare azj la casa de bilete di» 
str. Ion Vidu.

Pentru aceste jocuri sînt valabile ur
mătoarele permise ;

— albastre și roșii în piele, albastre 
dermatin cu stampila „Handbal* ale 
membrilor Biroului F.R. Handbal, gri 
dermatin cu stampila „Handbal" ale 
maeștrilor sportului și ale membrilor 
comisiilor și colegiilor F.R. Handbal, 
verzi de ziariști însoțite de delegații 
în limita locurilor repartizate fiecărui 
ziar la masa presei.

ADA PTA RE DUPĂ ROMA NUL 
S C R IITQPILQR SOVIETICI :

PJcveroy^N.Hqkmski

REZUMAT ; In Kievul ocupat vrevaslnic ele 
fasciști, fotbaliștii clubului Dinamo sînt siliți 
să joac® un meci eu echipa germană Luft
waffe,

XV
La sfîrșitul primei reprize, cînd echipele pără

seau terenul, spectatorii văzuseră cît de rău 
șchiopătau jucătorii kievieni, așa că nimeni nu 
se aștepta ca în eea de a doua repriză să poată 
da aee'ași randament. Dar, contrar așteptărilor, ei 
începură jocul rapid și bazat pe execuții preci

se. Poate eă și comandanții nemți remarcaseră 
această schimbare și de aceea ia megafoane se 
anunță că orice manifestare zgomotoasă în tri
bune este interzisă de comandament. De aseme
nea, pe fiecare bancă, în toate sectoarele, se pos
tase cite un soldat sau polițai, ea re supraveghea 
atent purtarea localnicilor. Rusievici urmărea a- 
tent jocul, dar de ia un timp nu mai putea di», 
tinge fazele, atît de fulgerător se petrecea totul. 
In careul nemților se angajau mereu dueluri cum
plite și numai după răsuflarea adîncă a stadio
nului își dădea seama eă golul n-a fost marcat 
încă. Ai săi atacau cu înverșunare. Te și mirai 

de unde atîta vitalitate, atîtea forțe noi. Iată-1 
pe Korj în acțiune. E din nou creierul atacului. 
Cu cîtă îndrăzneală trece mingea printre apă
rători și din viteză pasează lui Kuzenko. Ivan a- 
leargă spre tușă iar de aici îi redă mingea lui 
Korj. Acesta se îndreaptă spre colțul terenului 
trăgînd spre el toată apărarea. Trei jucători nemți 
se reped să-l atace, dar el a și pasat mingea 
luj Kuzenko. Acesta pătrunde în careu și din 
viteză trage. Mingea se lovește de pieptul lui 
Krauss și revine în teren. încă un salt și porta
rul o va prinde. Dar Jată-1 pe Tiurin apărînd ra 
din pămînt, ușor, elastic, ca la plimbare. Parcă 

nici n-ar lua parte la atac. împinge încet mingea 
in plasă, așa cum înlături un obiect ce-ți stă în 
cale. Această apariție neașteptată a lui Tiurin;. 
gestul lipsit de grabă cu care trimisese mingea 
în plasă, vădea un dispreț total față de portar. 
Krauss încremenise. Ce rușine ! Să-și bată joc 
de el ,,tigrul porților", să-1 desconsidere ca pe 
un copil ’ Ii venea să plîngă, să urle, să se tă
vălească pe jos și să lovească cu pumnii pă- 
mîntul ăsta străin unde a trebuit să sufere o a~ 
semen ea umilință. Dar zadamie, pe tabela de 
marcaj scria dar : 3-1.(Urmare m aumdrui viuorj



La tenis de masă

R. P. R.-R. S. Cehoslovacă 
(feminin) 3-0

In întîlnirea masculină 
jucătorii cehoslovaci conduc 

cu 4-3
KOSfCE (prin telefon). — Aseară 

s-a desfășurat în localitate întîlnirea 
internaționala de tenis de masă între 
reprezentativele feminine ale R. P. 
Romîne și R. S. Cehoslovace. Jucă
toarele noastre au obținut o victorie 
categorică cu scorul de 3—0: Pitică— 
Kroupova 2—1; Alexandru — Svar- 
cova 2—1 ; Alexandru, Pitică — 
Kroupova, Uhrova 2—0. In continuare 
a început întrecerea masculină. La 
ora cînd închidem ediția scorul este 
de 4—3 în favoarea gazdelor : Negu- 
lescu — Miko 2—1, Covaci — Vihna- 
novski 2—1, Popescu — Stanek 0—2, 
Covaci — Miko 0—2, Negulescu. — 
Stanek 0 -2, Popescu — Vihnanovski 
0—2. Covaci — Stanek 2—1. Ulti
mele meciuri sînt • Popescu — Miko 
și Negulescu — Vihnanovșki.

1 La Saint Getrvais și Megbve (Franța)

j Schiorii romîni debutează 
în sezonul internațional 1961

Cîștigătorii edițiilor precedente ale 
„Cupei Emile Allais" sînt: Roger 
Allard (1951), Toni Sailer (1952), 
Carlo Gartner (1953), Charles Bozon 
(1954), Toni Sailer (1955), Adrien 
Duvillard (1956), Jean Vaurnet (1957), 
Josef Steigler (1958), Anderl Mol- 
terer (1959) și Guy Penillat (1960).

După cum se vede, printre cîștigă- 
tori se află campioni olimpici și 
mondiali, precum și alți schiori valo
roși.

* Azi, la Saint-Gervais, 
isch'ioareile romîne llona 
Elisaveta Suciri participă 
lor concurs internațional 
sezon, luînd 
coborîre, alături 
roaisp schioare 
S.U.A., Elveția, 
țări.

A treia ediție _ ,.
Internațional Feminin de la St. Ger
vais" este considerată, drept una din 
cele mai importante întreceri ale 
schiului alpin feminin. Cîștigătoarele 
primelor două ediții sînt cunoscutele 
schioare Pennv Piton (1959) si Ar
dei te Grosso (1960).

Cornel Tăbăraș. Nicolae Pandrea, 
Gheorghe Bălan și Kurt Gohn iau 
startul în a XII-a ediție a „Marelui 
Premiu de la Mdgeve" și a Xl-a edi
ție a „Cupei Emile Allais", mîine, 
cînd se desfășoară proba de coborîre.

în Franța, 
Micloș și 
la primul 
din acest 

proba destartul în ,
de o serie de valo- 
din Franța, Italia, 
Austria și din alte

a „Marelui Premiu

PRIMA SCRISOARE DE LA FOTBALIȘTII NOȘTRI DIN BRAZILIA

Campionatul de șah al U. R. S. S.

Ieri, poșta ne-a rezervat. o frumoa
să surpriză: prima scrisoare din Bra
zilia, din partea fotbaliștilor. noștri. 
Nerăbdarea ne-a fost răsplătită din 
plin. Din plicul voluminos am scos 
pe rînd o lungă scrisoare, plină

amănunte pitorești din prima parte a 
călătoriei în Brazilia; numeroase tăie
turi din ziare braziliene cu aprecieri 
frumoase la adresa jocului echipei 
noastre; în fine, fotografii — primele 
din acest turneu — reprezentînd dife-

Spasski (neînvins) este urmat îndeaproape 
de Petrosian și Gheller

Incontestabil, Boris Spasski este 
performerul primei părți a campiona
tului unional de șah. El este singurul 
șahist neînvins pînă acum, avînd un 
total de 6 puncte din 8 posibile. A 

. rămas în urmă, fostul campion mon
dial Vasili Smîsiov, care împărțise 
pînă acum șefia în clasament cu 
Spasski. Aceasta datorită înfrîngerii 
suferită de Smîslov în întîlnirea • cu 
Petrosian, amînată din runda a 6-a. 
Partida Petrosian — Smîslov a în
ceput sub semnul unei confruntări pe 
tărîmul teoriei deschiderilor, în care

Mihail Tal in R.S. Cehoslovacă
Campionul mondial de șah Mihail 

Tal va pleca peste cîteva zile la Pra- 
ga pentru a termina partidele simul- 
taniilui de șah prin radio pe care 
l-a dat Împotriva celor mai buni 20 
de tineri jucători cehoslovaci. Pînă 
acum se cunoaște rezultatul unei sin
gure partide în care Tal a propus 
remiza iui Irji Haubt.

Tal a declarat că după ce va ter
mina simult; nul se va întoarce la 
Riga pentru a-și continua pregătirea 
în vederea meciului revanșă cu Mi
hail Botvinnik.

ex-canipionul lumii a ieșit cu dezavan
taj înir-o variantă a Apărării Indiene. 
Atunci, Petrosian a avut posibilitatea 
să lanseze .un atac pe flancul regelui 
și, după sacrificiul unei piese, a creat 
amenințări imparabile. Partida s-a în
cheiat cu victoria lui Petrosian la 
mutarea 32.

In urma acestui rezultat, Petrosian 
urcă pe locul doi în clasament, la '/2 
punct de Spasski. Tot 5*4, p.-.are șl 
Gheller, care a cîștigat ambele partide 
întrerupte, cu Tarasov și Simaghin. In 
continuare clasamentul, înaintea run
dei a 9-a, se prezintă astfel: Smîslov, 

ț Averbach, Kcrcinoi și Stein 5, Gufeld, 
I Bronstein și Polugaevschi 4‘/2, Lutikov, 
Cerepkov și Boleslavski 4, Simaghin 
3*/2, Hăsin, Borisenko, Bannik și Fur
man 2’/2, Taimanov și Tarasov 2 p.

Iată și celelalte rezultate ale parti
delor întrerupte și amînate din run
dele a 7-a și a 8-a : Polugaevschi — 
Averbach */2—*/2, Averbach — Taima
nov 1—0, Taimanov — Gufeld 0—1, 
Gufeld — Borisenko */2—*/2r Borisenko 
— Furman I—0, Simaghin — Cerep
kov 1 —0.

rite momente de la meciul disputat lat 
Recife.

In numărul nostru de sîmbătă vom, 
prezenta cititorilor noștri interesantei.® 
note de ,drum ale conducătorului dele
gației fotbaliștilor noștri, tov. Adria' 
Petroșanu, însoțindu-le cu cîteva sp 
citiri din ziarele din Recife și, firește, 
cu imagini din joc. Astăzi, redăm doar 
două momente din acest meci, pe care 
fotbaliștii bucureșteni l-au susținut în 
compania unei puternici selecționate, 
alcătuite din jucători ai cluburilor 
Nautico (campioana regiunii Pernam
buco) și Santa Cruz (vice-campioarui 
aceleiași regiuni).

In fotografia de sus: echipa noas
tră cu cîteva minute înainte de înce
perea partidei. De la stînga la dreap
ta : Bone (căpitanul echipei), Pîrcălab, 
Constantin, Nunweiller III, Jenei, Voi- 
nescu, Popa, line II, Staicu, Eftiinie 
și Tătarii.

Tragerea la sorți in „Cupa Davis” 1961
Africa de Sud, adversara noastră in primul tur

La Melbourne, în prezenta lui 
Norman Strange, președintele Federației 
de tenis a Australiei, a avut loc trage
rea la sorți a întîlnirilor din primul tur 
al viitoarei ediții a competiției interna
ționale pe echipe „Cupa Davis”. In zona 
europeană participă 16 echipe de țări. 
In primul tur, adversara tării noastre

Astăzi, Ia Luxor

In fotografia de jos : la un atac al 
echipei braziliene, centrul înaintaș Ge- 
raldo trece de Voinescți, dar își 
■pierde echilibrul și cade, dînd posibi
litate lui Nunweiller III să degajeze 
mingea.

Start in Tarul ciclist al Egiptului
La Luxor se dă astăzi startul în cel 

al Egiptului. Străvechiul oraș egiptean 
mente de sărbătoare. 50 de alergători din 8 țări iau startul în 
prima etapă a întrecerii, care se va termina după 221 km, la 
Sohag. De aici, coborînd pe malurile veșnic verzi ale Nilului, 
caravana multicoloră a cicliștilor va ajunge după cinci etape la 
El Ghizeh, orașul marilor piramide, va străbate apoi deșertul 
Arăbiei pînă la Suez, va traversa delta Nilului, urmînd ca la 
7 februarie, la Cairo, să fie cunoscut cel de al 8-lea cîștigător 
al acestei pasionante curse cicliste. Pînă acum, pe lista învin
gătorilor și-au înscris numele următorii cicliști: Van Meenert 
(Belgia), Andersen (Danemarca). Hrisfov (R.P, Bulgaria), 
Malitz (R.D.G.), Olizarenko (U.R.S.S.), Laffler (R.D.G.) Muller 
(R.D.G).

Actuala ediție a Turului Egiptului — 1800 km în i2 etape 
— reunește echipe din R.S.F.S. Rusă, R.P. Polonă, R.D. Ger
mană, Grecia, Olanda, Liban, Iugoslavia și R.A.U. Dintre aces
tea, cea mai puternică pare a fi selecționata poloneză, care cu
prinde alergători cunoscuți, cu o serioasă experiență a curselor 
pe. etape. Stanislav Krolak, cîștigător al Cursei Păcii. Wilczew. 
skzi, Kowalski. Buyno, Piechaczek alcătuiesc o formație redu
tabilă. Dm echipa R.S.F.S. Ruse rnai cunoscut este Feodor 
Tarakanov, cîștigătorul cursei organizate de ziarul „l’Huma- 
nite“ pe ruta Paris—Rouen—Paris (ediția 1960). Kulibin, Mar
kov, Moiseev sînt cicliști tineri sovietici care ar nutea aduce 
surprize, așa cum a făcut Olizarenko în 1958. Din echipa R.D. 
Germane remarcăm pe Fessler, care a participat anul trecut 
la Turul ciclist al R.P. Romîne, Kellerman și Ampler, două 
tinere speranțe ale ciclismului din R.D. Germană. Șanse apre
ciabile se acordă și cicliștilor olandezi, care își încep în Egipt 
pregătirile pentru Cursa Păcii și Turul Franței pentru amatori.

de al 8-lea Tur ciclist 
trăiește din nou mo-

va fi reprezentativa Africii de Sud. 
Uluirea dintre tenismanii romîni și 
sudafricani urmează să se dispute 
București, la o dată ce va fi stabilită 
de comun acord de către federațiile de 
specialitate ale celor două țări.

Campioana dc anul trecut a zonei eu
ropene,- Italia, precum și echipele Fran
ței, Angliei și Suediei, intră în compe
tiție direct în cel dc al doilea tur. Iată 
programul complet al întîlnirilor, în or
dinea grupelor tabelului de concurs:

I. Italia nu joacă ; Chile—Belgia; El
veția—-Olanda; R.S. Cehoslovacă—R. F. 
Germană.

II. Franța nu joacă ; Brazilia—R.A.U.; 
Irlanda—R.P. Polonă; Luxemburg—Mo
naco.

III. Africa de Sud—R.P. Itomînă;
Turci a—Finlanda; Austri a—Norvfcgi a;
Anglia nu joacă.

IV. Noua Zeclandă—Israel-. Iugosla
via—Spania; Dartenrarca—R.P. Ungară; 
Suedia nu joacă.

Reamintim că întîlnirile pentru Cupa 
Davis sînt eliminatorii. Jocurile primu
lui tur vor trebui să fie epuizate pînă 
la data dc 7 mai. Cele din al doilea 
tur se vor încheia la 4 iunie. Termenele 
celorlalte faze ale competiției în zona 
europeană sînt : sferturi de finală —• 18 
iunie, semifinale — 16 iulie, finale — 
30 iulie.

Zn- 
cei 
la PE SCURT

de fotbal 
la Singa- 
Fotbaliștii 

învingători

AZI ÎNCEP CAMPIONATELE EUROPENE
OE PATINAJ ARTISTIC

Feodor Tarakanov, cel mai bun ciclist din echipa 
RȘ.F.S. Ruse, cîștigătorul cursei organizată de ziarul 
„l’IIumanite“ pe ruta Paris-Rouen-Paris, ediția I960

Astăzi, în Berlinul occidental, 
mai buni patinatori artistici 
peste zece țări europene se întîlnesc 
în cadrul festivității de deschidere a 
campionatelor de patinaj artistic ale 
„bătrînului continent". Campionatul 
european de patinaj artistic se în
cheie la 29 ianuarie. El reunește la 
start concurenți din U.R.S.S., R.S. 
Cehoslovacă, RJD. Germană, Olanda, 
R.P. Ungară, R.P. Polonă, Franța, Ita
lia, Suedia, Finlanda și alte țări.

cei 
din

• La Tirana s-a disputat meciul 
de volei dintre echipele masculine 
Partizan Tirana și O.M.V. Blaugelh 
Viena, în cadrul C.C.E. Ca și în pri
ma partidă, victoria a revenit echipei 
albaneze, care a cîștigat cu scorul 
de 3—0. Partizan Tirana s-a calificat 
astfel pentru turul următor.

O Intr-un meci internațional de 
handbal în 7, echipa Suediei, cam
pioana lumii, a întrecut la Copen
haga cu 18—14 (7—6) formația Da
nemarcei.

• Echipa cehoslovacă 
Spartak Praga a întîlnit 
pore o selecționată locală, 
cehoslovaci au terminat 
cu scorul de 8—0 (2—0).

• In competiția de fotbal dotată 
cu „Cupa, orașelor-tîrguri", echipa 
A. S. Roma a dispus cu scorul de 
2-0 (0—0) de F. C. Kbln (R.F.G.L

• Federația japoneză de tenis de 
masă a alcătuit echipele care vor 
participa la campionatele mondiale de 
la Pekin. Din formația 
parte Ichiro Ogimura, 
hino, Goro Shibutani. 
kami. Keiichi Miki și 
Echipa feminină este 
următoarele patru jucătoare: 
Okawa, I'_. 
Matsuzaki și Masako Seki.

• In sferturile de finală ale C.C.E. 
la fotbal Spartak Hradec Kralove 
campioană a R, S. Cehoslovace, va 
întîlni echipa F. C. Barcelona la 8 
martie (Barcelona) și 
(Pragal.
• Miine va începe la Leningrad un 

mare concurs internațional de schi 
fond și sărituri de la trambulină la 
care vor lua parte sportivi din Aus
tria. Norvegia, Finlanda, Suedia. 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană și 
U.R.S.S. Printre alții și-au anunțat 
participarea renumitul campion sue
dez Sixten Jernberg, săritorul de pe 
trambulină Kalevi Korkkinen, precum 
și schiorul norvegian Ragnar Lun- 
demo.

masculină fac 
Nobuya Hos- 
Teruo Mura- 

Koji Kimura, 
alcătuită din 

: Torni 
Kazuko Yamaizumi, Kimiyo

15 martie
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