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Candidați ai r.D.P.
Maestrul emerit al sportului
ION MOINA a primit din nou^ LA MARE LUPTĂ IN FATA REPREZENTATIVEI FRANȚEI: 59-64

încrederea cetățenilor \ ---------------------------------------

După ce a condus majoritatea timpului

ECHIPA DE BASCHET A R. P. ROMÎNE A CEDAT

Sala e plină. Sau adunat tineri și 
vîrstnici, muncitori și gospodine, func
ționari, ingineri, profesori din orașul 
Cluj. Au luat cuvîntul, și-au spus pă- 

■ rerea și au îmbrățișat cu toții propunerea 
ca Ion Moina să fie desemnat candidat 
al Frontului Democrației Populare pen-1 
trn circumscripția electorală orășenească 
29 Cluj.

II cunoșteau bine pe acest sportiv care 
cu ani în urmă a ridicat prestigiul atletis
mului din țara noastră. De aceea, pre
zentarea a fost scurtă, concretă, plinul 
de fapte. Cu toții au fost de acord cu 
propunerea făcută, ca maestrul emerit, 
al sportului Ion Moina, azi. activist spor
tiv fruntaș, să fie desemnat candidat în 
Sfatul popular orășenesc. Aceasta pentni 
faptul că ia parte activă la construirea 
vieții noi, participă cu entuziasm la lupta 
plină de mărețe înfăptuiri a celor ce ț 
muncesc pentru că duce o bogată acti
vitate obștească. i

La adunarea cetățenească, Ion Moina

Apărătorii maghiari au făcui cu greu fața atacurilor decise ale tinerilor handba- 
liști ai Capitalei.' lată-l pe Popescu șutind la poartă, cu toată opoziția adversa

rului (fază din întâlnirea București tineret — Budapesta)
Foto : V. Bageac

La handbal în 7
Echipa de tineret a Capitalei a reușit un frumos rezultat

Novacek, pivotul reprezentativei țării noastre, incercind să-l depășească în dri
bling pe francezul Baltzer.

ț Iubitorii sportului din Capitală (2,04 m) — 
/care au umplut aseară pînă la re- ce acțiune, 
jfuz sala Floreasca sau au urmărit și în mai mică 
S la televizoare întîlnirea internațio- 
Cnală de baschet dintre reprezentati- 
Jvele masculine ale R.P. Romîne și .. 
AFranței au îndreptățite . motive de 
/nemulțumire din cauza desfășurării 
Jîn general — sub nivelul așteptat 
1— a întrecerii și, mal cu seamă, în 
Zurma comportării necorespunzătoare 
la formației 
\s-a încheiat 
6(25—30) în

au 
In

Foto : I. Mihăică 
susținut constant ori- 
rest, Fodor, Folbert 
măsură Nedef, deși

D. STANClItESCU
N. MARDAN

(Continuare în pag. a 2-a)

intrecînd selecționata Budapestei: 24—18(12—12)
în cel de al doilea joc: București —Banja Luka 20—14 (9—7)
Amatorii de handbal din Capitală 

au avut prilejul să vadă evoluiînd 
sîmbătă seara în sala Floreasca patru 
din cele cinci, formații de handbal 
în 7 care, cu cîteva zile în urmă, 
și-au disputat: la Cluj frumosul tro
feu „Cupa' orașului București". Cu
plajul organizat cu ,aceșt prilej ne-a 
oferit bucuria de a * apiîauda în pri
mul rînd victoria repurtată de echi
pa de tineret a Capitalei în jocul cu 
redutabila selecționată -» Budapestei.

Prin acest remarcabil rezultat, ti
nerii noștri handbaliști au confirmat 
valoare® lor, demonstrînd și specta
torilor bucureșteni că victoria de la 
Cluj asupra selecționatei iugoslave și. 
în general, buna lor comportare în 
acest important turneu au la bază 
o pregătire temeinică, un progres evi
dent, că rezultatele obținute nu sînt 
întîmplătoare. Practfcînd un handbal 
rapid, variat, > handbaliștii din e-

noastre. Partida care 
cu scorul de 64—59 

favoarea oaspeților, 
Jputea să revină cu ușurință echipei 
1R.P. Romîne — superioară în primă 
/repriză — dacă măcar trei jucători 

a luat Și el cuvîntul. Vorbele candidata-)^ « comportat la valoarea lor 
lui, dontoale, dar pline de răspundere, lobișnuită. Dar, din păcate, numai 
au fost primite cu vii aplauze. El s-a zNosievici — foarte bun prin aportul 
angajat să nu precupețească nici un efort în apărare și eficacitatea în
pentne îndeplinirea sarcinilor ce îi vor / panoului _ și Novacek _ In
revent, sa muncească neobosit pentru bt- J . ’ , , ... - r
nele oamenilor muncii, pentru înflorirea\CiU^a handicapului de înălțime fața 
orașului Cluj. de adversarul direct, Beugnot

Antrenorii GH. COBZUC și A. SCHMIDT ne vorbesc 
despre viitorii adversari din „Cupa Davis“ și pregătirile 

nostruiotului
Cros prelungit în ciuda celor 10 grade 

sub zero... Ore întregi de exerciții în 
sală pentru acumularea de forță în bra
țe și picioare... Lucru asiduu cu-hal
tere și aparate ajutătoare... Zeci de 
mingi trimise peste fileu la punctele in, 
dicate de antrenori... Exersări repetate 
de servicii și retururi... Voleuri și alte 
lovituri dificile executate din mișcare...

Iată atîtea capitole din programul bo-

Primul scaun al telefericului de la Mogoșa por
nește spre vîrf. Noua instalație sportivă construită 
prin grija regimului nostru democrat-popular a fost 
inaugurată recent în apropiere de Baia Mare. Tele
fericul va contribui la o dezvoltare și mai marc

a schiului în regiunea Maramureș. Pîrtia de pe 
muntele Mogoșa, care măsoară 2400 m lungime, va 
găzdui importante concursuri. La dispoziția sportivi
lor și a turiștilor stau două cabane modern utilate,

X

■ JHu

k J®

gat al tenismanilor noștri fruntași aflați 
în activitate febrilă, deși gerul de afară 
nu lasă să se întrevadă încă întâlniri 
în aer liber. Dar pregătirile pentru „Cupa 
Davis* trebuie să înceapă din vreme, 
mai ales că după cum s-a anunț at acum 
cîteva zile, vom avea un adversar dificil 
în primul tur.
— Jucătorii sudafricani reprezintă o for

ța binecunoscută în tenisul mondial, ne-a 
declarat în cadrul unei convorbiri antre
norul Gli. Cobzuc care împreună cu co
legii săi A. Sclinti d-t și P. Ursan c/on- 
duce pregătirea loturilor noastre. Prima 
lor rachetă este incontestabil Jan Ver- 
maak, care în 1959 a fost finalist la 
Roland Garros, diipă. ce în semifinale eli
minase în trei seturi pe chilianul Ayala. 

, Atunci a fost învins djoar de Pietrangeli. 
Tot în 1959 el a obținut victorii directe 
asupra redutabililor Olmedo, Bucholtz, 
Krishnan și J. Ulrich. Coechipierul său

- - pentru „Cupa Davis*9 va fi probabil
Gaertner, calificat în primii 16 la IPim- 

-«• blcdon 1960 ca și Vermaalc de altfel.
— Ce echipă pregătim pentru această 

întâlnire? ne-am adresat ajvoi antreno- 
rului A. Schmidt.

„ „ — Este dificil ca încă de pe acum să
-- vorbim despre formația pe care o vom 

prezenta. Dintre Gh. Viziru, 'tiriac, Cris-
- ►. tea, Bosch și Năstase vom alege pe 

’ reprezentanții noștri pentru simplu. Eor-
<» ma pe care o vor arăta la antrenamente 
-- și la concursurile pre mergătoare va deci- 

de titularii. Pentru dublu ne gîndim la 
mai multe formule, ca de pildă Cristea- 
Serester, Tiriac—Năstase sau chiar Gh

„ l'i zi ru — {’i nuc.
’" Trebuie reținut că la pregătiri nu 
.. participă integral campionul țării Ion
- - Tiriac, care, după cum se știe, face

parte și din lotul reprezentativ de ho- 
M *“ chei pe gheață.

chipa de tineret a Capitalei au cu
cerit simpatia spectatorilor, care. în 
final, au fost martori ai unei cate
gorice și pe deplin meritate victorii s 
24-18 (12-12).

Meciul a fost mai echilibrat în pri
ma parte. Impunîndu-și superioritate» 
din punct de vedere tactic, jucători! 
echipei Budapestei au reușit să pro
fite și de faptul că, în apărare, 
tinerii handbaliști bucureștenl a<u în
ceput jocul mai puțin organizat. Da
torită acestui fapt. în primele minute 
cei care au condus au fost oaspeții.- 
Scorul a evoluat în. favoarea lor a 
3—1 (mi-n. 4), 4—2 (min. 10). După 
primele 10 minute însă echipa de 
tineret a Capitalei și-a găsit cadența 
și în cîteva minute nu numai. că 
a egalat, dar a și luat conducerea S 
min.
ment 
prize 
braț, 
nilor 
avut

12, scor: 6—4. Din acest mo-' 
și pînă la sfîrșitul primei re-t 
jocul a fosț ceva mai ecffllw 

Este drept că în privința aoțiiH 
ofensive echipa bucureșteană • 
un plus de eficacitate, dar

CALIN ANTONESCU

(Continuare In pag. a 3-a)
-----------------------------------------------

Extraordinara performanța 
a atletului sovietic

VALERII BRUMEI
2,25 m 'as*rj‘ura

în înălțime
(Agerpres). — Ziua 
va cămine înscrisă

MOSCOVA 29 
de 29 ianuarie 
ca o dată memorabilă In istoria atle
tismului. In această zi pe stadionul 
de iarnă din Leningrad la ora 0,10 
(ora Moscovei) tînărul atlet sovie
tic Valorii Brumei a realizat o per
formantă extraordinară la săritura. In 
înălțime, trecînd peste ștacheta ridi
cată la 2,25 m. Rezultatul fenomenal 
ob{inut de sportivul sovietic întrece 
cu aproape 6 cm cea mai bună per
formanță mondială pe teren acope
rit (2,196 m) stabilită de atletul ame
rican John Thomas la 11 martie I960 
la Chicago și este cu 2 cm superi-: 
oară recordului mondial oficial în 
aer liber (2,23 m), deținut tot de 
John Thomas de la 1 iulie I960. 
Valerii Brumei este primul atlet din 
lume care realizează 2,25 m la sări
tura în înălțime. El a obținut această 
performanță de o manieră de-a drep
tul senzațională. începi nd să sară la 
1,95 m, el a trecut din prima încer
care peste ștacheta ridicată succesiv 
la *,*"
m și 2,16 m (cu acest rezultat în-

2,00 m, 2,05 m. 2,10 m, 2,13

(Continuare in pag. a 4-a)

Aseară, la Praga

Geta Pitică a cucerit titlul de campioană 
internațională de tenis de masă a R. S. Cehoslovace

Și titlul la dublu mixt a fost cîștigat de sportivii noștri: 
Geta Pitică - Radu Nequlescu

Citiți amănunte in pag. a IV-a



Compile de le seini Eereois, 
megeve (alpine) si lUnoMlhal (proheie nerdiee)

Rezultate normale în etapa de ieri a campionatului masculin
KLINGENTHAL 29 (prm telefon). 

Timp de două zile s-au desfășurat în 
această frumoasă stațiune de iarnă 
din R.D. Germană întrecerile schio
rilor fondiști din R.P. Polonă, R.P. 
Romînă, Suedia, Finlanda, R. P. F. 
Iugoslavia și R.D. Germană. Fon- 
diștii noștri, juniori, au avut o 
comportare frumoasă, clasîn<lu-se pe 
locul 2 în ștafeta de 4x5 km. Șta
feta seniorilor a sosit pe locul 4. 
Un loc meritoriu (5) a fost ocupat 
și de Gheorghe Vilmoș în proba de 
10 km juniori. La ora cînd telefo
nez nu se cunosc exact rezultatele 
fondiștilor care au concurat pe dis
tanța de 15 km. Se pare că Gheor
ghe Bădescu și Petre Dinu s-au 
clasat în ordine pe locurile 15 și 
16. La combinata nordică Frățilă 
s-.a accidentat în timpul probei de 
sărituri și a ieșit din concurs. Mun- 
teanu. și Bîrlă s-au accidentat și 
ei ta timpul probei de sărituri spe
ciale. Helmut Recknagel, campion o- 
limpic și mondial, a executat sări
turile cele mai 
dar a căzut la 
tură. Rezultate: 
1. R.D.G. 1 h 
mînă (Olteanu,
Vilmoș) 1 h 17:13,0; 3. R.D.G. U;
4. Sportklub Klingenthal; 5. Sport- 
klub Traktor; 6. R.P. Polonă. 4x10 
km seniori: 1 Suedia 2 h 10:20,0; 2. 
R.D.G 2 h 14:34,0; 3. Hnlanda 2 h 
15:29,6; 4. R.P. Romînă 2 h 19:53,0;
5. R.P. Polonă 10 km Juniori: 1.
Tokka (R.P. Polonă) 41:44,0; 2. Er
hard t (R.D.G.) 42:44,0; 3. Wolff
(R.D.G.) 43:04,0; 4. Weber (R.D.G.) 
43:26,0; 5. Vilmoș (RJP.R.) 43:32,0; 
Sărituri speciale: L Weît (R.D.G.)

79 =* 202,1 p 2. Timo
72 — 73 = 188,8 p, 3, Pekka 
71 — 72 = 187 p.

★
GERVAIS. 29 (prin telefon), 
concurente din 12 țări s-au

lungi (78,5 și 81,5), 
cea de a doua sări-

4x5 km juniori: 
16:04,0; 2. RjP. Ro-
Suniedrea, Bogdan,

Caraimanul" 
a rămas organizatorilor...

BUȘTENI 29 (prin telefon). Staibătă 
duminică, pe pîrtîa din Vale» Albă 

sva desfășurat competiția de schi „Cupa 
Gffraimanul*, organizată de asociația spor
tivă Caraimanul Bușteni. Timpul frumos 
și zăpada excelentă au contribuit la buna 
desfășurare a 
au participat 
mai puternice 
tive.

Sîmbătă, în

ST.
50 de
prezentat sîmbătă la startul probei 
de coborîre. Ele au avut de parcurs 
un traseu lung de 2400 m cu o dife
rență de nivel de 520 m și cu 14 
porți de control. Ca și la slalom spe
cial, locul I a revenit schioare» aus
triece Traudl Hecher, care a fost 
cronometrată cu timpul de 2:07,0. Pe 
locul II s-a clasat Busering (Franța) 
cu 2:08,1, iar pe locul III Heidi Biebl 
(R.F.G.) cu 2:08,5. Eilisaveta Obrașcu 
s-a clasat pe locul 34 cu timpul de 
2:26,0. Ilona Micloș a pierdut o bună 
ocazie de a se afirma. Cu 300 m 
înainte de sosire ea avea al dncilea 
timp, daT pe o porțiune de piat, 
ctad nimeni nu se mai aștepta, ■ 
căzut pierzînd astfel 
tioiase. Relutad cursa, 
nat-o pe locul 36 cu

Combinata alpină a 
oarei Traudl Hecher 
tigătoarea slalomului 
probei de coborîre.

Duminică la Megeve, acolo unde 
stat reuniți schiorii, s-a desfășurat 
slalomul special. Conform unui re
gulament al concursului la această 
probă au fost admiși numaâ prim» 
30 clasați în proba de coborîre și încă 
15 în ordinea unei tabele a F.I.S.A. 
Așadar, la întreceri dintre schiorii 
noștri a concurat doar Cornel Tăbă
raș. Cursa a fost cîștigată de Stie- 
gler (Austria). Locurile următoare aa 
revenit lui Guy Perillat (Franța) 
și Egon Zimmermann (Austria). Con
curentul nostru a ocupat locui 23. In 
manșa I 
65,5 sec.
63,0 sec. 
tigătorul 
Locul I, la combinata alpină a reve
nit francezului Guy Perillat

secunde t>re- 
ea a termă- 

2:28,0.
revenit schi- 

(Austria) oîș- 
special si a

el a fost cronometrat ca 
iar în cea de a doua ca 
(la numai 2,5 mc. de dș- 
probei, austriacul Stiegler),

BUGUREȘTI : Progresul — Tracto
rul Brașov 3—2 (15—7, 13—15, 15—12, 
1-4—16, 15—7). Voleibaliștii de la
Progresul au dat din nou emoții su
porterilor lor. Astfel, după ce situația 
era 2—1 pentru ei la seturi și condu
ceau confortabil în cel de al patrulea 
au 14—11, brașovenii, avîndu-1 pe 
Virgil Râu la serviciu, realizează 
5 puncte consecutive, cîștigă setul și... 
egalează din nou situația în joc: 2—2. 
Abia în ultimul set, Progresul îșî re
vine, are inițiativa tot timpul și cîș
tigă cu 15—7, un meci care-i putea 
reveni mai ușor dacă voleibaliștii 
bucureșteni ar fi jucat mai atent. Re
marcăm jocul bun prestat de -Cherebe- 
țru, Miculescu, Pădurețu (Progresul), 
Szocs (în evidentă creștere a valorii). 
Rău, Ghinzeriuc (Tractorul). Partida 
a fost condusă — uneori neatent — de 
arbitrul Emil Costoiu — București. In 
plus, nu a fost ajutat nici de asis
tenții de linie.

CONSTANTA: Farul — Stanța
Cluj 2—3 (15—13, 7—15, 15—2, 6—15, 
H—16). După două ore de joc pasio
nant și de bun nivel tehnic, clujenii, 
cu Fieraru în „zi mare", au câștigat 
pe merit Farul s-a comportat mulțu
mitor. Gonstănțenii au greșit însă la 
preluări iar de multe ori așezarea pe 
teren a jucătorilor a fost defectuoasă. 
Satisfăcător arbitrajul lui V. Arhip — 
București. (E. Petre — coresp.)

BUCUREȘTI. Victoria — Jiul Pc*ro- 
șani 3—1 (15—11, 2—15, 15—12,
15—12). Gu toate că din echipa oas
peților a lipsit Brandenburg (reținut 
de examene la Petroșani), iar Crivăț a 
sosit în Gapitală în dimineața meciu- 
ku (sâmbătă a avut șt el examen), 
voleibaliștii din Vadea Jiului au lăsat 
• frumoasă impresie. Echipa se pre
zintă mult schimbată în bine față de 
an£ trecirți. Ghertinișan, Dragomir, 
Mitroi (Victoria), Crivăț, Rădulescu, 
Lăpăduș (Jiul) au fost cej mai buni

1

competitRi. L« întreceri 
schiori reprezenttad cele 
asociații »i dobori spor-

prima zi a otmcurauluî,
#-au disputat probele individuale de food 
și coborîre.

lată rezultatele :

FOND — 15 km seniori: 1. 1. Rășină 
(Dinamo Brașov) 57:36,0; 2. L Snpcală 
(Caraimanul Bușteni) 58:25,0; 3. D. 
Bădcscu (Caraimanul Bușteni) lh 03:00; 
5 km juniori: 1. I. Roman (Voința Bra
șov) 20:30,0; 2. N. Țeposu (Steagul 
roșu Brașov) 20:50,0; 3. M. Cristina 
(Voinja Sinaia) 20:55,0; 5 km senioare:
1. Elena Tom (Casa Ofițerilor Brașov) 
23:25,0 ; 2. Maria Simion (Voința Si
naia) 25:36,,0; 5 km. junioare: 1. Mar
cela Bratn (Dinamo Brașov) 23:58,0:
2. Doina Nila (Olimpia Brașov) 25:37,0;
3. Maria Găvcnea (Olimpia Brașov) 
26:43.0.

COBORÎRE, seniori (1200 m, 300 m 
diferență nivel): 1. P. Clinei (Carpa(i Si
naia) 1:21,0; 2. M. Bucur (Carpați Si
naia) 1:22,3; 3. D. Focșăneanu (Carpați 
Sinaia) 1:23,0. Juniori: L G. Bălan 
(Voin|a Sinaia) 1:24,0; 2. Sp. Bălan 
(Voința Sinaia) 1:29,9; 3. M. Ene (Voin
ța Brașov) 1:31,8. Fete: 1. Mihaela 
GhiOarcă (Voin|a Brașov) 1:40,0; 2. Ana 
Scherer (Voința Sibiu) 1:46,0.

Duminică, în ziua a 2-a a concursului 
s-au disputat probele de ștafetă și sla
lom uriaș. Rezultate :

ȘTAFETA 4x10 KM : 1. Caraimanul 
Bușteni (Mircea Aldescti, O. Seceleanu, 
I). Bădcscu, 1. Supeală) 2h46-.24,0; >. 
Dinamo Brașov 2h56:44,0; 3. Carpați 
Sinaia 31119:17,0; 3x5 KM JUNIORI : 
1. Voința Brașov lh04:25,0; 2. Olimpia 
Brașov 11105:31,0; 3. Voința Sinaia 
lh08:08,0; 3x5 KM FETE: Olimpia 
Brașov 11125:39,0.

SLALOM URIAȘ (1100 m, 30 porfi), 
seniori : 1. M. Bucur (Carpați Sinaia) 
1:25,6; 2. P. Clinei (Carpați Sinaia) 
1:26,6; 3. I. Letcă (Dinamo Brașov) 
1:28.1. Juniori: Sp. Bălan (Voința Si
naia) 1:35.6; 2. A. Stroe (Dinamo Bra
șov) 1:36,9; 3. M. Ene (Voința Sinaia) 
1:37,9. Fete: 1. Mihaela Ghioamcă (Vo
ința Brașov) 1:47,0; 2. Ana Scherer 
(Voința Sibiu) 1:54,3;

„Cupa Caraimanul” a revenit asociației 
sportive Caraimanul Bușteni, care a to
tal izat 28(> p. S-au mai clasat, în ordine: 
Olimpia Brașov 351 p și Carpați Si
naia 361 p.

MIHAI BOTA ți 
Jf. ZBARCEA — coresp-

ECHIPA R. P. ROMINE A CEDAT LA MARE LUPTA
ÎN FATA REPREZENTATIVEI FRANȚEI: 59—64

(Urmare din pag. 1)

att luptat cu multă voință, au jucat 
nervos, de multe ori dezorientat, nu 
au contat în atac, aruneînd de pu
ține ori la coș și ratînd de... foarte 
multe ori. Ca să nu mai vorbim de 
jucătorii de schimb folosiți din plin 
de antrenorii C. Herold și Dan Ni- 
culescu. Ei nu au reușit nici o clipă 
să aducă revirimentul mult așteptat 
In consecință, lipsa de eficacitate, 
puzderia de pase greșite (intercep
tate și fructificate de adversari), 
slaba orientare tactică a echipei în 
repriza a doua (este suficient exem
plul din final, cînd după eliminarea 
pivotului Beugnot pasele nu au fost 
dirijate suficient către Novacek), ■- 
lăturate handicapului general de 
înălțime, au hotărît în mare parte 
înfrîngerea.

Echipa Franței, sosită ia Bucu
rești după două frumoase succese in 
fața jucătorilor polonezi și a celor 
cehoslovaci, a arătat un lot valoros și 
omogen, o mai mare simplitate și cla
ritate în acțiuni, mai multă adresă 
în aruncările la coș și calități fizice 
remarcabile. Dar, în același timp, 
baschetbaliștii francezi au „excelat" 
printr-un joc dur, nervos, uneori de
pășind limita sportivității. Profitînd 
de un arbitraj mai mult decît îngă
duitor, ei și-au permis în repriza a

DE LA COMISIA ORĂȘENEASCĂ
In vederea alcătuirii programului de 

desfășurare a „Gtifiei Grigore Preo
teasa", toți arbitrii și delegații clubu
rilor și asociațiilor sportive cu echipe 
de-1 rugbi în campionatul republican, 
stat invitați Ia sediul consiliului oră
șenesc U.G.F.S, marți, 31 ianuarie, 
ora 19.

doua să facă faulturi în serie, stîn- 
jenind prin aceasta buna desfășura
re a întîlnirii și dezorganizînd — 
bineînțeles — atacurile echipei noa
stre. Fără a omite neregularitățile 
comise de ei, vom remarca pe 
Christ, Degros — un bun conducă
tor de joc —, Baltzer — cu o pu
tere de luptă inepuizabilă — și Beug
not, mai ales pentru aportul adus în 
apărare...

Evoluția scorului întărește afirmația 
noastră că victoria putea să ne re
vină. Din minutul 1, cînd Nosievici a 
transformat o aruncare liberă, „inaiti- 
gurînd" tabela de marcaj, pînă în mi
nutul 26, am condus cu o singură efe
meră întrerupere (minutul 12: 14—15). 
Chiar către finalul partidei, avantajul 
oaspeților nu a fost substanțiali (min. 
32 : 48—44 ; min. 37 : 56—54 ; min. 39 : 
59—57), dar din motivele arătate, bas
chetbaliștii romîni nu au putut finaliza 
acțiuni clare.

®ele 123 de puncte ale meciului au 
fost realizate de: Beugnot 14, Dorri- 
go 9, Christ 9, Baltzer 9, Degros 6, 
Leray 6, Grange »J, Rat 4, Mayeur 3, 
pentru Franța și Novacek 21, Nosie
vici 18, Nedef 9, Fodor 5, Folbert 2, 
Niariescu 2, Popovici 2, pentru R. P. 
Romînă. Au mai fost folosiți Luent, 
Mnguet, respectiv Albii, Cr. Ifopescu 
și Turstigian.

In încheiere, nu putem trece cu ve
derea arbitrajul slab prestat de cn'plul 
A Ski'loianis (Grecia) și K. Haitov 
(R.P. Bulgaria). Prin arbitrajul exa
gerat de larg și numeroasele greșeli 
în aprecierea faulturilor personale, cei 
doi arbitri (cu precădere A. Skiloianis) 
au dezavantajat echipa noastră. Tot
odată subliniem că la cererea oaspe
ților, partida s-a desfășurat după ve
chiul regulament, fapt cu totul ne
indicat,

Grigorovici (Rapid), asistat de H. Nicolau ri Pavel, salvează o minge printr-un 
plonjon spectaculos. (Rapid C.C.A. 3—0).

Foto : B. Ciolxuiu 
bele echipe. (A. Schenkmann și D. Bă
nuți — coresp.)

BUGUREȘTI : Rapid — G.G.A. 3—0 
(7, 11, 10). Feroviarii au arătat că în 
momentul de față alcătuiesc cea mai 
în formă echipă a campionatului. Cu 
toate acestea, la viitoarele antren 
mente ar trebui să se dea mai mult», 
atenție preluărilor (Mincev și Wolf, 
(C.C.A.) au realizat multe puncte 
direct din serviciu). Remarcăm faptul 
că Rapid a folosit în acest joc o se
rie de combinații deosebit de spec
taculoase și eficace. A condus corect 
N. Beciu — București.

PLOIEȘTI : Petrolul — Dinamo 
București'1—3 (15—8, 10—15, 13—15, 
6—15). Prezentînd o echipă puternică 
și rutinată, Dinamo a reușit să în
treacă formația locală Petrolul, care 
știe să lupte pentru rezultat. S-au 
remarcat Derzei, N. Popescu (Dinamo), 
G. Popescu, Manta (Petrolul). A con
dus bine N. Tărchilă — București 
(Amalia Kreis — coresp.)

teren. Partida a fost 
de arbitrul A. Ișoveanu

15—10, 
echipă 
o vic- 
specta- 
atacul 

echipei

jucători de pe 
condusă corect 
(București).

GALAȚI : Știința — Știința Timi
șoara 3—2 (4—15, 15—7,
14—16, 15—5). Prezentând o 
completă, gălățenii au obținut 
torie meritată. Meciul a fost 
culos. A plăcut duetul dintre 
oaspeților și linia a doua a
locale. Intr-adevăr, deși s-au prezentat 
fără Mușat, timișorenii au avut punc
tul forte în trăgătorii Koste și Gozo- 
nici. Kramer, Iordache și larga au 
fost cei mai buni la Știința Galați. 
A condus slab arbitrul A. Mihâescu — 
București. El a dat numeroase decizii 
în compensație și a nemulțumit am-

A II-a etapă a returului
campionatului feminin

In ta doua clapă a returului campiona
tului republican feminin de baschet, 
echipa Voința Brașov a realizat'o fru
moasă performanță dispunînd de una 
din fruntașele clasamentului, C.S. Ora
dea. Brașovcncele au obținut acest suc
ces datorită faptului că au jucat mai or
ganizat și au recuperat mai mult în a- 
părarc, iar în atac au folosit cu susces 
pătrunderile și aruncările dc la semi- 
distanță. Voința a condus în permanență, 
uneori la diferențe apreciabile. Cele 
mai multe puncte le-a înscris II anei orc 
Krauss dc la Voința : 26 puncte (P
Dumitrescu coresp.).

La Tg. Mureș a învins la limită, 
47—46 (15—20), echipa Progresul 
București. Jocul a fost de un slab nivel 
tehnic. In cealaltă partidă disputată în 
localitate. Voința a dispus cu 14 puncte 
de codașa clasamentului, Petrolul Plo
iești : 59—45 (32—26). Meciul a fost 
la discreția mureșencclor. (I. Pâuș— 
coresp.).

In CapiLală s-au disputat trei meciuri 
Cel mai interesant a fost Știința Bucu
rești—Constructorul București, în care 
scorul a alternat multă vreme. Dc-abia 
în final, cînd două dintre jucătoarele dc 
bază de la Constructorul au fost elimi
nate pentru comiterea a cinci greșeli per
sonale, reprezentantele studentelor bucu
re? Lene au reușit să învingă cu 61—53 
(30—28). Intîlnirea Rapid—Știința
Cluj, desfășurată ca și prima în sala 
Giulești, a dat cîștig de cauză — fără 
eforturi prea mari — campioanelor țării, 
învingătoare cu 65—39 (31—21). In 
sfîrșit, meciul din sala Floreasca dintre 
I.C.F. și Voința Oradea a revenit după 
un final palpitant primei echipe cu 
50—44 (25—17).

A luat sfirșit prima fază pa Capita! 
a campionatului republican de. juniori 

și de calificare seniori
Ieri dimineață, în sala de festivităț 

a Combinatului Poligrafic Casa Sein 
teii, au avut Ioc finalele primei fazi 
pe Capitală a campionatului rcpubli 
can individual de juniori și de caii 
ficare seniori. Tinerii boxeri au furni 
zat, în general, întîlniri deosebit d 
disputate. Cei mai mulți dintre ei a' 
dovedit aptitudini deosebite spre boxu 
în linie.

Dintre sportivii juniori am reținu 
pentru boxul curat, cu lovituri olar 
și precise pe Grigore Pascu (Griviț 
Roșie) și Florea Gagiu (Voința). Di 
lotul seniorilor s-au impus Paul Cil 
cișan (S.P.C.) și Ion Dima (Metalul,' 
lată rezultatele tehnice. Juniori: ț 
Firu (CI. Sp. $c.) b. p. 1. Mărgelkt 
(Rapid) ; V. Tudose (Constr.) b. | 
Șt. Antonescu (Cl.Sp.Șc.) ; V. Cucii 
reanu (Victoria) b. ab. 1 C. Sîrb 
(Titanii); FI. Gagiu (Voința) b. p. 
Albin (S.P.C.) ; Gr, Pascu (Gr. R. 
b. p. P. Aurel (Voința).Seniori _• 
Dima (Metalul) b. ab. II Gh. Chiriț 
(C.P.B.) ; N. Aliuță (Voința), b.
P. Tutunea (Bere Grivița) : A. 1( 
nescu (Constr.) b. ab. II T. George: 
cu (Victoria); P. Ciucișan (S.P.C 
b. p. N. Costișor (Constr.) ; I. Tău; 
soim (Titanii) b. p. Al. Petresc 
(Rapid).

P HENȚ

HIPISM
Caii tineri au ieșit învingători in 

proba disputată ieri in compania ele
mentelor vîrstnice și au reușit cu aceas
tă ocazie să înscrie un nou record. 
Performanța a fost realizată de Ra
cheta care a întrecut la luptă pe Dura. 
O sosire animată s-a înregistrat în pre
miul Dunărea pe distanța de 2200 metri. 
După ce Pirjol a condus alergarea înain
tea lui Paf, Rușețu, Secera, Narcis, plu
tonul s-a strîns și o luptă aprigă s-a 
angajat intre concurenți Pe linia sosi
rii Narcis atacă putemtc șl eîștțgă de 
un oap asupra lui Secera și Paf in 
această cursă ordinea triplă a raportat 
2.053,30 lei.

Iată rezultatele :
I. Răboj (Florea), Adonis, Frățior.

Cota ; 1.90-8,8(1

II. Zara (Oan‘), Cleo Hanover, t
gendwr , ,, ,Cota: 3-32.20-21.50, ord triplă: bta. 

leiIII. Racheta (Georgescu), Dura. Rahc 
Cota : 6.70-129.30-167.10.
IV. Nerva (Teofil), Afia, Băsmăluța
Cota: 32.10—276.40—226.50, ord. tripli

1.377,60 lei.V. Graba (Popa), Harpagon, Xenop 
Cota : 7-58-171
VI. Narcis (Toderaș), Secera, Pai
Cota : 9.20-150,10-115,50, ord. tripl

2.053,30 lei.
VII Mezina (Voronin), Adriatic». Ii 

rațiti.
Cota : 0.70-74.40-126.30,
VIII Vil'ora (Szabo), Lac, Novac
Cota : 5.30-29.40-26. ord. triplă : 511 

lei.



Concursul din Capitală
Gel de al treilea concurs de sală 

in acest an, organizat de comisia de 
tletism a orașului București, nu s-a 
ucurat de același succes ca cele două 
are l-au precedat. Au lipsit mulți 
intre concurenții așteptați și în spe- 
ial a Reții seniori de ca-teg. a III-a.
Iată rezultatele tehnice înregistrate : 

UNIQRI GAT. 1: 55 mg : M. Galin- 
ov (Dinamo) 8,1 ; M. Badiiu (Prog.) 
,3; I. Barbu (Gon-str.) 9,0; lungime:

Simionescu (G.S.S.) 6,16; M. Za- 
aria (Rapid) 5,72; triplu: M. Galin- 
ov 13,52; M. Zaharia 12,11; înălț
ime: Al. Giocan (G.S.S.) 1,70; F. Ja- 
orschi (Prog.) și V. Marinescu 
Prog.) 1,60; prăjină: E. Simionescu 
G.S.S.) 3,65; Gh. Fodoreanu (G.S.S.) 
,50; greutate: G. Stanca (Prog.) 
3,43; L. Gotler (Dinamo) 13,15; Al. 
Mocan (G.S.S.) 12,70; JUNIORI GA- 
1EG. A II-A: 55 mg : A. Marinescu
5.5. E.) 9,4; G. Gonstantinescu
5.5. E. 2) 10,3; lungime: P. Marca 
Met.) 5,52; înălțime: Gh. Vanghele- 

îcu (G.S.S.) 1,65; G. Stroe (S.S.E. 1)

——==—
Echipa de tineret a Capitalei a reușit un frumos rezultat 
intrecind selecționata Budapestei: 24—18 (12—12)

(Urmare din pag. 1)

rin păcate — o serie de neatenții 
in apărare au determinat ca la sfîr- 
îitul reprizei scorul să fie totuși egal: 
.2—12. După pauză tinerii handbaliști 
•omîini și-au impus superioritatea și 
n două scurte perioade (min. 30— 
54; min. 46—50) au reușit să se 
iistanțeze ca scor. In final, ei au 
abținut o frumoasă victorie cu scorul 
ie 24—18. Punctele au fost înscrise 
ie: Cornam (6). Constantinescu (5), 
Dțelea (4). Costache I (3), Pali (2), 
Popescu (2), Tudoroiu, Banciu pentru 
București și de Balăzs (2), Vajna (2), 
Vitkay (2), Adorjân (2), Som (2), 
Bănyai (4), Vad, Stiller, Gyori, 
Iglodi pentru Budapesta. A arbitrat 
bine Frantisek Bocek (R. S. Ceho
slovacă).

în cel de al doilea ioc al cupla
jului s-au întîlnit echipele București 
și Banja Luka. Meciul nu a fost de

„Cupa de iarnă a F.R. H.“
Datorită celor două întîliiiri internațio

nale. etapa „Cupei de iarnă a F.R.II.” 
s-a disputat doar în parte. S-au desfășu
rat numai două întîlniri feminine: Rapid- 
Fabrica de timbre și Progresul—Știința

Jucătoarele de la Rapid au căutat să 
marcheze cît mai ’inulte goluri în partida 
lor cu Fabrica de timbre. După ce au 
condus Ia pauză cu 9—0, ele au încheiat 
jocul învingînd categoric: 17—4. Pentru 
a ajunge însă pe primul loc era necesar 
ca Progresul să întreacă Știința. Slaba 
evoluție în etapa trecută a handbalistelor 
de lă Progresul, nu dădea însă prea 
multe speranțe... rapidistelor. Și totuși, 
întreaga echipă a Progresului jucînd la 
valoarea ei a făcut o partidă remarca
bilă, conducînd la un moment dat cu 
10—5 și terminînd, în final, victorioasă 
cu 12—8 (4—2).

I, 65; greutate: M. Hornet (Prog.)
II, 20; JUNIOARE GATEG, I: 40 mg: 
Simona Dăscă'lescu (G.S.S.) 7,0; Gon- 
stanța Obeanu (S.S.E. 1) 8,3; lun
gime: M. Predescu (Prog.) 4,65; S. 
Dăscălescu (G.S.S.) 4,63; B. Stenhain 
(S.S.E. 2) 4,46; greutate: Anca Gu- 
rău (Prog.) 13,15; Gristina Gurău 
(Prog.) 9,62; Paula Budai (Voința) 
9,16; JUNIOARE GATEG. A II-A: 
40 mg: Dorina Șolea (S.SE. 1) 7,1 j 
Violeta Segărceanu (Voința) 7,2; Ro- 
dica Munteanu (Prog.) 7,8; lungime:
V. Segărceanu (Voința) 4,45; Valeria 
Motea (Prog.) 4,41; Geta Predescu 
(S.S.E. 1) 4,37; greutate: Constanța 
titan (Voința) 9,60; Elisabeta Prodan 
(Voința) 9,23; SENIOARE: greutate: 
Angela Marinescu (Prog.) 10,69; Ana 
Nylos (Dinamo) 10,43.

La sfârșitul acestei săptănfâni, în sala 
Floreasca II va avea loc un nou con
curs rezervat maeștrilor sportului și 
atfeților de categ, I și a Il-a.

NIGOLAE D. NIGOLAE
corespondent

o ridicată valoare tehnică și nu a 
impresionat nici prin spectaculozi
tate. Ambe’e formații au părut obo
site și nu au acționat în permanență 
cu rapiditate și —- aci ne referim 
mai mult la echipa București — cu 
eficacitate. Cu toate acestea as fost 
și unele momente în care s-a prac
ticat un handbal modern, cu com
binații frumoase, organizate în ritm 
rapid. A învins echipa bucureșteană 
pentru că în finalul jocului ea a 
găsit suficiente resurse pentru a păs
tra un ritm mai rapid de joc. Foarte 
inspirată ni s-a părut schimbarea 
efectuată de antrenorul Vlase Oprea 
în min. 38 cînd l-a înlocuit pe por
tarul Redl cu Ilie. Primul dădea 
semne de oboseală și primise cîteva 
goluri parabile. Cel de al doilea a 
jucat foarte bine, scoțînd cîteva mingi 
grele și dînd prin aceasta un imbold 
întregii echipe. Scor final: 20—14 
(9—7) pentru București, prin punc
tele înscrise de Ivănescu (6), Moser 
(4), Costache I! (4), Bădulescu (2), 
Telman (2), No d ea (2), respectiv de 
Stankovicl (4), Karadza (4), Ragus 
(3), Djuranec (2), Rodin. A arbitrat 
corect Edgar Federhoff (R. D. Ger
mană).

„Cupa 16 Februarie44
Sîmbătă seara, în piscina acoperită de 

la Floreasca s-au desfășurat primele me
ciuri de polo (juniori) din cadrul com
petiției organizată de clubul Rapid Bucu
rești și dotată ou „Cupa 16 Februarie". 
In primul joc Clubul sportiv școlar a 
întrecut Școala sportivă de elevi cu 6—4

Pregătiri și speranțe pentru retur
Vești de la Petrolul, Prahova, Cor vinul și U.T.A.

întâlnire la federație cu doi an
trenori ploieșteni: nedespărțiții Ilie 
Oană și Florea Fătu, unul antrenor 
la Petrolul, altul la Prahova. Am 
profitat de ocazie și am stat de vor
bă cu ei despre pregătirile echipelor 
lor.

— Ați început, desigur, antrena
mentele... ne-am adresat lui Ilie 
Oană:

— Adică am continuat, pentru că 
noi n-am întrerupt pregătirile. Luna 
aceasta, de la 5 ianuarie, am făcut 
vreo 20 de antrenamente, care au 
crescut progresiv, ca durată și inten
sitate. Bineînțeles că în aceste șe
dințe zilnice am pus accentul pe pre
gătirea fizică și tehnică. La ora ac
tuală jucătorii au atins un stadiu sa
tisfăcător.

— Pentru că veni vorba de jucă- 
tori-’ pe ce lot contați în sezonul de 
primăvară î

— Avem un efectiv mai numeros: 
Sfetcu, lonescu și Ringheanu portari, 
Dumbravă, Pal, Cepolschi, Florea și 
Fronea (care s-a restabilit), Neacșu, 
fundași, D. Munteanu, Marin Mar
cel. Giurea și Ilie Stelian mijlocași, 
Zaharia, Badea, Tabarcea, Dridea, 
Babone, A. Munteanu, Bontaș, Ghiriță 
și Ghită înaintași. Din acest lot ne

I____________ “—•----------

IOTUL DE TINERET a susținut ieri 
un nou meci de verificare

Ieri, lotul de tineret a făcut un 
nou antrenament la două porți, pe 
unul din terenurile (ou zgură) din 
parcul „23 August". Tinerii fotbaliști 
au jucat în compania echipei Pielari 
un meci întreg. Antrenamentul — 
foarte util și reușit — a scos în evi
dență buna dispoziție de joc a fotba
liștilor.

In lot au intervenit două modificări: 
au fost introduși Greavu de la Rapid 
și Tabarcea de la Petrolul, în locul 
lui Koszka și Petru Emil, la care 
antrenorii au renunțat din cauza com
portării lor nedisciplinate.

In partida de ieri a jucat formația: 
Datcu —. Greavu, Motroc (Gross), 
Gross (Nedelcu) — Popescu, Surdan 
— Selymesi, Tabarcea, Mariolache 
(Dridea I), Unguroiu, Czako (Mano- 
lache). hi cele 90 de minute de joc, lotul 
de tineret a marcat șapte goluri fără 
să primească vreunul : în prima re
priză trei (Manolacihe 2 și Tabarcea), 
în a doua patru (Dridea 2, Unguroiu 
și Selymesi).

(3—2, 0—0, 3—2), iar în cel de al 
doilea Progresul a cîștigat comod me
ciul susținut cu Voința. Scor final: 
9—1 (3—0, 3—1, 3—0). In etapa a 
Il-a, programata pentru sîmbSta, se 
dispută următoarele jocuri : Rapid—Se. 
sp. elevi și Dinamo—Voința. 

vom contura în perioada precompeti- 
țională, folosind jocurile de verifica
re programate, formația cu care vom 
începe returul.

— V-ați definitivat programul de 
jocuri de pregătire și amicale ?

— Da. La 5 februarie jucăm cu 
Raf. 3 Ploiești, Ia 12 februarie la 
Rm. Sărat cu Voința, la 19 februa
rie la Ploiești cu Prahova, la 26 fe
bruarie cu Poiana Cîmpina și la 5 
și 12 martie cu Progresul, un meci 
la noi, altul la București.

— Speranțe pentru retur ?...
—■ Multe, firește. Trebuie să .săl

tăm" în joc și în clasament.
Am stat apoi de vorbă cu Florea 

Fătu, care ne-a făcut o succintă 
prezentare a pregătirilor Prahovei. E- 
chipa a început antrenamentele la 
16 ianuarie și are la activ pînă 
acum 10 ședințe, la care a partici
pat un lot cam... sărăcuț de jucători: 
Gh. Gheorghe — portar, Al. Ion, A- 
vramescu. Giurg.iuveanu, Stanoilovici, 
Tais, fundași, Fieroiu, Georgescu, 
Niculescu halfi, Oristache, Chiriță, 
Bageac, Voinea și Zinculescu îna
intași.

★

Cînd să ne despărțim de cei doi 
antrenori ploieșteni, pe ușa federa
ției și-au făcut apariția alți oaspeți: 
Ilie Savu de la Hunedoara și N. 
Dumitrescu de la U.T.A. Discuția 
a alunecat repede spre... pregătiri. 
Este doar subiectul la ordinea zilei...

— Timpul bun ne-a favorizat pre
gătirile — a început Ilie Savu. Cele 
17 antrenamente le-am făcut numai 
în aer liber, iar joia trecută am și 
jucat la două porți cu Minerul 
Ghelar, primul nostru partener de 
antrenament. Scorul acestei partide 
(7—1) interesează mai puțin decît 
faptul că am putut face o primă ve
rificare de ansamblu. Din păcate 
însă avem un lot redus de jucători:

117.853 Ici report la Pronoaprcs
Așa arata o variantă cu 12 rezultate 

exacte la concursul Pronosport de ieri 
29 ianuarie ;

I. Roma—Fiorentina 2
II. Internazionale—Catania 1

III. Padova-Napoll 1
IV. Bari—Juventus 2
V. Izanerossi—Milan 1

VI. Sămpdoria—Bologna 1
VII, Nimes—Nice 1

VIIÎ. Toulouse—Reims 1
IX. Racing—Rouen 2
X. Sedan—Rennes 1

XI. Monaco—Lyon 1
XII. Nancy—Valenciennes 1
Variante depuse : aproximativ 412.000.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 6

« Etapa din 5 februarie 1961 —

I. Nimes—Racing (camp, francez)
II. Lyon—Reims (camp francez)

III. St. Francais—Le Havre (camp, fr.)
IV. Rennes—St Etienne (camp, francez) 

13. Sperăm însă să-l completăm, 
astfel ca pînă la începerea returului 
să punem pe picioare o echipă mai 
bună. Stadiul de pregătire îl vom 
verifica într-o serie de întîlniri ami
cale, programate astfel: pînă la 19 
februarie cinci jocuri cu echipe re
gionale, la 19 februarie la Craiova 
cu Știința, 23 februarie cu Știința 
Craiova la Hunedoara, 26 februarie 
și 4 martie cu U.T.A., întîi la Hune
doara și apoi la Arad, 12 mantie cu 
Jiul la Petroșani, Iar la 19 martie 
ne vom alinia la... startul returului, 
în care sperăm să avem o compor
tare mai bună.

Nu ne îndoim că strădaniile hune- 
dorenilor vor da rezultate. Dar este 
necesar să-și îmbunătățească lotul, 
numeric și calitativ.

★

— Ce-i nou la Arad ?
— Timp frumos, antrenamente in

tense — ne-a răspuns N. Dumitres
cu, antrenor la U.T.A. Paralel cu 
pregătirile jucătorilor punem la 
punct programul întîlnîrilor de an
trenament.

— Pe ctnd primul ?
— La 12 februarie, cum de altfel 

ați și anunțat. Jucăm cu CFR din 
Arad, peste o săptămînă cu AMEFA, 
iar la 26 februarie și la 4 martie 
cu Corvinul la Hunedoara și Arad. 
In afară de aceasta sîntem în pose
sia a două invitații de peste hota
re. Una din R.P. Ungară, din par
tea clubului Sz. EAK la un turneu 
programat la 2 și 4 aprilie la Sze- 
gedin. La acest turneu urmează să 
mai participe selecționata Niș (Iugo
slavia), Szegedi Vasutaș și, bineîn
țeles, Sz. EAK. A doua am primit-o 
din partea clubului Aufbau Magde
burg pentru un turneu de 2—3 jocuri 
în R.D.G. în perioada 16 aprilie — 
7 mai, cu revanșă la noi între 28 
iunie și 10 iulie.

După cum se vede, pretutindeni an
trenamente intense și speranțe pentru 
retur. Acum se pun bazele bunei 
comportări în sezonul de primă
vară.

V. Troyes—Sedan (camp, francez)
VI. Valenciennes—Angers (camp, fr.)

VII. Limoges—Nice (camp, francez)
VIII. Lecco-Fiorentina (camp italian)

IX. Catania—Milan (camp, italian)
X. Napoli—Lanerossi (camp, italian)

XI. Padova—Spal (camp, italian)
XII. Sampdoria-Torino (camp, italian)
REPORT MĂRIT LA PRONOEXPRES

Numai astăzi și mîine mal puteti de
pune buletinele la concursul Pronoex- 
pres de miercuri 1 februarie, unul 
dintre cele mai interesante concursuri 
Pronoexpres din ultima perioadă de 
timp deoarece beneficiază de un report 
exceptional ; 117.853 lei dintre care 7.994 
lei la cat a Il-a.

•De asemeni, numai astăzi șl mîine mai 
puteți cumpăra buletinele-abonament 
Pronoexpres pentru luna februarie.

Rubrică redactată de I. S. Loto-Prono- 
sport.

‘. în Kievul Ocupat vremelnic de 
.^fasciști, fotbaliștii clubului Dinamo conduc cu 

4:1, intr-un meci pe care au fost Siliți să-l 
}• joace cu echipa germană Luftwaffe.

XVII.
Nici Rusievici, nici prietenii iui nu se așteptau 

la o manifestare atît de dîrză și curajoasă a urii 
față de ocupăhți, din partea concetățenilor lor, 
pe care primejdia morții îi pîndea la tot pasul. 
K adevărat că prietenii la nevoie se cunosc. Dar 

ce s-a întîmplat cu Korj ? Makarenko și Tiurin 
îl duc de subțiori spre tușă încă o... torpilă 
zburătoare își ’ ieșise din țîțîni. Apropiindu-se 
hoțește de Korj, cînd acesta nici n-avea mingea 
în picior, Wufgart îl lovise în genunchi. Fără 
îndoială că Luftwaffe a trecut la îndeplinirea 
pianului dinainte stabilit, de a scoate de pe te
ren trel-patru jucători de bază și a evita astfel 
înfrîngerea. Dar speranțele lor se dovediră ne
întemeiate. Nici un kievian nu părăsi terenul. 
Chiar și Korj, după ce se bandajă, se întoarse 
schiopătînd și intră in joc. Arbitrul scăpă defi

nitiv jocul din mînă. Jucătorii nemți jucau din 
ce în ce mai provocator. Dar ieșirile lor în loc 
să frîngă avîntul ki-evienilor, mai invit îi îndâr
jea, iar atacurile lor erau tot mai greu de oprit. 
Kraus salvase două goluri gata făcute, totuși 
toți își dădeau seama că pînă la urmă rușii vor 
mai marca. La un nou atac kievian, Klimko 
schimbă cu capul la Makuha, iar acesta trecu 
mingea lui Kuzenko. El izbuti să se strecoare 
printre doi adversari. Pînă la poartă mai erau 
vreo douăzecișicinci de metri. Gata să intervină 
fundașii și mijlocașii nemți așteptau masați in 

careu să vadă cui va pasa Ivan. în clipa aceea 
însă, Kuzenko luă o hotârîre îndrăzneață și pe 
neașteptate, trase. Intrînd razant pe sub bară» 
mingea scutură plasa și căzu jos. Kraus nici nu 
se clintise. Nu putea concepe câ de La aseme
nea distanță se poate trage atît de puternic și 
precis. Acum era cît se poate de clar că Luft
waffe nu maj putea evita o înfrîngere catego
rică. Mai erau numai opt minute de joc și ta
bela de marcaj arăta 5:1.

(Urmare in numărul viilor)



»

Hl '-9 iNTERNATIO
Geta Pitică dublă campioană internațională A fost stabilit programul campionatului mondia

de tenis de masă a R. S. Cehoslovace
I

Ea a cîștigat proba de simplu și împreună cu Radu Negulescu pe cea de dublu mixt
Schvab foarte dinamic în care sportiva noastră 

a atacat și contraatacat cu brio. Apoi, 
în semifinale, Geta Pitică a învins-o 

cursul zilei de duminică. Pînă dumi- vaoi — Senkova, Rethi (R.S.C., Bona Kerekes ou 3—1, iar în
nică la prînz, din cele cinci probe, R.P.R.) 3,-1, sferturi de finală: Pi
ta trei (cele de dublu), reprezentam fjcă, Negulescu — Schartfeger, We-
ții noștri au avut o comportare foarte grath (Austria) 3—2, Kerekeș, Berc-

Esfe' zik (R.P.U.) — Alexandru, Covaci 
3—2, semifinale- Pitică, Negulescu 
— Kroupova, Vihnanovski (R.S.C.) 
3—2. învinșii au condus cu 2—0, la 
seturi, dar revenirea puternică, a pe
rechii romîne a decis în cele din 
urmă rezultatul. DUBLU BARBAȚI, 
turui I-’ Negulescu, Rethi — Schner- 
berger, Nemacek (R.S.C.) 3—0, Kou- 
delka, Ostravitzki (R.S.C.) •— Po
pescu, Covaci 3—1, turul II: Negu
lescu, Rethi — Andreadis, Slar
(R. S. C.) 3—1, sferturi de fi

nală: Negulescu, Rethi —• Vihnanovs
ki, Stanek (R.S.C.) 3—2. Cuplul, ce
hoslovac a cîștigat primele două se
turi și a condus cu 16—12 în ulti
mul set. Negulescu și Rethi au lup, 
tat cu multă voință;și în finalul .par
tidei au atacat cu hotărîre, reușind 
să recupereze handicapul și să. ter
mine învingători în urma unor ac- 

(R.D.G.) • țiuni ofensive bine conduse.’ cu schim
buri spectaculoase de mingi. Semifi
nale' Negulescu, Rethi — Tokar, Po- 
jespal (R.S.C.) 3—0. DUBLI) FE
MEI, turul r Alexandru. Pitică — 
Kroupova, Simakova (R.S.C.) 3—0, 
sferturi de finală : Alexandru, Pitică— 
Posa, Karlikova (R-S.C.) 3—0, semi
finale: Alexandru, Pitică — Kerekeș, 
Schartfeger (R.P:U., Austria) 3—2.

★
la Praga au luat sfirșit cam- 
internaționale de tenis de 

R.S. Cehoslovace. Un frumos 
obținut maestra sportului,

PRAGA, 29 (prin telefon). Cam- Negulescu — Kkrnikova 1 
pionatele internaționale de tenis de (R.S.C.). 3—0, turul II: Pitică,
masă ale R.S. Cehoslovace, care au Negulescu — Novonitova, Garczinski 
început sîmbătă, au continuat în tot (R.S.C., R.P.P.) 3—0, Alexandru. Co- 

' cursul zilei de duminică; Pînă dumi- vaoi — Senkova, Rethi (" °

bună calificîndu-se în finale, 
vorba de cuplurile .Geta Pitică 
Negulescu, Negulescu — Rethi și Ma
ria Alexandru — Geta Pitică. De a- 
semenea, și în celelalte probe indi 
viduale (simplu femei și simplu băr
bați). cu excepția lui Covaci, Maria 
Alexandru, Geta Pitică, Radu Negu
lescu. Mircea Popescu 
Rethi ...

lata 
tante: 
tică - 
lexandru — Mișenkova (R.S.C.) 
3—1, turul II: Pitică — Hollman 
(R.D.G ) 3—0, Alexandru - Wouters 
(Belgia) 3—0; SIMPLU BARBAȚI, 
turul I Popescu — Dressier (R.S.C.) 
3—1, Rethi — Ostravitzki (R.S.C.) 
3—0, Tokar (R.S.C.) — Covaci 3—2,

- Negulescu — Opralka (R.S.C.) 3—0, 
turul
3—1.
3—0.
3—2;

și Adalbert 
erau neînvinși.
rezultatele tehnice mai impor-
SIMPLU FEMEI, turul I: Pi-

Karlikova (R.S.C.) 3—0, A- 
Mișenkova ’

II- Popescu’ — Laub 
Rethi — Posejspal 
Negulescu — Glet
DUBLU MIXT, turul

(R.SC.)
(R.S.C.) 

I: Pitică.

finală ea a ieșit victorioasă tot cu 
3—1 (17, 16, —19, 19) în. fața altei 
jucătoare maghiare, Șărolta Matlie.

Finala probei de dublu mixt a oferit 
numerosului public o partidă spectacu
loasă 
..miță, 
Geta

' rechii
lată alte

SIMPLU FEMEI,
: Alexandru
finale: Mathe — Alexandru 3—2; 
SIMPLU BARBAȚI, turul Ill : Pope
scu — Miko 3—2, Foldi — Rethi 3—0, 
Andreadis — Negulescu 3—2, Pola- 
kovici.— Șido 3— 1, sferturi de fina
lă : Foldi — Popescu 3—1, semifinale: 
Berczik • —1 Foldi 3—0/ Rozsas — Sta
nek 3—0, finala : Berczik — Rozsas 
3—1 1 DUBLU. BARBAȚI, finala: Ber
czik,: Sido _x. Neguleseu, Rethi . 3-dJ 
(20, 19, 20) ; DUBLU FEMEI, finale : 
Eva Foldi, Șarolta Matlie — Maria 
Alexandru, Geta Pitică 3—1.

în care victoria a revenit lă li
dar pe nier.it, cuplului rptnîri 
Pitică — Negulescu asupra pe- 
Kerekes’— Berczik -cu 3—2.

rezultate înregistrate: 
sferturi de finală :

— Kroupova 3—2; semi- 
Alexandru

și european de hochei pe gheață
După cum se știe, la începutul lunii seria C ; învinsele din aceste doț 

martie va avea loc în Elveția cam- partide, R.P.F. IUGOSLAVIA, AFRIG 
pionatul mondiail și european de ho- 
cliei pe glie ață, competiție la care par
ticipă și reprezentativa, noastră. La 
mijlocul lunii ianuarie s-a desfășurat 
la Berna o ședință a Directoratului 
Ligii Internaționale de Hochei pe 
Gheață (L.I.H.G.), în cadrul căreia a 
fost stabilit programul campionatului 
mondial și european.

Oele 20 de țări participante au fost 
-împărțite “în trei serii, unele dintre a- 
ceste echipe fiind însă obligate să sus
țină jocuri de baraj. Alcătuirea seriilor 
este următoarea:

■ seria A: CANADA, U.R.S.S., R.S. 
CEHOSLOVACA, • S.U.A., SUEDIA, 
FINLANDA și învingătoarele, din jocu
rile : R.F. GERMANA - ELVEȚIA, 
R.D. GERMANA — NORVEGIA;

seria B : învinsele din cele două
jocuri amintite mai sus, ITALIA, R.P. 
POLONA .precum* și câștigătoarele ur
mătoarelor jocuri de baraj: R.P. RO- 
MTNA - AUSTRIA. MAREA BRITA
NIE - BELGIA ;

se vor disputa în orașele G 
Lausanne. Echipa noastră \ 
jocul de baraj cu Austria i 
2 martie la Geneva. In caz:

Belgia ; 5 ma 
6 martie I 

cu echipa învinsă din mecii 
R.F. Germană — Elveții 

la Lausanne cu echipa învins 
de baraj R.D. Germană -

DE SUD, FRANȚA și OLANDA.
Meciurile din cadrul campionatul 1 

mondial 
neva și 
disputa 
'ziua de
oînd vor învinge, hocheiștii noștri v< 
juca în. cadrul seriei B, astfel : 3 ma 
tie la Lausanne ou învingătoarea di 
iocul Marea Britanic
tie la Geneva cu Italia;
Lausanne 
de baraj 
9 martie 
din jocul
Norvegia ; 10 martie la Geneva cu R.l 
Polonă. Dacă va pierde meciul de b< 
raj cu echipa Austriei, selecționat 
noastră va juca la 3 martie la Genev 
cu echipa învinsă din meciul Ma. 
Britanie — Belgia, , apoi în ziua 
5 martie la Lausanne cu Africa d 
Sud, în 6 martie la Lausanne cu R.P.l 
Iugoslavia, în 8 martie la Lausann 
cu Olanda, în 10 martie la Geneva c 
Franța.

Campionatul de șah al U.R.S.S

VALERII BRUMEL
9 9R m la săritura

111 în înălțime
(Urmare din txig. J)

trecure cea mai bună performanță 
europeană de sală). Ștacheta a fast 
ridicată apoi la 2,21 m. La prima 
încercare Brumei ratează, dar izbu
tește din cea de-a doua. Apoi cere 
arbitrilor 2,25 ni și în stilul său 
caracteristic sare din prima încercare 
această înălțime-record, cu 40 cm mai 
mu t decît propria sa înălțime.

Valerij Brumei, student la Univer
sitatea din Moscova, s-a născut la 
14 aprilie 1942. Ei a început să prac
tice sportul de la vîrsta de 14 ani, 
cînd la primul său concurs a sărit 

■ 1.40 m Trei anț mai tîrziu începe 
să atragă ătenția specialiștilor reu
șind un 2,00 m plin de promisiuni. 
Imediat iși îmbunătățește recordul 
personal : 2,05 m, apoi 2,07 m, iar 
în aprilie 1960 sare 2,08 m. înaintea 
J. O. de la Roma,-la 13 august, sta
bilește ,un nou record al Europei, cu 

'2,17 rn La Jocurile Olimpice Brumei 
se clasează pe locul doi (2,16 m) în 
urma compatriotului său Savlakadze, 
dar termină sezonul 1960 cu un nou 
record european (2,20 m) în aer liber 
Primul obiectiv al lui Brumei pe 
anul acesta de 2,25 a fost atins.

După cum a declarat coresponden
tului agenției TASS, el speră ca ta 
această vară să sară în aer liber 
2,26 m. In 1-una februarie Brumei 
va pleca în S.U.A. unde va participa 
la mai multe concursuri alături de 
John Thomas, care în aceeași zi cînd 
Brumei a realizat la Leningrad per
formanta de 2,25 m a sărit la Boston 
2.21 m.

Aseară 
pion a tele 
masă ale 
succes a
Geta Pitică. Ea a cucerit două titluri 
de campioană internațională a R.S. 
Oehoslovace: la simplu femei și la 
dublu mixt, împreună cu Radu Negu
lescu. Tri proba de simplu, Geta Pi
tică a reușit excelenta performanță 
de a o elimina în sferturi de finală pe 
campioana europeană, Eva Foldi (Ko- 
czian) cu scorul de 3—1, după un joc

Campionatele internaționale 
de tenis de masă ale R. P. Romîne

După cum se știe, 
internaționale de tenis de masă ale 
RlP. Romîne vor avea loc între 24 
și 28 februarie în București. Pînă 
acum și-au trimis adeziunile de par
ticipare federațiile de specialitate din 
R.P. Ungară, R.P. Bulgaria (numai 
băieți), U.R.S.S., R.P. Polonă, R.S. 
Cehoslovacă. Acum cîteva zile s-a 
primit o adresă din partea federa
ției engleze de tenis de masă prin 
care se comunică acceptarea invita
ției noastre și că va trimite la Bucu
rești două jucătoare. De asemenea 
se mai așteaptă și răspunsul forului 
respectiv din R.P.F. Iugoslavia.

campionatele

ROMA — FIORENTINA 1—3

Ceea ce n-a realizat timp de 16 etape 
echipa Fiorentina a reușit în ultima etapă 
a turului campionatului: c .__ 2_.
deplasare. Ieri, 
din Roma, formația din Florența a în
trecut cu 3—1 pe fosta fruntașă a clasa
mentului, Iîoma, prin golurile înscrise de 
către Petris (2) și Hamrin, respectiv 
Schia (fino pentru grrxh- Oaspeții au do
minat întreaga partidă și puteau cîștiga 
la un scor și mai marc dacă Montuori 
nu ar fi ratat cîteva ocazii favorabile. 
Intr-un alt meci de primă importanță 
pentru configurația părții superioare a 
clasamentului Internaționale a surclasa' rino—Spăl 3—2. 
cu 5—0 pe Catania, revelația turului. De 
remarcat că din totalul de 5 goluri doar 
2 au fost înscrise de către înaintașii 
milanezi (MorbeUo și Firmani), restul 
de 3 fiind marcate în... proprie poartă 
de către Miohelotti, Giavara și Corti, 
în unele faze cînd echipa antrenată de

FOTBAL
a uiinua viaț'u p
o victorie în. Hererra ataca dezlănțuit. Cu această vie- 

pe stadionul olimpic torie Inter s-a detașat cu 4 puncte de 
fostele sale principale adversare — Roma 
și Catania — fiind urmată în schimb 
la 3 puncte de Milan, care a întrecut cu 
5—1 în meci restanță pe Lazio, iar ieri 
a pierdut în ultimele minute cu 0—1 în 
fața formației Lanerossi. Iată alte re
zultate ale etapei a 17-a : Atalanta— 
Udinese 1—1, Bari—Juventus 0—1, 
Lecco—Lazio 2—-1, Padova—Napoli
2—0, Sampdoria—Bologna

Prima inirîngcrc a iui Boris Spassh
Clasamentul continiuă cu: Stein 61/ 
Averbach și Kbrainoi 5l/2 (1), Boles 
lavski 5‘/2, .Gufeld 5. (1), Cerepko 
4*/2 (2), Bronstein 4*/2 (1), Taimano 
și Borisenko . 4‘/2, Sknaghin 4 (2) 
Lutikov 1 (1), Bannik 3‘/2, Taraso 

____ __  _ ... 3 (2), Furman '3 (1), Hasin 3.
vineri seara: Petrosian la Gufeld și Iată acum celelalte, rezultate înregis 
Gheller la Bannik. Cei doi lideri au 
dte.8 puncte fiecare. Spasski, după ce 
a remizat vineri ou Taimanov, n-a 
mai putut salva întrerupta cu Polu- 
gaevski, rămînînd astfel cu 7 puncte.
El este egalat în clasament de primul sțejn 
său învingător în concurs. Tot 7 puncte

Runda a Xl-a și jucarea partidelor 
întrerupte a confirmat ascensiunea ma
rilor maeștri Petrosian și Gheller, ca 
și declinul fostului lider, Spasski. 
Acesta se află acum la un punct dis
tanță de primii doi, care au mai în
registrat oițe o victorie în runda de

trate: Polugaevski — Boleslavs!
Lutikov — Furman 

Borisenko — —'/2 (runda
Xl-a) ; ^Bannik —' Cerepkov */?—% 
Bronstein — Taimanov 0—1, Bron

Borisenko 0—1, Simaghin - 
Averbach 1—0, iKoroinoi — Steîi

> — Averbach ‘/2—% 
cu Stein și Bannik (după întrerupere). Hasin — Furman */2—*/2.

are acum și fostul campion mondial . - ’
Smîslov, care a făcut remize partidele /z./z» Borisenko

5 MECIURI NULE IN 
CUPA ANGLIEI...

Wolverhampton Wanderers a întrecu 
cu 4—2 pe West Bromwich Albion.

MONACO
RACING ȘI

ÎNVINGĂTOARE, 
REIMS ÎNVINSE!

A fost o zi 
de la Monaco, 
pă' a campionatului francez... Invin 
gătoare cu 3—1 asupra lui Lyor 
echipa din Monaco a fost „ajutată 
și de principalele ei concurente î 
clasament, care au suferit înfrîngeri 
Racing a pierdut la Paris în fața lu 
Rouen (0—1) iar Reims a cedat h 
Touloyse, la scor concludent: 3—1 
Actualii campioni stat acum realmen

bună pentru fotbaliști 
această a XXV-a eta

• Duminică, la Belgrad, s-a dispu
tat returul întîlnirii de volei dintre 
echipele feminine Partizan, campioana 
Iugoslaviei și K.S. Casablanca, contînd 
pentru „Gupa campionilor europeni". 
Echipa iugoslavă a terminat din nou 
învingătoare cu scorul de 3—0.

în turul următor, echipa Partizan va 
juca în compania echipei Dinamo Bucu
rești.

• In sferturile de finală ale com
petiției feminine de volei, „Gupa cam
pionilor europeni" la Leipzig s-a dis
putat intihiirea dintre echipele „S.K. 
Rotation" (R.D. Germană) și „Olim
pia" Viena. Echipa gazdă a terminat 
învingătoare cu scorul de 3—0 (3,4,5).
• In cadrul semifinalelor „Cupei 

campionilor europeni" de handbal pen
tru echipele feminine, formația, Dinamo

PE SCURT
Praga a învins cu scorul de 6—3 
(1—3) echipa Muelheim, campioana 
R.F. Germane. Returul acestei întîlniri 
se va disputa la 12 februarie la 
Praga.
• La Leningrad s-ău desfășurat du

minică ultimele probe din cadrul con
cursului internațional de schi și sări
turi de pe trambulină. Un remarcabil 
succes a repurtat Nicolai Șamov 
(U.R.S.S.), care a cîștigat proba de 
sărituri de pe trambulină cu 223 
puncte (cea mai bună săritură a sa 
a măsurat 68,5 m). Pe locurile urmă
toare s-au clasat Țakadze (U.R.S.S.) 
222.5 puncte și N. Kamenski (U.R.S.S.)

... . și alte 4 aminate din cauza 
terenurilor impracticabile au făcut ca 
16-imile trofeului insular, disputate 
sîmbătă, să nu desemneze decît o 
parte din echipele care vor continua 
lupta. Zadarnic Denis Law, centrul 
lui Manchester City, a marcat 6 go
lim în poarta lui Luton Town. La 
scorul de 6—2, în minutul 69, arbi- 
^e^—aL ahSSr te distantat‘; rămînîr‘d <*^rte de fi 
ca adve sanil comtuî aț ambelor eîm ț,n j.azU| unei victorii îi
pe — noroiul... — este cel Iffai puter- " —------ >-<■ -------- —------- -
nlc 1 Egal s-au terminat meciurile 
Bolton—Blackburn 3—3, Leicester — 
Bristol 0—0. Peterborough — Aston 
Villa 1—1, Sheffield Wednesday — 
Manchester United 1 — 1 și Stoke — 
Scunthorpe 0—0. Tottenham Hotspur

.«pare a emite pretenții și la Cupă, 
jcalificîndu-se cu 5—1 în fața echipei 

220 puncte. Proba de^biat Ion a revenit ț din a treia divizie '.Crewe, care eli
minase în faza anterioară pe

' _ Le decise
Preston 2—1, 

ghaim — Rotherham 4—0, 
United — Lincoln City 3—1.

In meci restanță pentru prima ligă,

2—1. To-

viitoare campionatul italian

1
2.

Inter 17 11 4 2 42.11 26
Milan 17 9 5 3 39:20 23

3. Roma 17 9 4 4 39:24 22
4. Juventus 17 9 4 4 32:24 22
5. Catania 17 9 4 4 26:21 22

Duminica ' 
continuă cu prima etapă a returului.

schiorului sovietic Gusakov cu 448,5 Jt _Ț_ îi 
puncte, iar cea de 10 km fond (fe- Ț Dintre meciurile 
mei) a fost câștigată de Fala Faizra- /Swansea 
hanova (U.R.S.S.) în 42:26,0. Cursa* 
de fond pe distanța de 15 km s-a în
cheiat cu victoria suedezului Sixten 
Jemberg — 50:02,0.
• Tradiționalul cros de la- Sân Se

bastian a fost cîștigat' la această edi
ție de marocanul Alhal care, pe un 
traseu de aproximativ 12.000 m a rea
lizat timpul de 41:38,0. El a fost ur-

Chelsea, 
notăm : 
Birmin- 

Shef field

meciul f&slanța pc care 1 disputa T; 
15 februarie, la Nîmes. Ca și Rouen 
în ascensiune se menține Angers, car< 
a cîștigat cu 4—0 în fața lui Li 
moges.

Rezultatele celorlalte meciuri d< 
ieri : Sedan-----Rennes 2—1, Nane)
— Valenciennes 4—0, Lens — Stad< 
Francais 2—2, Le Havre — Grenoblt 
1—1, St. Etienne — Troyes 3—1, Nî
mes — Nice

Pe primele
4—1.
locuri ale clasamentului

figurează :
1. Monaco 25 18 2 5 53:24 38
2. Racing 25 16 4 5 59:38 36
3. Reims 24 15 2 7 53:32 32
4. Angers 25 12 6 7 46:32 30
5. Rouen 25 14 2 9 25:24 30

CAMPIONATELE EUROPENE
'^i 'mp,,, ac 4i:38,u El a. lost ur-^ Pentru a doua Qară ' consecutiv 
mat de Hassam (Rabat) și Amour^francezul AUin Gilettj a c- tj t 
(Franța) cronometrat1 in 42:06,0 șt Jsîmbătă la Berlin titlul de campion 
respectiv 42:26,0. \ ,.• Intr-un meci internațional de bas- puropean de patinaj artisUc. In lipsa 
diet, desfășurat la Berlin, echipa se-Yt>stulul campion al Europei, Karel 
cundă a Franței a învins cu scorul dec Divin (R. S Cehoslovacă), acciden- 
62—47 ( 30—27) echipa R.D. Germane, stat, Giletti a avut principal adver-

DE PATINAJ ARTISTIC
sar 
care 
trei 
Manfred Schnelldoerfer.

In competiția feminină titlul a re
venit patinatoarei Soujkeje Dijkstra 
(Olanda), urmată de Regine Heit- 
zer (Austria). (Agerpres).

pe compatriotul său Calmat, 
s-a clasat pe locul doi. Locul 
a revenit patinatorului german

Redacția și administrația ; București, str. Vasile Conta nr, 16, telefon 11.10.05. Interurban 72, nr. 1—2 Întreprinderea Poligrafică Nr. 2, str. Brczoianu 23—25.

nier.it

