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Duminică, in sala Floreasca

mare cînd
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PRINTRE VIITORII CAMPIONI.
...Zilele acestea 

im trecut pe la sala 
He sport din strada 
Mendeleev, unde 
funcționează cen
trul de antrenament 
pentru copii al Fe
derației romîne de 
tenis de masă. Sala 
— modernă și bine 
utilată — era plină 
de copii. Lecția a 
început cu exerciții 
de pregătire fizică 
pentru dezvoltarea 
vitezei și forței 
Micuții sportivi — 
aproape 40 — fă
ceau flotări, genu
flexiuni, sărituri la 
coardă etc. Bucu
ria lor a fost și mai
au trecut în sfîrșit cu paletele, 
la mesele de joc. Antrenorul îi 
iniția în tainele acestui sport al 
îndemînării.

Privindu-i cum se antrenează,

încerci un sentiment de mîndrie, 
de satisfacție. Părinții lor și-au 
îndeplinit încă o dorință : copiii 
lor fac sport avînd la dispoziție 
toate condițiile oferite de regi-

mul nostru. Printre cei mai buni 
elevi ai acestui centru reținem pe 
Mihai, fiul șoferului P. Rotaru, 
Ionel, fiul muncitorului Gh. Ur- 
suț de la baza sportivă a M.I.G. 
și Elena, fiica maistrului mecanic 
V. Teleman de la I.R.A. III.

...Mîine-'poimîine 
copiilor care învață 
cest centru se vor 
torii de nădejde ai 
masă din țara
campioni. Da ! Toate năzuințele, 
cele mai frumoase perspective 
sint deschise tineretului în patria 
noastră.

din rîndul 
astăzi la a 
ridica jucă- 
tenisului dc

noastră, viitorii

La 8 februarie începe ediția a IlI-a 
a „Cupei orașului București", feminin

8K
.■■■ ■. Fotoreportaj de TEODOR ROIBU

La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni se va disputa Ia Bucu
rești, în sala Floreasca, primul 
joc din cadrul semifinalelor 
„Cupei Campionilor Europeni" 
pentru echipele feminine de 
handbal în 7. Este vorba de 
intîlnirea dintre formațiile Ști-

i ifnrtrl

Vești din Brazilia

Meciul selecționata București-Villa Nove

ECHIPELE DE TENIS 
DE MASĂ ALE R P. 

UNGARE ÎNVINGĂTOARE 
LA PRAGA

TURNEUL DE HALTERE 
DE LA TAȘKEN1

a fost întrerupt in minutul 40 din cauza ploii
Astăzi, echipa noastră joacă la Belo Horizonte

BELO HORIZONTE 1 (prin 
telefon). — Vremea n-a fost 
favorabilă celui de al doilea 
meci 
rești 
Marți, 
tîlnit 
Nove, 
de joc partida 
ruptă — și n-a

■luată — din cauza unei ploi 
.orerițiale. Pînă în momentul 
întreruperii, nici una din echi
pe nu reușise să marcheze 
vreun gol. astfel că cele 40 
de minute s-au încheiat cu un 
scor alb.

în această partidă, selecțio
nata București a folosit o se
rie de rezerve pentru a da po-

selecționatei _ Bucu- 
orașul 

fotbaliștii 
formația 

dar după

al 
în Goiatnia. 

romîni au în- 
locală Villa 

40 de minute 
a fost între
mai putut fi

Sfertursle de finală 
ale C.C.E. la baschet
Cu due vor juca echipele 
noastre în câz de calificare

LINZ I (Agerpres). —
Comisia de organizare 

competiției internaționale de 
baschet „Cupa campionilor eu
ropeni" întrunită la Obertriaun 
a stabilit prin tragere la sort’ 
programul sferturilor de finală 
ale competiției masculine. E- 
chipa sovietică S. K. Riga va 
ijuca cu învingătorul din întîl- 
nirea Hapoel Tel Aviv — Ga- 
latasaray Istanbul iar Spartak 
Praga Sokolovo (R. S. Ceho
slovacă) va juca în compania 
cîștigătorului meciului Virtus 
Bologna — C.C.A. București, 
în celelalte jocuri se vor în- 
tîlni : T.S.K.A. Moscova sau 
Etoile Charleville cu învingăto
rul întîlnirii dintre Legia Var
șovia — Spartak Sofia și
R, \al Madrid sau E.S.K. Engel
mann cu cîștigătorul partidei
S. K. Belgrad — Antwerp. In- 
tîlnirile din sferturile de finală 
urmează să se dispute de la 
16 februarie.

In sferturile de finală ale 
competiției feminine învingă- 
toarea întilnirii dintre Acade- 
mik Varșovia — Rapid Bucu
rești va întîlni 
partidei Slavia Sofia 
cabi Tel Aviv. Intîinirile din 
sferturile de finală urmează să 
se dispute în perioada I mar
tie — 30 aprilie. Echipele so
vietice S. K. Tartu și Daugava 
Riga vor juca direct în semi
finale.

a

cîștigătoarea
Ma-

sibilitate 
lor cave 
pînă acum (Vo-inescu, Constan
tin, Nunweiller III etc.). Iată 
formația ...........
loniță, 
weiller 
Marcu, 
Tăteru.

Miercuri dimineață lotul se
lecționatei București a părăsit 
Goiania cu destinația Belo Ho
rizonte, unde a ajuns în după 
amiaza aceleiași zile.

La Belo Horizonte echipa 
romînească va susține joi în 
nocturnă partida cu Cruzieros 
(campioana statului Minas 
Gerais) care trebuia să se 
dispute săptămîna trecută și 
care a fost amînată din cauza 
ploii. Acum, timpul este 
temperatura variază 
+25° și +30°.

Programul viitoarelor 
niri 
rești
După toate probabilitățile, el 
va păstra în linii mari forma 
celui anunțat. în orice caz, 
ultimul joc va avea loc la 17 
februarie la Recife, urmî-nd ca 
a doua zi iotul fotbaliștilor 
romîni să plece spre țară.

să se odihnească ce- 
au fost des solicitați

utilizată: Uțu-Je<nei, 
Panait-Seredai. Nun- 
IV (Bone)-Pîrcălab, 
Ene II, Țîrcovnicu,

ale selecționatei 
va fi cunoscut

bun, 
între

întîl- 
Bucu- 
vineri.

După încheierea campionate
lor internaționale de tenis de 
masă de la Praga, a urmat 
o dublă întîlnire între repre
zentativele R. S. Cehoslovace 
și R. P. Ungare. In ambele, 
învingătoare au fost echipele 
oaspe. La băieți, R. P. Ungară 
a cîștigat cu 5—1 
victorie a gazdelor a 
ținută de 
Si do:
3—2 (de notat că Eva Knc- 
zian-Foldy a fost învinsă de 
Schwartzova și Krupova).

La turneul international de 
haltere de la Tașkent, la care 
vor concura invitați din Asia 
si Africa, 
acum 
din
R. P. Mongolă, 
nezia si Pakistan. Turneul va 
avea loc în septembrie.

și-au anunțat pînă 
participarea halterofili 
Birmania. Afganistan, 

India, Indo-

Stanek în
2—I), iar la

(singura 
fost ob- 
fața lui 
fete cu

(Agerpres)

ința București și Jalgiris Kau
nas.

Echipa sovietică a reușit, în 
primul tur al competiției, să 
elimine formația Sparta Krako- 
via. Așa după cum ne-au spus 
handbaliștii sovietici, care au 
fost recent oaspeții noștri, 
sportivele din Kaunas au o 
tehnică deosebit de bună și 
practică un joc rapid și eficace.

Meciul de duminică va fi 
condus, probabil, de un arbitru 
din R.S. Cehoslovacă.

★
Incepînd din ziua de 8 fe

bruarie sala Floreasca va găz
dui o nouă și importantă corn 
petiție internațională de hand 
bal in 7, rezervată echipelor 
feminine. Este vorba despre 
cea de a HI-a ediție a „Cupei 
orașului București" la care 
și-au anunțat participarea echi
pele orașelor Budapesta, Ber
lin, Belgrad. Alături de aceste 
trei formații vor juca și două 
reprezentative ale Capitalei 
noastre, dintre care una de ti
neret.

Pentru această întrecere, fe-

AVRORA NICUI.ESCU

derația noastră de specialitate 
a invitat trei arbitri de peste 
hotare: V. Rakitin (U.R.S.S), 
Eduard Pardubșky (R.S. Ceh.) 
și Alfred Schwab (Austria).

Prima competiție 
de tenis a anuiui

Cupa 5 Martie"u

alegerilor, clubulIn cinstea alegerilor, clubul 
sportiv C.C.A. organizează o 
interesantă competiție de tenis 
dotată cu „Cupa 5

întrecerile încep 
și durează pînă . la 
în sala de tenis 
Calea Plevnei 114. Concursul 
se va desfășura la probele de 
simplu bărbați și simplu femei. 
Vor lua parte jucătoarele și 
jucătorii clasați pe locurile 
1—10 în clasamentul oficial, 
precum și alți sportivi invitați 
de organizatori cu aprobarea 
F.R.T.

Martie", 
duminică 5 
12 februarie 
C.C.A. din

Intliniri dirzc în prima reuniune din cadrul 
turneului cocoșilor și scmiușorilor

Fază din meciul Gh. Con stantin—P. Chilu
Foto: I. Mihăică

D. Done (Metalul Buc.) b.p. 
I. Iriza (Progresul Buc.).

Arbitrajele și deciziile corecte 
acordate de M. Stănescu, V. 
Schiopu Și Gh. Mihai precum 
și organizarea excelentă a galei 
au contribuit la buna desfășu
rare a întrecerilor inaugurale 
ale acestui turneu.

INTILNIREĂ DINTRE
V. IONESCU (DINAMO CRA
IOVA) ȘI I. RADULESCU (DI
NAMO BUC.) DOMINĂ PRO
GRAMUL GALEI DE ASTA- 

SEARA

Doi ani de importante succese
în activitatea sportivă universitară
■ Astăzi încep în Capitală lu
crările celei de a IlI-a Confe
rințe pe țară a Uniunii Aso
ciațiilor Studenților din R.P. 
Romînă. Conferința se deschi
de la o z> după terminarea 
unei, noi sesiuni de examene. 
Cu justificată mîndrie, delegați 
ai studenților -___________
din toate cen
trele universi
tare vor vorbi 
de la tribuna 
Conferinței des
pre succesele 
colegilor lor în 
„bătălia examenelor", despre 
noul pas făcut pe drumul 
cuceririi cetății științei.. Dar 
nu numai despre ulti
mele examene și nu nu
mai despre pregătirea pentru 
însușirea exemplară a profe
siunii alese se va vorbi la a- 
ceastă Conferință. Vor fi tre
cute în revistă realizările obți
nute în ultimii doi ani de stu
denții noștri, de asociațiile lor.

Tn toate domeniile de activitate, 
printre care un loc Important 
il ocupă, desigur, activitatea 
sportivă.

Un bilanț rodnic
tn răstimpul celor doi ani 

care au trecut de la precederi-

mtnt superior. Campionatele 
universitare, adevărată „coloa
nă vertebrală" a sportului stu
dențesc, au angrenat într-o sin
gură ediție, 1959—60, peste 
32.000 de studenți. La compe
tițiile interne

La deschiderea celei de a IlI-a 
Conferințe pe țară a U. A. S. R.

campiona- 
universi- 
au luat 
în anul

ta Conferință
U.A.S.R. activitatea 
universitară din țara 
datorită condițiilor 
a înregistrai Importante succe
se. Cele mai îmbucurătoare 
sint, fără îndoială, acelea care 
vorbesc despre creșterea și în
tărirea bazei de mase a spor
tului în institutele de învăță-

națională a 
sportivă 
noastră 
create,

organizate în a- 
fara 
telor 
tare
parte
1959—60 aproa
pe 50.000 stu- 
denti.

de înviorare cu-Gimnastica 
cerește cu fiecare zi noi adepți 
în căminele studențești. Cu 
concursul larg al catedrelor de 
educație fizică, gimnastica de

I. MANOLIU

(Continuare in pag. 0 2-a)

Turneul boxerilor de categorie 
cocoș și semiușoară a început 
aseară în sala Floreasca sub 
cele mai bune auspicii. Un pu
blic numeros, cifrat la aproape 
2000 de spectatori, a ținut să 
urmărească primele întreceri ale 
pugiliștilor participant ia, acest 
turneu.

In general, întîlnirile au fost 
de o bună factură, îndeosebi 
cele din cadrul categoriei cocoș. 
Iată rezultatele tehnice: Cat. 
COCOȘ: E. Chioreanu (CSM 
Cluj) b.p. D. Donciu (Medgi
dia), Gh. Constantin (St. roșu 
Brașov) b.p. P. Chițu (Voința 
Giurgiu), D. Răgălie (Marina 
Constanța) b.p. V. Dobrea (Di
namo Buc.),Gh. Lache (Voin
ța Buc.) b.p. P. Giurca (Tg. 
Mureș), A. Olteanu (Metalul 
Buc.) b. ab.2 N, Eremia (ISB). 
Cat. SEMIUȘOARA: Gh. Citi
rea (Dinamo Buc.) b.p. T. 
Stan (Medgidia), . N. Ichim 
(Corvinul Hunedoara) b.p. Z. 
Motea (Știința Craiova), I. Ma 
nea (Metalul Buc.) b. k.o. 3 S. 
Ghidriceanu (ISB), V. Antohi 
(Brăila) b.p. V. Bîrsan (Meta
lul Cîmpina), S. Bîrsu (Dinamo 
Buc.) b.p. V. Mandriș (CSM 
Reșița), I. Toth (CSM Cluj) b.P- 
Șt, Văcărit (Marina Constanța),

Turneul boxerilor de categorie 
cocoș și semitișoarâ continuă 
astă-seară, de la ora 19, în sala 
Floreasca. Intîinirile sc anunță 
deosebit de disputate și echili
brate. Spectatorii care vor fi 
prezenți în jurul ringului de la 
Floreasca vor avea prilejul să-i 

'■ vadă la lucru pe unii dintre cei 
mai valoroși pugiliști ai cate
goriilor respective: Vasilc Io- 

■ nescu (Dinamo Craiova), I. Ră-' 
dulescu (Dinamo Buc.), Petre 
Vizitiu (Dinamo Buc.), Florea 
Ilie (CCA), precum și a cam
pionilor de juniori Marin- Ion 
(O. Lung. Pitești) și Ion Dinu 
(Farul Constanța). Iată, de alt
fel, programul galei: COCOȘ. 
A. Ciiică (Progresul Buc.) - V. 
Hreniuc (Baia Mare), I. Stoica 
(Progresul Buc.)-D. Anghef 
(Dinamo Buc.), St. Dumitrache 
(Victoria Buc.)-I. Marin (<9- 
Lung Pitești), O. Ghenan (Farul 
Constanța)-L. Duță (Dinamo 
Buc.), V. Malm (Voința Iași)- 
T. Cerăceanu (Corvinul Hune-> 
doara). SEMIUȘOARA. M. Băț 
loiu (T. Mod)-N. Ciobotaru 
(Voința Giurgiu), D. Roman 
(Dinamo Buc.)-A. Pițigoi (G. 
Lung Pitești), I. Cătălui (Farul 
Constanța )-Fr. Micas (Baia 
Mare), I. Florea (CCA)-V. Ni- 
culae (Alexandria), P. Vizitiu 
(Dinamo Buc.) - M. Diamandes-’ 

, cu (Progresul Buc.), V. lonesctl 
. (Dinamo Craiova)-I. Radulescu 

(Dinamo Buc.), I. Dinu (Farul 
, Constanța)-!. Ionițâ (Pas.cur),



Cand'dați ai F.D.P

Profesoara He educație fizică
In dimineața aceea Aurora era mai e- 

moțională ca orieînd. Și cît de mult ți
nuse să nu fie. Ar fi dorit ca atunci 
cînd i se va da cuvîntul în adunare, sâ 
vorbească rar, liniștit, așa pe înțelesul 
tuturor. Emoția, însă, pusese stăpînire pe 
întreaga-i ființă. In 
zadar căuta sa o 
ascundă. 0 trădau 
obrajii îmbujorați. 
Fata aceasta calmă, 
familiarizată cu mi
ile de oameni ce o - 
întâmpinau de fie
care dată pe sta
dion, lăsă pentru o 
clipă gîndurile să-i 
zboare spre 
Timișoara, 
său natal, 
școală, 
în sport. 1955 
important. A venit 
la București, la In
stitutul de Cultură 
Fizică. Iși aduce a- 
minte apoi de clipele 
acelea minunate, cînd 
împreună cu colegele 
la Franck furt pe Main 
în Olanda) cucerise titlurile de campioa
ne ale lumii la handbal. Atunci emoția 
făcuse să-i apară în ochi lacrimile bucu
riei. Reprezentase cu cinste culorile pa
triei. Un an mai târziu, în 1957, a jost 
aleasă deputată în Sfatul popular 
șenesc.

...Și iat-o acum în mijlocul celor 
aleseseră, la o întâlnire deosebită.

In sala școlii elementare nr. 175 
raionul Grivița Roșie, adunarea cetățe
nească începuse de cîteva clipe. Sute de 
cetățeni din circumscripția electorală o- 
rășenească nr. 434 veniseră pentru a pro
pune pe maestru emerită a sportului
AURORA BRAN, drept candidată a 
a F.D.P. în alegerile de deputați în 
Sfatul Popular al orașului București.

o înaltă prețuire.Din nou t se acordă 
însemna că cetăfenii din raionul Gri vi fa 
Roșie au fost mulțumiți de activitatea 
ei. De aceea era atît de emoționată fi de 
fericită profesoara de educație fizică de 
la școala tehnică

in completarea cronicii de la Klingenthal
Scurt interviu cu St. Stăiculescu, antrenorul lotului

să-i 
trecut, 
orașul 

anii de 
primii pași 

an

de echipă (in 1956 
fi peste 4 ani

cru

ce o

din

de arhitectură.
Cei care au sus

ținut propunerea au 
vorbit despre ea în 
cuvinte calde. Au 
arătat strădania ei 
în muncă, spiritul 
gospodăresc, spu- 
nînd că realizările 
obținute în cartierul 
lor se datoresc 
bună măsură 
muncii harnice 
deputatei. Alții, 
drăgostlți ai sportu
lui o cunoșteau de. 
pe stadion. Ei au 
prezentat-o adunării 
pe Aurora Bran, ca 
pe o sportivă frun
tașă, 
exemplu 
cu care 
cultură

sport din țara noastră se mîndrește. Pentru- 
buna ei pregătire, pentru comportarea 
sa exemplară Aurora Bran a îmbrăcat de 
25 ori tricoul echipei reprezentative a 
țării. In 1956 a fost distinsă cu înaltul 
titlu de maestru emerită a sportului.

Acum, la cei 27 de ani pe care-i are, 
bucurîndu-se de minunatele condiții crea
te de partid, Aurora Bran împarte timpul 
său între școală, sport și activitatea de 
deputat. Se interesează de bunul mers 
al treburilor gospodărești din circum
scripția sa, se preocupă de creșterea ti
nerelor elemente în disciplina pe care a 
îndrăgit-o : handbalul. ~ 
acestea, maestru emerită a sportului Au
rora Bran este iubită și 
tul că a fost propusă 
oară candidată a F.D.P, 
sine.

în

a 
in

disciplinată, 
de conduită, 
mișcarea de 

fizică și

Pentru toate

apreciată. Fap- 
pentru a doua 
vorbește de la

C. ALEXE

Doi ani de importante
{Urinare din pag. 1)

înviorare a devenit parte integrantă 
a programului de activitate din a- 
proape 40 de cămine.

O orientare mai bună spre aspecte
le cele mai importante ale sportului 
universitar au avut catedrele de. edu
cație fizică din Universități și Insti
tute. Faptul că în momentul de față 
peste 17.000 de studenți sînt înscriși 
la orele de educație fizică și sînt cu
prinși în acest fel îmtr-o activitate 
permanentă, reprezintă o mare reali 
zare.

Pentru succesele deosebite obținute 
în ultimii ani pe linia dezvoltării spor
tului de mase merită să fie eviden
țiate colectivele sportive și catedrele 
de educafie fizică ale Institutelor Me
dico-Farmaceutic și de Construcții, 
din București, ale Universității „C. I. 
Parhon", ale Institutelor Politehnice 
din Timișoara și Brașov etc

Un bogat rezervor de cadre

Faptul că sportul universitar con
stituie pentru sportul nostru de per
formanță un bogat rezervor de cadre, 
nu mai trebuie subliniat. Este su
ficient să arătăm că în prezent nu
mai în categoria ..A“ la diferite dis
cipline sportive activează 30 de echipe 
studențești, iar în cluburile și echipele 
studențești își desfășoară activitatea 
peste 2500 de sportivi fruntași, prin
tre care 8 maeștri emeriți ai sportu
lui. 43 maeștri, 363 sportivi de cate
goria I etc. Sportivii cluburilor „Ști
ința" și-au făcut o datorie de cinste 
dc a fi fruntași nu numai în sport, ci 
și la învățătură. Vom da ca exemple 
numele lui Cornel Porumb (Inst. 
Polii. Cluj), campion mondial univer
sitar, Gh. Fierarii (Univ. „Babeș-Bo- 
lyai" 
lonescu (Inst. Agronomic 
ș. a. Sportivii din institute 
tăți, în lumina sarcinilor 
sportului din țara noastră, 
duiesc să-și ridice măiestria 
să realizeze performanțe la 
rezultatelor actuale internaționale.

Studenții sportivi din țara noastră 
întăresc continuu legăturile de prie
tenie cu colegii lor din alte țări. în 
ultimii doi ani, studenții romîni au 
fost prezenți la numeroase manifes
tări sportive internaționale, printre 
care Universiada de la Torino, Jocu
rile sportive de iarnă de la Chamonix, 
campionatele mondiale universitare de 
șah de la Leningrad, turneele inter
naționale de volei de la Pra.ga etc. 
Pregătiri intense se fac în vederea 
Universiadei ce va avea loc în acest 
an la Sofia.

Cluj), Mircea Ursac (I.C.F.), J. 
Craiova) 
și făcui- 
ce revin 
sc stră- 
sportivă, 

nivelul

Marți au sosit în țară, venind din di
recții diferite, schiorii romîni care au 
concurat la sflrșitul săptămmii trecute 
pe pîrtiilc din Klingenthal (fondiștii), 
St. Gervais ți Megeve (cei de la al
pine). Și pentru că cei mai multi din
tre ei urmau să plece a doua zi în R.P. 
Polonă, am socotit necesar să stăm, de 
îndată, de vorbă eu ei. ~ 
fondiștii — au fost și 
vați.

— Coin apreciați 
(n.n.

Primii sosiți — 
primii... intervie-

— Care sînt eci care n-au reușit să 
tină pasul cu schiorii remarcați mai 
sus de dv ?

— Dintre fondiști, Gh. Cincu, foarte 
slab atât la ștafetă cît și la individual 
și Stelian Drăguș, care s-a prezentat 
mult sub valoarea lui. Cît despre sări
tori, ei au avut o comportare sub orice 
critică: Florea Voinea s-a clasat ulti
mul din 51 de concurenți totalizînd doar 
105 puncte (față de cele 221,5 ale cîști-

gătorului), iar Munteanu fi litrii. occD 
dentafi la antrenamente, na s-au pre
zentat la concurs.

Sper, ca pe viitor participarea schio
rilor noștri (din probele nordice) la 
concursurile de amploare să se închei» 
cu rezultate fi mai bune... a spus 1> 
încheiere antrenorul Șt. Stăiculescu.

tov. Stăiculescu 
antrenorul lotului) „tăria 

cursului de la Klingenthal ?
— întrecerile din R.D. Germană s au 

bucurat de a participare valoroasă. Lo 
startul diferitelor probe au fost 
zenți puternicii schiori din țările 
dice, suedezii și finlandezii, cei 
R.P. Polonă, R.S. Cehoslovacă, 
Ungară, R.P.F. Iugoslavia., R.F. 
mană și, bineînțeles, din R.D. Germană. 
După cum vedeți o serie de națiuni care 
au o tradiție îndelungată în schiul de 
fond.

— Sînteți mulțumit de rezultatele 
obținute de reprezentanții țării noas
tre ?

— Față de stadiul de pregătire rela
tiv scurt pe care l-au avut la dispozi
ție schiorii noștri, față de lipsa de ex
periență a celor mai mulți dintre ei 
(media de vîrstă a lotului nostru a fost 
cea mai mică, atît la juniori cît și la 
seniori) pot să mă declar în parte sa
tisfăcut... Și iată de ce : la juniori, 
Vilmoș a sosit al 5-lea din 43 de par
ticipant, ștafeta a ocupat locul 11 iar 
la seniori, am ocupat locul IV la șta
fetă 4x10 km și locurile 17 (Gh. Bă- 
descu) și 18 (Petre Dinu) la indivi
dual. Trebuie să mai spun că în pri
mul schimb al ștafetei 4x10 km P. 
Dinu a avut al treilea timp (34:20.0) 
după finlandezul Haltunen (32:20,0), 
si suedezul Eriksson (32:21,0).

G. NICOLAESCO

con-

pre- 
nor- 
dm 

R.P. 
Ger-

Astăzi încep ia Tușnad întrecerile
pentru desemmares campionilor republican!

succese in activitatea sportivă universitară
succese reliefează un 
de atîtea altele, ale

Toate aceste 
aspect, alături 
vieții noi pe care o trăiește astăzi stu
dențimea patriei noastre. Prin grija 
partidului și guvernului, studenților le 
sînt asigurate cele mai bune condiții 
de învățătură și de trai. Alături de 
noi cămine și laboratoare, de cantine 
și biblioteci, se ridică noi săli și tere
nuri de sport pentru stlidenți. Nimic 
nu este precupețit, în patria noastră 
nouă pentru tineretului studios

să-i fie organizată ® activitate bo
gată, multilaterală.

Pentru toate acestea, studenții sînt 
recunoscători din inimă partidului. Ei 
sînt hotăriți să nu-și cruțe eforturile 
pentru a răspunde grijii ce li se a- 
rată, pentru a deveni cadrele de nă
dejde temeinic pregătite de caie are 
nevoie socialismul. Acesta va fi me
sajul ce va răsuna cu tărie de Ia 
tribuna celei de a IlI-a Conferințe 
pe țară a U.A.S.R.

Eva Farka.ș (Mureșul Tg. Mureș), camțuoana noastră de patinaj viteză, la ultimul 
său concurs pe pista de gheață de la Tușrmd

Așteptăm cu nerăbdare finalul dis
putelor dintre campioana 
Eva Farkaș și Magdalena 
dintre Gheorghe Ca ton a și 
Papuc, ca și evoluția lui D.
cu, 1. Moldovan, H. Chelaidite, L. 
Gall, Maria Mathe, sportivi care la 
ultimele întreceri au arătat că s-au 
pregătit cu 
capabili să 
campionatele 
rile existente

Desen de N. AR10N

de

Echipamentul asociației
G.A.S. Colanu—Tîrgoviște 
încuiat către Dr. 

asociației

Conducerea 'asociației sportive „Drapelul roșu” din 
Salonta nu sprijină suficient secția dc box. Astfel, 
pentru 32 de boxeri există doar un singur sac 

de antrenament
I, Ghișa—corespondent

Antrenorul: — Aoleu ! Să știi că iar au încurcat bonurile 
de ordine...

Astăzi încep Ia Tușnad întrecerile 
finale ale campionatelor republicane 
de patinaj viteză. In cursul zilei de 
ieri, concurenții prezenți în localitate 
au făcut Pe pista de gheață a lacu
lui Ciucaș ultimele antrenamente, 
luînd totodată cunoștință de pro
gramul alergărilor, precum și de se
riile în care vor concura. La între
ceri vor lua startul patinatori de 
viteză reprezentînd C.C.A., Construc
torul și Dinamo București, Olimpia 
Brașov, Știința Cluj, Mureșul Tg. 
Mureș ș.a.

noastră
Udrea, 

Emilian 
Lăzâres-

multă seriozitate, fiind 
asalteze cu succes la 
care încep azj recordu- 
la această disciplină.

Spartachiada de iarnă a tineretului |

In mijlocul mulțimii de pe 
patinoar atrăgea imediat atenția 
Mai ales acum. Venise în goană, 
după ceilalți, și s-a împiedicat. 
Căciula i-a sărit cît colo, iar el 
a alunecat pină pe zăpada de In 
marginea gheții, tocată de atileo 
patine.

Dar, 
nimic, 
doare, 
că nu 
dat-o.

intr-a patra ?
din scuturatul zăpevi

Intr-a cincea Ii! Dar

sportive „Recolta" de la 
este ținut de multă vreme 

Drăgușin, președintele 
sportive

M. Avanu—corespondent

parcă nu s-a întâmplat 
A sărit sprinten în pi- 
Atunci mi-am dat seurn^ 
avea vîrsta pe care i-am 
II încerc :

— Ești
Se opri 

mirat :
— Eu? 

de ce ?
— Patinezi bine.
— Glumiți. E al doilea an că 

pun patinele. Dar Călin, el da !
— Cine-i Călin?
— Fratele. Are și trei dilA**- 

me !
— La patinaj ?
— Nu, la atletism. Sare 

înălțime. La fel cn Brumei. 
Primul pa regiune. Mă duc 1

— Unde 9
— E concurs. Dirigintele 

tru...
Și dispare în mulțime. Singn 

rul. indiciu, căciula mare și alb^ 
se mai văzu o vreme printre zecile 
de patinatori.

.. La start aproape întreaga 
clasă a cincea B a școlii medtâ 
nr. 1 ,.lon Slavi ci“ din Araa 
Dirigintele le face „prezența" 
după ochi. O comandă scurtă, ea 
un pocnet de pistol. PaLnele sca
pără sein tei pe oglinda ghetil. In 
frunte piciul cu căciula, albă. E 
ajuns de altul. E întrecut. Apoi 
se apropie el de primul, dar cursa 
s-a terminat. Dir rotem-.n
prrnt: ■'

In 
I

— Rodea Dan, Gavril Leu 
Pene a Dan...

Mă apropii :
— Numai al treilea, Dănuț ?
Doi ochi mari, ce cuprind ori

zontul nesfîrșit al viitorului, mă 
privesc triști :

— Da! Patinele sînt de vină!! 
îmi sînt cam mari.

Apoi, trugîndu-și căciula pe 
ochi, zise ștrengărește :

— Pină la finală mai e. Și... 
mă pregătesc ou! Vedem noi !

Descrise încă un tur pe patinoa
rul din apropierea Mureșului, •« 
poi se opri în fața mea •

— Să vă spun ceva. Am citit 
m ziar că s-a prelungit prime 
etapă. Ce ziceți ? Mă pot pregân 
în două săptămîni ?

N-am reușit să-i răspund.
Călin, fratele. Am prins un c.rîm 
pei din discuția lor :

— A trecut cu mult de 7 tr 
tîrziem ! Ce-o sâ zicem azi ?

Dănuț răspunse sigur do. suit
— Ce ! Tata trebuie să ne în- 

pregăti m ! Fi nula
Spar tac hi (idei e u

teleagă! Ne 
pe școală a 
proape !

e.
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J
ln acest numâr gusîti nu- 

maroase partide de !a.m- 
re^wHscan masculin 
Fre-șjjt șî o 

cÂo teorie moderna.



rn jurul balonului 
rotund

» Echipa suedeză I.F.K. Gbtcborg, 
prima categorie, s-a oferit să sus-

i trei partide în tara noastră, în 
sul lunii martie. Forul nostru de 
cialitate i-a propus datele de 9, 12 
15 martie, cînd se proiectează să 

ce la Cluj, București și Arad.
> O formație romînească a tost iu
rtă la turneul international de anul 
sta, care se organizează în vară 
New York. Federația urmează să 
emneze formația care va face de- 
sarea.
► Fotbaliștii algerieni ne vor vizita 
i nou. Ei vor evolua în tara noas-

între 15 și 30 aprilie.
• Comisia orășenească București 
e ședință, mîine vineri la ora 18 
saia I.G.A.B. din str. C. Miile nr. 
8, cu toți delegații echipelor din ca

loria I și a Il-a oraș.

ești din Timișoara
Săptămîna trecută. Știința’ Timi- 
ara a efectuat trei antrenamente în 
la de gimnastică a Institutului 
ditehnic. Studenții timișoreni își 
r continua pregătirile la Sinaia 
b conducerea antrenorilor S. Bindea

N. Reiter, care au la dispoziție 
maiorul lot: Pain, Curcan, Enă- 
sscu — Codreanu. Turcan, Ne.acșu, 
rrgescu. Jenei — Igna, Tănașe, 

.jtreanu — Gîrleanu, R. Lazăr, 
ureter, Mițaru, Feodot, Petescu, 

Iordăehescu și Roman (P. 
-st...... coresp.).
• Duminică a avut loc la Jimbo- 
. un meci amical între Ceramica 
n localitate și Tehnometal din Ti- 
Ișoara încheiat cu victoria la scorul

3—0 (0—0) în favoarea primei 
hipe. Partida s-a desfășurat pe un 
np frumos, în fața a 400 de spec- 
tori.

Două premii a cite 34.798 lei la Pronosport
44 premii pe un buletin combinat (colectiv)!

în urma trierii și omologării 
riantelor depuse la concursul Prono- 
ort de duminică 29 ianuarie au fost 
abilite următoarele premii:
2 variante cu 12 rezultate exacte 
crte 34.798 lei. 81,5 variante cu 11 
zultate exacte a cîte 1.024 lei, 
514,5 variante cu 10 rezultate exac- 

a cîte 49 lei.
>nd de premii : 278.384 lei.
ele două premii 1 au revenit par- 

:ipanților Stelian Teodorescu din 
isnădie, str. 1 Mai nr. 1 și Vasile 
ainatin din Bîrlad, str. Leningrad 

' 5-De remarcat că participantul Ste
rn Teodorescu, care a folosit un 
iletin combinat (colectiv) a obținut: 
premiu 1, 9 premii II si 34 premii 
I, în total 45.600 lei. Un nou exem- 

lu al avantajelor pe care le prezintă 
îrticiparea pe buletine combinate 
elective).
Ce ne rezervă concursul următor ? 
n program foarte interesant. Vi-1 
rezentăm în întregime, o dată cu 
ronost icurile Artistului Poporului 
rigore Vasiiliu-Birlic, apărute în 
Programul Loto-Pronosport" de luni 
) ianuarie ;

BULETINUL TURNEULUI BALCANIC INTERCLUBURI
• La Steagul roșu : antrenamente și... tratative pentru stabilirea 

datelor jocurilor • Sînt admise schimbările de jucători.
Pentru echipa Steagul roșu, mai 

mult decît pentru oricare dintre cele
lalte formații din categoria A, actua
la perioadă de pregătire prezintă o 
deosebită importanță. Echipa din Bra
șov trebuie să se pregătească foarte 
bine nu numai în vederea returului, 
în care numeroșii săi susținători 
așteaptă o comportare superioară ce
lei din toamnă. Brașovenii doresc — 
și această dorință este perfect jus
tificată — ca echipa lor să aibă un 
cuvînt greu de spus în retur. Dar, ei 
mai au o dorință: aceea de a o ve
dea comportîndu-se cu succes în tur
neul balcanic intere luburi.

După cum se știe, Steagul roșu 
participă la această importantă com
petiție în calitate de a doua clasată 
în campionatul trecut și are de în
fruntat adversari puternici, printre 
care pe Levski din Sofia, Fenerbahce 
din Istanbul și A.E.K. din Atena. Cu 
unele din aceste echipe, Steagul roșu 
trebuie să se întîlnească pînă la în
ceperea returului campionatului. Deci, 
un motiv în- plus ca fotbaliștii bra
șoveni să privească și mai atent pre
gătirile actuale.

în prezent, sînt în plină desfășura
re și antrenamentele și... tratativele 
pentru stabilirea datelor jocurilor din 
cadrul turneului balcanic. Conduce
rea Steagului roșu este în discuție 
cu cluburile cu care urmează să joa
ce. Pînă acum însă nu a fost stabi
lită definitiv nici o dată. Partida cu 
Fenerbahce fusese fixată inițial pen
tru ziua de 8 martie la Istanbul. A- 
cum, data aceasta a intrat din nou

I. Nimes — Racing x, 2
II. Lyon — Reims 2

III. St Francais —
Le Havre 1. x

IV. Rennes — St. Etienne x, 2
V. Troyes — Sedan 2

VI. Valenciennes — Angers 1, x
VII. Limoges — Nice x, 2

VIII. Lecco — Fiorentina 1, x
IX. Catania — Milan 1, x
X. Napoli . — Lanerossi 1, 2

XI. Padova — Snal
XII. Sampdoria — Torino 1

Meciurile sînt echilibrate. în spe
cial prin faptul că o serie de echipe 
fruntașe se deplasează: Racing. Reims, 
Angers, Milan. In majoritatea cazurilor 
ele întîlnesc echipe cu o situație 
dificilă în clasament.

PRONOEXPRES
La tragerea din urnă a numerelor

Fond de premii: 730.000 lei

concursului PRONOEXPRES din 1 
februarie au fost extrase următoarele
numere :

11 15 16 46 22 38
Numere de rezervă : 32 13

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

în discuție, deoarece clubul din Istan
bul a propus schimbarea ei; se pro
iectează — la sugestia clubului Fe
nerbahce — devansarea meciului la 
sfîrșitul lunii februarie sau amîna- 
rea cu cîteva zile în martie. Cum și 
celelalte partide urmează să le dispu
te în afară, conducerea Steagului 
roșu studiază posibilitatea încadrării 
lor într-o singură deplasare.

Alte noutăți din turneul balcanic.
• Turneul se dispută după siste

mul campionat, cu jocuri tur-retur și 
clasament.

• Primele jocuri ale echipei A.E.K. 
Atena sînt astfel programate: cu 
Fenerbahce la Istanbul, cu Levski 
la Atena și cu Partizan la Tirana.

e Toate partidele trebuie dispu
tate pînă la 15 septembrie a.c.. con
form regulamentului competiției.

o în cursul unui meci pot fi în- 
locuiți portarul (în tot timpul jocu
lui) și un jucător de cîmp (pînă la 
pauză).

e Un jucător eliminat este suspen
dat automat pentru întîlnirea urmă
toare.

Antrenamente, antrenamente...
LOTUL ECHIPEI RULMENTUL 

BÎRLAD

Rulmentul Bîrlad și-a început pre
gătirile sub conducerea antrenorului 
Justin Apostol. La prima ședință de 
antrenament a fost prezent un lot de 
17 jucători : Leață. Iordache — Radu, 
Istrate, Bercea, Burtea — Manta, 
Schlunschi — Luchian. Cărare, 
Manolache, Constantinescu, Oprea, 
Frîhcu, Dascălu. Stoian. Niculescu. 
A lipsit nemotivat jucătorul Jurcă. 
(E. Solomon, coresp.).

12 INTILN1RI DE VERIFICARE

C.S.M. Reșița și-a alcătuit un judi
cios plan de antrenamente. în care 
sînt prevăzute și 12 întîlniri de veri
ficare cu echipe de categorie regio
nală, categoria B și A. De pildă, 
fotbaliștii reșițeni vor juca la 4 
martie cu C.F.R. Timișoara, jar la 9 
martie cu Știința Timișoara. Iată 
lotul echipei : Boceanu, Purcică — 
Bratu. Husek, Recelescu. Asan — 
Nicolin, Apro, Jijic, Schiopu — Jo- 
jart. Pătrașcu, Mateon, Tischler, Spo
rea, Varga, Schtigelbauer, Todor, 
Walisch, Indru. Din lot mai fac par
te și juniorii Mingheș, Crișu și Scîn- 
teie II. (lancu Plăvițu, coresp.).

De la I. E. B. S.
Pentru turneul de box al cocoșilor 

și semiușorilor care are loc în sala 
Floreasca între 1 și 5 februarie a.c. 
biletele s-au pus în vînzare la casele 
de la agenjia centrală Pronosport din 
Calea Victoriei nr. 9 și str. I. Vidu.

Lcvshi Solia va evolua in Capitală
De vorbă cu antrenorul Gh. Constantinescu despre turneul 

echipei Dinamo în Turcia și R. P. Bulgaria

Recent s-a înapoiat în Capitală 
echipa feminină de volei Dinamo 
București, campioana țării, care a 
susținut la Istanbul primele două 
jocuri din cadrul „Cupei campionilor 
europeni". învingătoare în ambele me
ciuri, Dinamo s-a calificat pentru tu
rul următor al competiției, unde va 
întîlni farmația iugoslavă Partizan 
Belgrad.

In drum sipre tară, Dinamo a evo
luat la Sofia în compania puternicei 
echipe Levski, clasată pe locul II în 
campionat. Despre aceste trei jocuri

Jucătoarele de la Fenerbahce : Alarmă, trage Dinamo !...
Reproducere din ziarul Tiirkiye—Sport

La Sibiu

A doua ediție
a „Cupei Energia,,
SIBIU (prin telefon). — La sfîr

șitul săptămînii trecute s-a disputat în 
localitate a doua ediție a „Cupei E- 
nergia". In afara uqpr formații din 
Sibiu au participat echipe din Brăila 
și orașul Victoria. In competiția mas
culină s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Energia Sibiu-Negoiul ora
șul Victoria 3—0 (3,11,8)» „7 Noiem
brie" Sîbiu-Tînărul meseriaș Brăila 
3*—1 (5-15, 15-9, 15-9, 16-14) ; s-au
întîlnit apoi între ele echipele învin
gătoare și cele învinse: Energia —• 
„7 Noiembrie" 3-2 (13—15. 15—7, 
7-—15, 15—12, 15—10). Jocul a avut 
o desfășurare pasionantă și a durat 
3 ore și 20 de minute 1 Tînărul me- 
seriaș-Negoiul 3—1 (14—16, 15—6,
15—3, 15—8). Iată clasamentul: 1. 
Energia (care cucerește trofeul pen
tru a doua oară); 2. „7 Noiembrie"; 
3. Tînărul meseriaș; 4. Negoiul.

Iată rezultatele din competiția fe
minină : Energia Sibiu-Negoiul ora
șul Victoria 3—1 (8—15, 15—4. 15—7, 
15—4), „7 Noiembrie" Sibiu-Energia 
Sibiu 3—2 (15-7, 15—12. 4—15,
14—16, 15—9). Clasament: 1. „7 No
iembrie" ; 2. Energia; 3. Negoiul.

VALERIA VLADOIANU — coresp. 

ne-a vorbit antrenorul Gh. Constan
tinescu: „Deși s-or părea că cele 
două victorii cucerite de Dinamo in 
Turcia au fost ușoare, realitatea este 
că cel puțin in primul meci cu Fener
bahce Istanbul atacul a trebuit să 
muncească destul de mult pentru a 
putea realiza puncte, deoarece ad
versarele noastre aveau o apărare 
foarte bună. Trebuia să tragi de 4—5 
ori pină să realizezi u- punct. In 
plus, podeaua de asfalt a incomodat 
oarecum jocul nostru. Ceea ce mai 
vreau să scot In evidență este nu
mărul mare de spectatori care a a- 
sistat la ambele partide. Faptul are 

următoarea explicație: voleiul nos
tru se bucură de un frumos prestigiu 
in Turcia".

Discuția a alunecat apoi spre în
tîlnirea de la Sofia, cu Levski.

— N-am văzut de multă vreme un 
meci atît de disputat ca acesta. Noi 
am cîștigat după multe eforturi, 4 
seturi necesitînd prelungiri, iar in 
al cincilea scorul a fost 15—13/ 
Levski a prezentat o formație întărită 
cu cinci jucătoare din lotul reprezen
tativ. Meciul a contat ca o bună ve
rificare înaintea focurilor cu Partizan 
Belgrad care vor avea loc între 26 
februarie și 12 martie. Cu această 
ocazie, echipa Levski a fost invitată 
să participe la cîteva partide în Ca
pitală, între 15—20 februarie.

— m. t. —

VIZA ANUALĂ A CARNETELOR
DE LEGITIMAȚIE

Toate echipele masculine și femi
nine de categoria A trebuie să facă 
viza anuală a carnetelor de legiti
mare pînă la data de 1 martie a.c. 
la F.R. Volei. Se atrage atenția tutu, 
ror echipelor că fără această viză 
ele nu vor fi programate în campio: 
nat.

ADA PTA RE DUPÂ RO MA NUL , 
SC RIITQRILQR SOVI ETIC I I
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REZUMAT : în Kievul ocupat vremelnic de 
fasciști, fotbaliștii clubului Dinamo au învins 
cu 6-1 echipa germană Luftwaffe, într-un meci 
Pe care au fost siliți să-1 joace.

XIX

Vă^înd acest ultim act de nesupunure, Radomski 
sări ca ars ele la locul lui și amenință cu pum
nii : ..Nu părăsește nimeni stadionul — strigă el 
isteric. Controlul documentelor ! Arestați pe toți 
șuspecții ! Le arătăm noi cine-i kaput !“ O vesta 

neplăcută începu să circu'e printre rînduri : ne
numărate dube ale Gestapoului așteaptă la poartă. 
Polițaii se virau pretutindeni, îi arestau pe cei 
care" Ii se păreau suspecți, le răsuceau mîinile 
la spate și-i tîrau spre ieșire. într-una din tri
bune se iscase o încăierare în regulă. Ca să nu 
provoace ovațiile spectatorilor, jucătorii kievieni 
părăseau terenul cu capetele plecate, dar la pi
cioarele lor cădeau buchete de flori. Din ziua 
ele cînd a căzut prizonier. Rusievici nu s-a sim
țit niciodată cu inima atît dc ușoară. Tntrînd în 
cabină, Sviridov îl întrebă : „Ce se-ntimplă în 

tribune ?“ „Nu mai pricep nimic — răspunse Ni
kolai — doar n-au de gînd să-i aresteze pe toți!“ 
Incercînd să iasă din w cabină, Rusievici fu oprit 
de un agent al Gestapoului care-1 împinse și 
încuie ușa.

între timp, domnul Radomski blestema în gînd 
mulțimea asta gălăgioasă. ..Blestemății !“ Nu s-au 
supus, nici n-au de gînd să se supună. Ei cred 
în izbinda lor“. Pe neașteptate, el se simți mic 
și nenorocit in acest furtunos torent de earner . 
Iată că. în pofida tuturor cruzimilor la care i-a 
supus Pe kievieni, vxața a triumfat. Ce se va 

întîmpla dacă această masă va repurta victoria ? 
Tresări și închise ochii. „Ar fi timpul să ne luăm 
tălpășița, pînă nu e prea tîrziu“ — bolborosi el. 
Mirat de cele spuse, gîndi Se pare că mă lasă 
nervii". Apoi ordonă : „Să se deschidă porțile. 
Iar jucătorii kievieni să rămînă deocamdată sub 
arest. Toți cei arestați să fie trimiși la mine, în 
lagăr, la Șiret

Scara, tîrziu. fotbaliștii fură duși sub escortă la 
fabrica de pline.

(Urmam vn numărul viitor)



VALERII BRUMEL nu intenționează
să se oprească Ia 2,25 m!

Interviu de la Moscova in exclusivitate pentru „Sportul popular”

In cursul zilei de marți a sosit la Moscova atletul Valerii Brumei, 
venind de ta Leningrad, unde după cum se știe a stabilit duminică cea 
mai bună performanță mondială la săritura în înălțime (2,25 m ). Prin 
intermediul redacției ziarului „SOV1ETSKI SPORT" am obținut de la 
proaspătul performer următorul interviu semnat de un reputat socialist 
sovietic de atletism.

Hl

Jucătorii

INVERNAVIONAIrA
romîni de tenis

la Pardubice, Brno
(prin telefon). După

de masă învingători
și Bratislava

Turul Egiptulu

Răsunătoarea victorie obținută în Roma 
olimpică de Robert Șavlakadze și Va
lerii Brumei asupra lut John Thomas 
a fost 
den tali 
pl ari., 
ales in 
mărime 
dial.

Totuși, curînd după aceea tînărul Va
lerii <1 făcui sâ se vorbească despre el 
nu numai în cercurile specialiștilor în 
atletism, ci și în întreaga lume spor
tivă In decurs de 2 luni după J.O., 
Brumei a adus recordul continental lu 
impresionanta cifră de 2,20 m și de 
două ori a fost foarte aproape de suc
ces în atacul direct 
mondial în aer liber, 
faptul că în această 
nu făcea antn namenl 
cepuse perioada de 
performantele obținute veneau din ,,ve 
chea rezervă* de forte . Abia la sfîrși- 
tul lui decembrie, Brumei și-a reluat cu 
regularitate antrenamentele, aducînd în 
cadrul lor o notă mărită de multilate
ralitate și sărând de efort. Sprint, să
rituri în lungime, prăjină, gimnastică 
aruncări, ridicări de haltere în toate 
cele trei poziții clasice...

N-au trecut nici trei săptămîni 
Brumei se afla în formă excelentă f. 
abia aștepta prilejul să se afirme. El a 
fost ofent de campionatele universitare 
pe teren acoperii ale U.R.S.S., disputa
te în stadionul de iarnă de la Lenin
grad în treacăt trebuie amintit că acest 
stadion poseda o pistă de zgură cu lun
gime de 250 m (cea de la Madison 
Square Garden are 155 m), aci se pot 
face curse de 110 rag., există o foarte 
bună pistă de elan pentru lungime. Sec
torul pentru săritura în înălțime este de 
asemenea de zgură, fapt foarte impor
tant de reținui

Cu citeva zile înainte de plecarea la 
Leningrad. Valorii Brumei a avut pri
lejul să citească în manuscris noul tra
tat pe care-i pregătește Vladimir Mihai 
lovici Deacikov, primul cercetător al In
stitutului Central de cercetări științifice 
în domeniul culturii fizice din Moscova 
1 înârul student a fost deosebit de im
presionat de acel pasaj în care repu
tatul om de știință demonstrează posibi-

litatea atingerii în scurt timp a perfor- 
anței de 2,30 m la săritura în înăl- 

Rîndurile lui Deacikov au avut 
pe Valerii Brumei

țime.
darul să-l convingă , _ ........ ..... .....
de posibilitățile sale și i-au dat ultimul 
impuls necesar. La scurt timp după a-

socotită fie anii comentatori occi- 
ca rezultatul unei simple întîm- 
Putini dintre aceștia vedeau mai
Brumei o nouă stea de prima ceasta, lumea sportivă afla de ext ra

pe firmamentul atletismului man- c ’

asupra recordului 
De reținut 'este 

perioadă. Hrumel 
asiduu El iși in- 
odihnă activă și

>•<

ordinara performanță a atletului sovietic: 
2,25 m !

La întoarcerea sa la Moscova i-arn 
adresat lui Valerii Brumei cîteva scurte 
întrebări :

— Socotiți că este posibil să amelio
rați in curînd performanța obținută ?

— Desigur... — a fost răspunsul re
cordmanului european.

— Pe baza căror elemente socotiți 
posibil aceasta ?

— In primul rând mărind volumul 
antrenamentelor -—a precizat Brumei. în
țeleg prin aceasta, lărgirea domeniului 
de pregătire, mărirea intensității ședin
țelor de antrenament și a sarcinii exer
cițiilor fizice. Multe se pot obține și 
pe baza desăvârșirii tehnicii săriturii, 
care la mine -nu este încă perfectă.

’— Ce modificări anume socotiți că se 
pot aduce tehnicii săriturii ?

— Deocamdată, aceasta rămâne 
secret... — a spus zîmbind atletul. 
Mai înlîi trebuie să mă descurc eu 
sumi în dificilele probleme pe care ți le 
pune ștacheta ridicată la înălțimi de re
cord....

BRATISLAVA .. 
campionatele internaționale de tenis 
de masă ale R.S. Cehoslovace termi
nate duminică seara Ia Praga. lotul 
nostru s-a deplasat în localitatea 
Pardubice. Aici, sportivii romi ni au 
jucat luni seara cu reprezentativa 
orașului. Selecționata Bucureștiului a 
ieșit învingătoare cu scorul de 8—2: 
Negulescu — Moudri 2—0, Rethi — 
Salba 2—0, Covaci — Jak 2—0, Po
pescu — Salba 2—1. Geta Pitică — 
Trha 2—0, Maria Alexandru — Kir- 
likova 2—0, Ncgulcscu, Rethi — Mou
dri, Jak 2—0, Popescu, Covaci — 
Moudri, Salba 1—2, Pitică, Negulescu 
— Kirlikova, Moudri 0—2. Alexandru. 
Pitică — Trha. Kirlikova 2—0.

De la Pardubice, selecționata Ca
pitalei și-a continuat turneul la Brno, 
unde marți seara a cîștigat întîlnirea 
cu reprezentativa Brno cu scorul de 
14—2 : Negulescu — 
Alexandru — Kinkova 
dru, Pitică — Kinkova, 
vaci — Stepanek 0—2, 1 
viUki 2—1, Pitică — 
pescu —r Marko 2—0.
Rethi — Ostravitzki, Schvab 2—0, 
Negulescu — Ostravitzki 2—1, Alexan
dru — Ola 2—0, Popescu — Stepa
nek 2—1, Alexandru, Negulescu —

Ola,
2-0, _____ . _ _ ________
— Kinkova 2—0. Popescu, Covaci — 
Marko, ȘtȘpaqek 0—2.

Miercuri scara, selecționata Bucu- 
leștiiilui a susținut noi întîlniri la 
Bratislava cu reprezentativele orașu
lui. La fete, echipa noastră a ieșit 
victorioasă cu 3—0 : Alexandru —• 
Harvanova 2—0, Pitică — Posa 2—0, 
Alexandru, Pitică — Harvanova, Posa 
2-0.

In _ întîlnirea masculină jucătorii 
romîni conduc după șase partide cu 
scorul de 4—2: Negulescu — Ian 
Melkvi 2—0, Covaci—Polakovici 0—2, 
Rethi — Wiliam Melkvi 2—0, Negu
lescu — Polakovici 2—0, Rethi — 
Ian Melkvi 1—2, Covaci — Wiliam 
Melkvi 2—0. In momentul c.înd are 
loc convorbirea telefonică a început 
meciul dintre Rethi și Polakovici.

Schvab 2;-J, Covaci — Blatni
Rethi — Schvab 2—0, Pitică

a sosit primul la Suez

um

în-

GHERARD ELENSKI 
arbitru de categorie unională 

atletism

PETROSIAN

la

Schvab 2—0.
2—1. Alexan- 
Ola 2—0, Co- 
Rethi — Ostra- 
Ola 2—0. Po-

Negulescu,

După o zi de pauză, competiția in 
ternațională ciclistă amatoare Ture 
Egiptului a continuat cu disputare 
celei de a 6-a etape, alergată pe dis 
tanța El Ghizeh — Suez (140 km J 
Ea a fost parcursă de învingătorii 
etapei, 
ore 49 
preună 
care a 
sați țp
Barleben (R.D.G.), Kulibin (U.R.S.S.) 
Piekhacek (R. P. Polonă) și Keller
man (R.D.G.). In clasamentul genera- 
continuă să conducă ciclistul 
Alexandr Kulibin. (Agerpres).

Lothar Appier (R.D.G.), în ! 
min. 43 sec. El a sosit îm 
cu alți patru alergători, di 

dispus la sprint. Au fost da 
același timp, în ordine

sovîetk

i
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Echipa de popice Motor 
Karl Marx-Stadt întreprinde 
un turneu in țara noastră

La 23 februarie, 
sosească în țara 
formație de popice 
Karl Marx-Stadt. 
vor susține trei jocuri, 
torul program : 25 februarie : Voința 
București-Motor; 28 februarie: Vein 
ța Ploiești-Motor; 2 martie: Voința 
Craiova-Motor.

După 13 runde

este aștep-tată sâ 
noastră puternica 
din R.D.G., Motor 
Popicarii germani 

după urmă-

lider in campionatul d? șah al U.R.S.S.
continuat în campio- gistrate ; Tainianov 
șah. In runda a 13-a, 1—0, Șimaghin — ]
Leonid Stein a reușit Lutikov — Averbach y2—‘A. Bannik —

Furman 
1—0 (runda a 13-a) ; Hassin — Ta
rasov 1—0, Spasski — Borisenko 1—0, 
Korcinoi — Cerepkov —!/? (în
trerupte). In clasament: Petrosian 9, 
Smîslov, Spasski, Gheller, Polugaev- 
ski și Stein 8l/2, Korcinoi 7l/z.

Surprizele au 
natul unional de 

:tînărul maestru 
să întreacă pe unul din liderii clasa- Gufeld —l/2, Korcinoi
meniului, marele maestru Efim Ghe- 
ller, cîștigînd la mutarea a 41-a a 
partidei. In aceeași rundă Petrosian 
a remizat cu Bronstein, Spasski cu 
Tarasov. După întrerupere, Polugaev- 
ski a cîștigat la Borisenko, iar Smîslov 
la Cerepkov. Iată alte rezultate înre-

î—0, Sima ghin
— Boleslavski 

Hassin V, — */2,

BERLIN (Agerpres). — Organiza
torii celei de-a 14-a ediții a tradițio
nalei competiții cicliste „Cursa Pă
cii" au trimis invitații de participare 
în 20 de țări: U.R.S.S., R.S. Ceho
slovacă, R.P. Romînă, R.P. Ungară, 
R.P. Polonă, R.P. Bulgaria, R.D. Ger
mană, Belgia, Olanda. Anglia, Iugo
slavia. Franța, Grecia, Norvegia, Ita
lia. Danemarca, Suedia, R.F. Germană, 
Finlanda și Austria. In cazul că una 
sau două dintre aceste țări nu vor 
putea lua parte la cursă, pentru a se 
completa numărul de 20 de echipe, 
vor fi invitați cicliștii 
sau Monaco.

PRAGA (Agerpres). 
multe țări europene au 
zent intense pregătiri în 
ticipării la cea de-a I4-a 
diționalei competiții 
naționale „Cursa Păcii 
se va da la 2 mai din Varșovia.

Federația maghiară de specialitate 
a selecționat în lot 12 alergători, în 
frunte 
Arany, 
Cicliștii 
leze la 
rea competiției aproape 7000 km. Cu 
multă atenție se pregătesc cicliștii 
sovietici. Din lot fac parte 16 aler-

din Elveția

- In 
loc în 

vederea 
ediție a

cicliste 
“ al cărei start

mai 
pre- 
par- 
tra-

inter-

cu cunoscuții rutieri 
Megyerdi, Horvath și 
maghiari au în plan 
antrenamente pînă la

Torok, 
Juzske. 
sâ ru- 
începe-

-<

fytcidtâccfr ®Caleidoscop «Caleidoscop
• Cotidianul sovietic de specialitate 

î,Sovictski sport* •» oferit la începutul 
acestui an o frumoasă surpriză nume
roșilor săi cititori. Incepînd cu numă
rul din 5 ianuarie ziarul „găzduiește" 
în paginile sale o Universitate a sănă
tății, în cadrul cărei3 specialiști și 
sportivi de performanță abordează teme 
dintre cele mai interesante. Iată cîteva 
dintre acestea : „Cultura fizică va învin
ge bătrânețea4*, „Un stadion în cameră’ 
(despre practicarea exercițiilor fizice în 
cadrul locuinței personale), „Mâine este 

timpului liber)dumintcă- (folosirea 
etc

★
O ȘTIRE primită de 

Be vor disputa intre 3 
pion ațele europene de 
anunță că la această competiție vor 
lua parte 17 țări. Pînă acum au fost 
înscriși 162 de pugiliști. Comitetul de 
organizare a întocmit normele de des
fășurare, pe care le-a trimis tuturor 
federațiilor naționale

★
CUNOSCUTUL boxer italian Nino 

Benvenutti a trecut la profesionism. 
Cîștigătorui medaliei olimpice a catego
riei semimijlocie în întrecerile de la 
Roma și de două ori campion de a- 
matori al Europei a susținut prima în- 
tîlnire profesionistă în compania pugi- 
listului tunisian Ben Ali Allala, pe care 
l-a învins, cu ușurință, la puncte.

♦
FEDERAȚIILE de handbal din R. 

Germană și R, F. Germană au căzut 
acord ca la turneul final 
natului mondial de handbal 
va începe la 2 martie, să 
echipă unită a Germaniei, 
ambelor țări vor înoepe în____ _____,
antrenamentele in comun. In urmă to a-

W........ ...................................................................................

la Belgrad, unde 
și 10 iunie cam- 
box amator, ne

D. 
de 

al campio- 
în 7, care 
prezinte o 

Jucătorii 
scurt timp

rele zile federația din R. D, Germană 
va desemna pe cei 8 jucători care vor 
fi incluși în lot.

★
„La Grande Olimpiade", al 

s-n bucurat de
FILMUL .. 

regizorului Marcel’ini, 
un frumos succes cu ocazia premierei. 
O cronică a filmului publicată de Pie
tro Petroselli în „Corriere dello Sport" 
socotește că una 
șite 
lung 
rian

secundă Huddersfield Town, care a rea
lizat pînă acum performanța nr. 1 a 
competiției, eliminind pe deținătoarea 
trofeului, Wolverhampton Wanderers cu 
2-1.

dintre cele mai reu- 
secvente ale acestei pelicule de 
metraj este acee,q „a zborului ac- 

al săritoarei romîne Iolanda Balaș".
★

AMERICA DE SUD fotbalul ar-IN
gentinian începe să-și piardă din pres
tigiu în favoarea oeluj brazilian. Nume
roase echipe din Peru. Ecuador, Co
lumbia, unde joacă mulți fotbaliști im
portați din Argentina au decis să rezi
lieze contractele argentinienilor și își 
îndreaptă privirile spre fotbaliști bra
zilieni. Motivele ? Pe de o parte, ar- 
gentiniienii joacă excesiv de dur, pe de 
alta pretențiile lor materiale sînt exa
gerate. Iar un al treilea motiv ni-1 
arată ziarul „Espectador" din Bogota, 
capitala Columbiei : „Dacă vrem să îm
bunătățim fotbalul nostru, trebuie s' 
începem prin a elimina fotbalul argen
tinian. care s-a dovedit a fi în plină 
decadență Trebuie să ne orientăm că
tre fotbalul brazilian". Și pentru ca mă
sura să fie completă, susamintitul ziar 
anunță că forul conducător al fotbalu
lui columbian a decis să renunțe și la 
serviciile arbitrilor argentieni...

★
IERI S-A REJUCAT meciul Luton 

Town-Manchester City din cadrul Cu
pei Angliei, întrerupt sîmbăta trecută 
la scorul de 6-2 pentru fotbaliștii din 
Manchester. De data aceasta a învins, 
surprinzător, Luton cu 3-1. Adversara 
sa în optimi va fi echipa din liga

★
VICTORIA ÎNREGISTRATA Sîmbătă 

la Belfast die reprezentativa de rugbi a 
Africii de Sud (19—6 cu selecționata Ir
landei de Nord) a fost cea de a 28-a 
din turneul întreprins în Insulei© Bri
tanice. Ultimul meci este programat 
pentru 4 februarie, la Cardiff, după 
care „Springboks** iși vor continua tur
neul pe continent, în

★
MAI 

după 
Roger

Franța.

capata tot 
tență versiunea 
fotbalist francez 
mează să fie transferat de L. 
Reims la clubul argentinian River Plata 
din Buenos Aires. La același club ar 
urma să apară în linia de atac Kubala 
(actualmente la F.J Barcelona) și Pe- 
pillo (Real Madrid). Iată deci că exo
dul fotbaliștilor occidentali 
inversă celei de 
ropa în America

MULTA consis- 
care cunoscutul 

Piantoni ur- 
Stade de

ia direcția 
pînă acum : din Eu- 
de Sud..

★
a apărut de curînd 

consacra-
EA MOSCOVA 

cartea „Reportaje din Roma' 
tă Jocurilor Olimpice care au avut Ioc 
3-nuI trecut în capitala Italici In carte 
se relatează amănunțit despre desfășu
rarea întrecerilor sportive, despne suc
cesul strălucit repurtat de către spor
tivii sovietici. Cartea este ilustrată bo
gat și cuprinde toate rezultatele tehni
ce ale J.O. de la Roma.

■jV
ABIA ȘI-A FĂCUT REINTRAREA pe 

ring fostul campion mondial profesio
nist la mijlocie Carmen Basilio, că el 
a și fost, suspendat t într-adevăr, s-a con
statat că în meciul cîștigat la Madison

Square Garden din New York, Ia 8 ia
nuarie, Basilio cîntărea cu 1.800 kg mai 
mult decît prevedea contractul.

★
PRIMUL SUCCES înregistrat de Aso

ciația fotbaliștilor profesioniști din An
glia în tratativele duse cu Liga patro
nilor de cluburi n-a pus capăt luptei 
întreprinse de jucătorii englezi. Ei au 
anunțat că vor pretinde Ligii ca pe 
viitor să nu angajeze în cluburi de-cît 
pe ansi jucători care sînt membrii aso
ciației. Pînă acum aproape 2.700 fot
baliști britanici s-au înscris în ringu
rile acestei asociații, care recent a reu
șit să-și impună cu tărie revendicările 
în fața patronilor de cluburi.

★
ROD LAVER, tenismanul care a con

tribuit decisiv la cîștigarea „Cupei Da
vis'* de către echipa Australiei, n-9 reu
șit să rămînă campion al țării sale. In 
finala de simplu masculin a campiona
telor australiene, disputate la Melbour
ne, Laver a cedat surprinzător în fața 
lui Roy Emerson Scor : 1-6, 6-3, 7-5,

‘ a cîștigat tînăra jucă- 
ani Margaret Smith, care 
întrecut pe Joan Lehane

6-4. La femei, 
toare de 18 
în finală a 
CU 6-1, 6-4.

★

PRINTRE LUCRURILE de prej la care 
ținea foarte mult Alexandr Alexandro- 
vici Dudocikin din Moscova, în virstă 
de 74 de ani, se afla și o medalie de 
argint cucerită în anul 1913 în luptă 
cu cei mai buni patinatori ai acelor 
timpuri. Recent, fostul sportiv s-a des
părțit de medalia atît de prețioasa pen
tru el ; a dăruit-o tînărului patina
tor V. Skalikov din Moscova, învingă
tor într-un concurs al asociației Trud, 
urîndu-i ca în curînd să adauge aces
teia una... olimpică, sau mondială, dar... 
tot dl3 argint.

gători, printre care se află ren ,/ 
cicliști Kapitonov, cîșt'gător al meda
liei olimpice de aur de la Roma, 
Olizarenko, Kolumbet, Bebenin, Pe
trov, Cerepovici, Melehov și Saiduhjn. 
In luna martie cicliștii sovietici se 
vor antrena pe șoselele din apropiere 
de Soci, iar în ultimele două săptă
mîni ale lunii aprilie, ei vor pleca la 
Leipzig unde se vor pregăti în co
mun cu cicliștii din. R.D. Germană. 
Tot aici vor sosi în cursul lunii apri
lie și cicliștii din R.P. Bulgaria. Lotul 
alergătorilor bulgari cuprinde, printre 
alții, pe Hristov, Todorov, Gheorghiev, 
Kotev, Iliev și alții. înainte de a 
pleca la Leipzig, cicliștii bulgari 
vor pregăti în comun la Plovdiv, 
preună cu cei mai buni rutieri 
R.P. Polonă.

se 
ira
dia

Noutăți din fotbalul sovietic
Recent, Prezidiul Federați-ei de 

fotbal a Uniunii Sovietice a stabilit 
un lot de 26 de fotbaliști care vor 
participa la pregătirile î-n vederea 
viitoarelor întîlniri din cadrul preli
minariilor campionatelor mondiale. 
Din lot fac parte: lașin, Maslacen- 
ko, Kotrikadzie-portari, Medakin, 
Petrov, Netto, Șustikov, Riabov. Cio- 
heli, Ostrovski-fund ași, Voronin, 
Manoșin, Șikunov, Iamanidze-miilo- 
cași, Metreveli, Bazilevici, Ivanov, 
Cislenko, Serebreanikov. Ponedelnik, 
Lobanovski, Batanov, Bubukin, Husai
nov, Meshi, Mosalev.

După cum se știe, reprezentativa 
Uniunii Sovietice va susține în acest 
an p-atru întîlniri contînd pentru cali
ficarea în turneul final al campiona
tului mondial din Chile (U.R.S.S.- 
Turcia, 18 iunie; U.R.S.S.-Norvegia, 
1 iulie ; Norvegia-U.R.S.S., 23 august; 
Turcia-U.R.S.S., 12 noiembrie) pre
cum și alte numeroase partide inter
naționale. Tn cadrul ședinței amintite 
mai sus s-a stabilit data cînd va în
cepe campionatul de fotbal al 
U.R.S.S. pe anul 1961 : 8 aprilie.

0 ana Rowe și Jean Harrower
vor evolua la București

Zilele trecute, forul nostru de spe* 
eialitate a primit o comunicare din par
tea federației engleze de tenis de masă 
prin care se anunță numele celor două 
jucătoare care vor lua parte la Bucu
rești la campionatele internaționale do 
tenis de masă ale R.P. Romîne din 24—• 
28 februarie. Este vorba de Diana 
Rowe și Jean Harrower.

Bcdacția gi administrația: București, str. „Vasiie Conta nr. 16, telefon 11,10.05. Interurban 72, nr. 1—2 întreprinderea Poligrafică Jir. 2, str. Brezoianu 23—25.


