
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VH
. .......... ' T L ■-

fVy .

Scrisoarea celei de a III* *a

O puternică dezvoltare a luat-o în 
anii regimului democrat-popular și 
străvechiul oraș de pe malurile So
meșului — Clujul. Alături de uzine 
și fabrici, alături de blocuri moderne 
de locuințe, așezăminte științifice și 
culturale ridicate în ultimii ani la 
Cluj, s-au construit și numeroase 
baze sportive. Iată numai cîteva din 
ele>

• Baza sportivă din parcul uzi
nelor ,4anos Herbak", dată în folo
sință în anii 1953—1954, cuprinde un 
teren de fotbal, terenuri de tenis, 
volei și baschet, o popicărie, un ba
zin de înot și o frumoasă sală de 
sporturi.

• Stadionul „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej" a fost complet refăcut. S-au 
construit tribune de beton în care 
pot lua loc 30.000 de spectatori.

« A fost terminată construcția »ă- 
îii de gimnastică din strada Apacsai 
Cseri Janos, dotată cu aparatură și 
instalații modeme.

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din FL F- Romînd
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O victorie pe deplin meritată

ECHIPA FEMININĂ ȘTIINȚA BECE PEȘTI A ÎNVINS In primul meci jalgipis Kaunas cu 12-4 (5-2)

Acțiunile pe semicerc au fost rare în acest joc. Fotoreporterul nostru a reușit 
însă să surprindă unu din aceste puține acțiuni. Ștef (Știința) a prins mingea 
în poziție de „pivot" și aruncă la poartă cu toată opoziția adversarei. Ea va 

marca cel de al cincilea gol pentru echipa sa

Handbalistele de la Știința Bufn
ești au făcut un pas serios spre fi- 
lala „Cupei Campionilor Europeni", 
nvingînd ieri seară, în orimul joc al 
emifinaleior, formația Jalgiris Kaunas 
u scorul de 12-4 (5-2). In felul a- 
esta, avînd chiar din prima întiinire 
n avans de 8 goluri. este foarte greu 
e presupus că ji'.că‘oarele bucureștene 
or putea să rateze calificarea în fi- 
ala competiției, unde vor intîlni pro- 
abi| echipa Dynamo Praga.
Datoare publicului bucureștean încă 

e la jocul cu Spartak Subotița, cînd 
u evoluat sub posibilitățile lor. Iiand- 
alistele de la Știința au jucat de a- 
:astă dată mai bine, mai vioi, men- 
nînd pe toată durata întîlnirii un 

• Complexul sportiv studențesc

0 noua si strălucită realizare a științei si tehnicii
Uniunea Sovietică a lansat 

un satelit artificial greu 
al Pămîntului

Satelitul (întărește, fără ultima treaptă 
a rachetei purtătoare, 6.483 kg!

Moscova 5 (Agerpres). TASS transmite:
IN PROGRAMUL SOVIETIC DE REALIZARE A NAVELOR IN

TERPLANETARE A FOST PARCURSA INCA O ETAPA EXTREM DE 
MPORTANTA, SCRIE COMENTATORUL PENTRU PROBLEMELE 
ȘTIINȚIFICE AL AGENȚIEI TASS.

Faptul că greutatea noului satelit al Pănwntuilui întrece cu aproape 
louă tone pe aceea a sateliților lansați până în prezent, demonstrează 
docvent succesele construcției de rachete- în Uniunea Sovietică.

Cele trei nave cosmice satelit, lansate în Uniunea Sovietică în mai, 
lugust și respectiv decembrie anul trecut, aveau aproape aceeași 
preutate, iar fiecare lansare avea un program diferit.

Astfel, a fost dovedită pentru prima oară pe cale experimentală 
'osibilitatea rămînerii timp îndelungat a unor viețuitoare în Cosmos și 
.’Mpoierii lor în bune condiții pe Pământ, A tost îndeplinită cu succes 

parte considerabilă a programului anunțat în mai 1960: „De a se 
rece la începerea încercărilor unei nave cosmice pentru zboruri pre- 
uingi'fe ale omului în spațiul cosmic".

In mod evident, chiar după victoriile atft de remarcabile obținute 
înă acum de știința sovietică, lansarea unui satelit greu de 6,5 tone 

constituit o problemă tehnică extrem de complexă. După toate pro- 
, abilitățile, prezintă cel mai mare interes datele obținute cu ajutorul 

istemului radiotelemetric de pe bordul satelitului (controlarea para
metrilor diferitelor elemente constructive și a aparatajutui de pe sate- 
tul gigant).

Rețin atenția imensele posibilități pe care le oferă pentru ampla- 
rrea de vietăți, creșterea continuă a greutății sateliților sovietici. Să 
mințim că încă la bordul ceJei de-a doua nave-satelit sovietice — în 
reutate de 4,6 tone, lansată la 19 august 1960, în Cosmos a călătorit 

întreagă grădină zoologică — doi cîini, două duzini de șobolani și 
oareci, precum și alte vietăți.

In afară de aceasta, orbita satelitului greu străbate păturile celeT 
tai rarefiate ale atmosferei. Se poate spera că vor fi culese informații 4 
oi cu privire la păturile cele mai înalte ale atmosferei. *

ritm rapid, care a solicitat serios for
mația din Kaunas. Și dacă o repriză 
handbalistele oaspe au rezistat, jn par
tea a doua a întîlnirii ele au cedat 
pasul, pertnițînd echipei Știința să 
cîștige la o diferență mare de scor. 
Un cu vini greu de spus, mai ales în 
primele minute ale partidei, l-a avut 
jocul bun, mobil în aoărare, pe care 
l-au practicat handbalistele de la 
Știința. Sesizînd repede că echipa 
oaspe dirijează toate mingile în mo
mentele de finalizare spre două jucă
toare : Ralseviciute și Kielevaitite, spor
tivele noastre au închis bine culoa
rele spre poartă din direcția acestor 
două principale realizatoare. In felul 

acesta, eficacitatea formației diu Kau
nas s-a redus simțitor.

Un alt asoect important al acestei 
partide a fost acela că folosirea con
traatacurilor s-a făcut bine, mai ales 
în cea de a doua repriză, cînd Con- 
stantinescu și Reipp au marcat din 
astfel de acțiuni. Din păcate, în pri
ma repriză echipa bucureșteană a ra
tat cîteva contraatacuri, mai ales din 
neatenția Irinei Hector, care a dega
jat imprecis.

Trebuie spus, de asemenea, că jocul 
a avut și perioade mai puțin frumoa
se. Stăpînite uneori d.e o inexplicabilă 
nervozitate, jucătoarele de la Știința 
au ratat foarte multe mingi în atac, 
fie trăgin-d în momentele cele mai ne
potrivite, fie pur șt simplu comițînd 
o serie de greșeli tehnice. Și spunînd 
aceste lucruri în clipele imediat ur 
mătoare victoriei, noi ne gîndim, în 
special, la jocurile ce vin cînd hand
balistele bucureștene au datoria să 
confirme acest frumos rezultat. Acest 
lucru va fi posibil eliminînd asemenea 
lipsuri care privează echipa de o 
comportare și mai bună

Arbitrul Iosif Rocek (R, S. Ceho
slovacă) a condus atent și autoritar 
— bine secondat la cele două porți 
de Vasile Sidea și Gh. Vișan — ur
mătoarele formații :

ȘTIINȚA BUCUREȘTI: Hector—Ni- 
culescu (3), Pădureanu, Stef (t), 
Reipp (3), Szokb (2), Ștefănescu (2), 
Roth, Constantinescu (l).

JALGIRIS KAUNAS: Stasuieavi- 
cene — Jukneviciute, Vaitekunene (1), 
Griniute, Klumbyte, Dimsiene (1), 
Balseviciute (2), Kielevaitite, Tavians- 
kene.

Returul întîlnirii va avea loc la 19 
februarie la Kaunas

CĂLIN ANTONESCU
★

In completarea programului s-au 
disputat jocuri din cadrul „Cupei de 
iarnă" a F.R.H. Iată rezultatele: Ra 
pi-'l — Constructorul 31-18 (13-11) ;

* - Titanii „23 August" 36-13
Știința — Dinamo 29-23

Verificați dacă 
ați fost înscriși 

în listele de

Tn numele tuturor studenților din 
Republica Populară Romînă, noi, 

delegații la cea de-a III-a Confe
rință a Uniunii Asociațiilor Studen
ților din Republica Populară Ro- 
mînă, ne exprimăm dragostea nețăr
murită, recunoștința fierbinte față de 
Partidul Muncitoresc Romîn și Co
mitetul său Central, față de guver
nul Republicii Populare Romine pen
tru grija părintească ce o poartă ge
nerației noastre tinere, studenților, 
pentru condițiile tot mai bune ta 
care trăim și învățăm.

Arătîndu-se că delegații la Confe
rință au primit cu deosebită bucu
rie telegrama de salut a C.C. al 
P.M.R. și Consiliului de Miniștri, 
în scrisoare se spune: Ne angajăm 
în fața partidului și guvernului, în 
fața poporului să muncim cu tot 
elanul tinereții noastre, învățînd cu 
pasiune și perseverență, însușin- 
du-ne cele mai noi descoperiri ale 
științei și realizările tehnicii mon
diale, legînd tot mai mult cunoștin
țele noastre de necesitățile practicii 
industriale și agricole pentru a pu
tea contribui — după terminarea 
studiilor — la introducerea tehni
cii celei mai înaintate în toate ra
murile economiei naționale, Ia va- 

-><><><><><><x><><>o<>o<><><><>o<xxx><><x><><><x;xx><xk><x>4In anii puterii populare ?

loriificarea din plin a bogățiilor pa*  
trie», să devenim buni pedagogi,, 
educatori ai viitorilor constructori 
ai comunismului.

Conștiente de rolul crescînd ce ÎI 
au în viața obștească, asociațiile vor 
contribui tot mai mult la dezvolta-» 
rea conștiinței socialiste a studenți
lor, ajutîndu-i să-și însușească mars 
xism-leninismul, să cunoască temei-» 
nic politica partidului. Asociațiile stu
denților vor depune o activitate sus
ținută pentru atragerea maselor tine
retului studios la o participare șf 
mai activă la întreaga viață politică 
și obștească a țării.

Asociațiile — se arată în scrisoare 
— vor milita pentru întărirea conti
nuă a legăturilor frățești cu tinere
tul și studenții din Uniunea Sovie
tică și din celelalte țări socialiste, 
vor dezvolta și mai departe relațiile 
de colaborare cu studenții progre
siști din țările capitaliste, din ță
rile care s-au eliberat de Sub jugut 
robiei coloniale și din colonii, vor 
lupta pentru înfăptuirea unității în 
mișcarea studențească mondială, a- 
dueîndu-și contribuția la triumful 
politicii coexistenței pașnice, la ta-i 
tărirea prieteniei între popoare, la. 
apărarea păcii îp lume.

din parcul „Babeș-Bolyai" a fost 
complet reamenajat. Aici studenții 
se pot întrece la înot, tir și atletism, 
pot juca baschet, volei, fotbal, hand
bal, rugbi etc.

• In imediata lui vecinătate se 
află impozanta Sală a sporturilor — 
pe care o prezentăm în fotografia a- 
lăturafă — dată în folosință anul 
trecut, una dintre cele mai moderne 
construcții de acest gen. Aici se des
fășoară întreceri de volei, baschet, 
handbal în 7, tenis de masă, gim
nastică, box, scrimă etc., în cele mal 
bune condiții de joc și vizibilitate.

• Dar construcțiile sportive n« 
s-au oprit aici. în momentul de față 
se ridică o frumoasă piscină acope
rită. Tot în cursul acestui an se va 
începe amenajarea unei piste de ca
notaj, prima de acest gen în ora
șul Chij.

Pentru aceste minunate daruri, 
sportivii și iubitorii sportului clujeni 
mulțumesc din inimă partidului.

Text și foto: IONEL DAVID



S-a încheiat turneul „cocoșilor" și al „semiușorilor" Au început întrecerile „Cupei 5 Martie**
Ieri dimineață, la ultima reuniune a 

turneului cocoșilor și al semiușorilor, 
sala Floreasca a fost din nou arhipli
nă. Ultima confruntare a boxerilor a 
dovedit că, în general, la aceste cate
gorii avem destule elemente care, pre
gătite în continuare cu atenție, pot 
progresa mult.

Cea mai disputată partidă de ieri 
dimineață a fost aceea care a opus 
pe Ilie Manea (Metalul) lui Nicotae 
Ichim (Corvinul Hunedoara). Intîlni- 
rea a oferit momente de mare inten
sitate datorită, loviturilor extrem de 
puternice pe care și le-au trimis cei 
doi Parteneri de întrecere. Bucureștea 
nul a început meciul cu cîteva serii 
puternice la cap, expediate în mare • (Progresul

• Comisia de box a orașului Bucu
rești organizează un curs de ar-

Gli. Constantin (dreapta) încearcă să trimită o directă de dreapta la plex pe care A. Ciucă o va bloca.
Foto: I. Mihăică

viteză, lovituri la care Ichim a răs
puns rar, riar cu precizie. Asistăm în 
continuare la schimburi rapide de o 
parte și de alta. Aplicînd tactica de 
defensivâ-activă, Ichim răspunde cu 
promptitudine atacurilor boxerului me
talurgist pe care îl pune deseori în 
mare dificultate. Totuși, pînă la jumă
tatea reprizei a doua, Manea obținuse 
avantaj și se părea că-J va menține 
pînă la sfîrșital, meciului. Dar, lovi-, 
turile puternice ale hunedoreanului 
l-au zdruncinat serios pe Manea, care 
începe să împingă și să lovească cu 
capul. Această situație se prelungește 
pînă spre sfîrșitul meciului, cînd, în 
sfîrșit, arbitrul V. Popescu se hotă- 
rește să-l avertizeze pe elevul lui 
Stoianovici. Juriul a acordat victoria 
Jțui Ichim, victorie meritată.

O altă partidă așteptată cu interes 
a fost cea dintre A. Olteanu (Meta
lul) și D. Ragălie (Constanța). întîi 
nirea a oferit, pe lingă dîrzenia recu
noscută a celor doi pngiliști, și mo
mente de box curat, în care loviturile 
clare, eficace, eschivele, au fost apre
ciate de soectatori. In primele două 
reprize Olteanu a practicat un box 
clar, a attacat mai mirit șl a lovit 
cu mai multă precizie. După șase mi
nute de luptă încordată (în care și 
constănțeanul a avut momente 'le do 
minare)., în ultima repriză, ghicind 
parcă echilibrul existent, cei do* 1 II. * IV. V. VI. * VIII. 
boxeri au atacat insistent. Victoria a 
fost atribuită pugilistului de la Meta
lul.

Alergările de ieri dimineață s-ati 
disputat pc o pistă grea care a făcut 
ca întrecerile să se desfășoare într-o 
cadență puțin susținută. Timpurile în
registrate cu această ocazie sînt cu 
8—10 secunde sub recordurile obiș
nuite. Concurență au depus maxi
mum de efort pentru a nu rămîne îu 
afara cursei.

In proba rezervată cailor tineri a 
învins Rahova urmat de Eretic. A 
raportat Ia ordinea simplă cota de 
lei 1.005,60 pentru 1 leu. Câștigăto
rul dădea 160 metri lui Sibian, care 
s-a comportat slab, fiind întrecut 
după parcurgerea primelor 500 me
tri. Performanțe bune au realizat 
Muna, care s-a desprins de la ple
care, Avînt, Zdravăn și Iubitul meu.

Iată rezultatele înregistrate :
I. Rahova (Dinu), Eretic, Vînt de 

vară Cota : 15.50 — 1.005.60. .
II. Frățior (Borlescu), Răboj, Fla

vius Cota : 1.60 — 24 — 53.60 ord. 
triplă : 223.40.

HI. Muna (Mihalachc), Adonis, 
Stegar Cota: 26.80 — 77.10 —
122.50.

IV. Avînt (Szabo), Elegant, Birlic 
Cota : 2.20 — 19.50 — 69.60 ord. 
triplă: 53.10.

V. Zdravăn (Angliei), Eviva, Su- 
lamitâ Cota : 4 — 46.20 — 11.70.

VI. Rîvna (Ciochină), Demon, Băs- 
măluța Cota: 6.30 — 50.10 — 45.30 
ord. triplă : 318.60.

VIL Rîmnic (Herțescu), Rovina, 
Bacciserai Cota: 8.20 —■ 63.10 — 45.

VIII. Iubitul meu (Buțan), Paf, 
28.50 — 15.5Q

O luptă dinamică dar fără deosebi
te atribute de ordin tehnic au furni
zat Dănilă Done (Metalul) și Vasile 
Ionescu (Dinamo Craiova). Done și-a 
depășit deseori adversarul, căruia i-a 
aplicat multe serii fulgerătoare la fi
gură. Graioveanul ni s-a părut obosit 
și, în general, nu a dat randamentul 
obișnuit. ‘Firește că în asemenea con 
diții, decizia acordată pugilistului de 
Ia Metalul nu mal comportă discuții.

Finalele campionatelor universitare
SINAIA 5 (prin telefon). Im sala Casei 

4e cultură din localitate se desfășoară 
în prezent finalele campionatelor uni
versitare de șah. Iu turneul masculin 
(30 de jucători) după cinci runde pe 
primele loouri se află următorii) 1. 
Emil Uitgureanu (Craiova) 41/2' p, 
2—4. Carol Drozd (Cluj), Ion Zarcula 
wimfe.), Adrian Aldea (Iași) 4 p, 5—8. 
afasUc Boieza iu (BfafioyJ, Jiie TănU"

Tînărul Eugen Chioreanu (C.S.M. 
Cluj), care cu două zi'le ta urmă cu
cerea aplauzele entuziaste ale specta 
torilor bucureștenij nu a mai reușit în 
întîlnirea de ieri să reediteze compor 
.tarea sa bună. Oboseala din întîlnirea 
precedentă și-a spus cuvîntul. Aceasta 
nu înseamnă însă că adversarul său 
riin întîlnirea finală, Ion Marin (Cîm 
pulung Muscel), nu are merite în ob 
ținerea victoriei. Chioreanu s-a miș
cat bine în ring, dar a punctat foar‘ 
te rar, ceea ce nu se noate-spune des 
pre adversarul său. ALTE REZULTA
TE. L. Dtiță (Dinamo Buc.) b. p. T. 
Diancu (Medgidia) ; Gh. Constantin 
(St. roșu Brașov) b. p. A. Ciucă 

Buc.); I. Dinu (Farul

Constanța) b. p. R. Dinu (Dinamo 
Buc.); P. Chițu (Voința Giurgiu) b. p. 
I. Stoica (Progresul Buc.); Șt. Dumi- 
traebe (Victoria Buc.) b. p. V. Do- 
brea (Dinamo Buc.); S. Bîrsu (Dina
mo Buc.) b. p. V. Antolii (Brăila).

REZULTATELE REUNIUNII 
DE SÎMBĂTĂ

Sîmbătă- seara, sala Floreasca a 
găzduit cea de a patra reuniune 
din cadrul turneului boxerilor de 
categorie cocoș și semiușoară. lată 
rezultatele tehnice: COCOȘ: T. 
Cerăceanu (Corvinul Hunedoara)

Rezultate interesante in campionatele republicane
FEMININ

VOINȚA TG. MUREȘ — RAPID 
BUC. 57—65 (30—40). Jucătoarele 
din localitate și-au disputat șansele 
cu multă însuflețire, creînd momente 
dificile campioanelor, care au evoluat 
sub posibilități. Cele mai multe punc
te au fost înscrise de Demeter (23), 
Romfeld (19) de la Voința, și Fe-, 
renez (14), Ivanovici (12), de la Ra
pid. (I. Păuș — corespondent).

PETROLUL PLOI EȘTI-VOINȚA 
ORADEA 61—50 (30—20). Valoare 
tehnică scăzută dar luptă dîrză. Pe
trolul, care s-a apărat mai bine în 
fața unei echipe nervoase, a realizat 
două puncte foarte prețioase pentru 
îmbunătățirea poziției sale codașe în 
clasament. (Amalia Kreiss — coresp.).

CONSTRUCTORUL BUC-VOINȚA 
BRAȘOV 61—41 (28—14). Avantajul

seanu (Buc.), Ștefan Leuștean (Buc.) 
și Victor Țacu (Buc.) 3 */2 p. In turneul 
feminin (22 de concurente) după trei 
runde prima parte a clasamentului arată 
astfel: 1—2. Eleonora Gogîlea (Buc.), 
Gertrude Baumstark (Timiș.) 3 p, 3. 
Elena Statkovski (Iași) 2 */2 p, 4—5. 
Rodită Ghișa (Cluj) și Cornelia Ța- 
punea (Timiș.) 2 p.
A» DUMITRI U gr •¥, PAIN - coresp.

b.p. V. Hreniuc (Baia Mare) ; L. 
Dtiță (Dinamo Buc.) b.p. P. Giurca 
(Tg. Mureș) ; N. Eremia (l.S.B.) 
b.p. T. Diancu (Medgidia) ; SEMI- 
UȘOARA: M. Baloiu (Tehnica Mo
dernă) b.p. A. Pițigoi (C. Lung 
Muscel) ; Fr. Micas (Baia Mare) 
b.p. V., Niculae (Alexandria);, M. 
Ciobotaru (Voința) b.p. -S. Tache 
(Medgidia) ; V. Mandriș (Reșița) 
b.p. I. Radulescu (Dinamo Buc.) ; 
V. Bîrsan (Cîmpina) b.p. Ir, Ioniță, 
(Pasteur) ; M.’ Diamandescu (Pro
gresul) b.p. Z. Motea (Știința Cra
iova).

bitri, cronometrori și crainici. Cursul 
va începe la 26 februarie. înscrierile 
se primesc la consiliul orășenesc 
U.C.F.S., Aleea Ștrandului nr. 2 
(Ștrandul tineretului) în zilele de 
luni, miercuri și vineri, între orele 
17—20.

★
• Sala Institutului Pasteur (șos. 

Giulești, tramvai 11) găzduiește în- 
cepînd de mâine — pînă sîmbătă — 
întîlnirile din cadrul fazei a doua a 
campionatului republican de juniori 
și calificare seniori. Meciurile vor 
începe la ora 19.

de 20 de puncte a fost menținut a- 
proape continuu de către învingătoare, 
pe de o parte datorită adresei la coș, 
pe de altă parte datorită ineficacității 
adversarelor- Cele mai bune realiza
toare: Marian (21), Voicu (15) de 
la Constructorul și Kraus (23) de la 
Voința.

I.C.F.—C.S. ORADEA 38-57 (15— 
25). Studentele au pierdut meciul 
din cauza ritmului lor lent, atît în 
apărare cât și în atac. Oaspetele au 
avut o excelentă realizatoare în Far
kas care a realizat 26 p. Cea mai 
eficace jucătoare de la I.C.F. a fost 
Simion (16 p.). (V. Corbescu —
corespondent).

PROGRESUL BUCUREȘTI-ȘTIINȚA 
CLUJ 52-50 (28-24)

ȘTIINȚA BUCUREȘTI—MUREȘUL
TG. MUREȘ 61-53 ( 34-24)

MASCULIN

ȘTIINȚA GLUJ—STEAGUL ROȘU 
BRAȘOV 100-67 ( 45—29). Clujenii, 
fără a străluci ‘, au profitat de nu
meroasele greșeli de apărare ale oas
peților realizînd puțin obișnuitele 100 
de puncte. Cele mai multe situații 
ofensive au fost concretizate pentru 
învingători de Demien, foarte bun 
și în restul acțiunilor (22 p.), Albu 
(26 p.) și Vizi (24 p.). învinșii s-au 
bizuit mai mult pe Zereleț (14) șț 
Franț (13). (Șt. Tămaș — coresp.).

ȘTIINȚA CRAIOVA — DINAMO 
BUG. .58—56 ( 30—24). Partidă foarte 
disputată încheiată cu victoria meri
tată a localnicilor, care ait păstrat 
inițiativa mai mujit țjuțp, S-au remar,

Prima competiție de tenis ă anu
lui s-a deschis ieri prin întrecerile 
dotate cu „Cupa 5 Martie" pusă în 
joc de organizatori, clubul sportiv 
C.C.A. Au fost invitați 18 jucători 
și 7 jucătoare care fac parte din 
rîndurile fruntașilor (Gh. Viziru, 
Tiriac, > Bosch, • Cristea, C. Năstase, 
■Namian, Mina- Ilina, Ponova etc.) 
și cîteva elemente tinere de perspec
tivă. Dintre meciurile dțn ziua ’ întîi, 
a plăcut îndeosebi cel- care a apus 
pe tinerii CF Popovici -și Sever Dron, 
în care victoria a revenit primului 
cu 6—3,6—3. Partida a oferit schim
buri frumoase de mingi, ambii ju
cători manifestînd tendințe accen
tuate către jocul ofensiv. O formă 
bună au arătat șl maestrul emerit al 
sportului Gh. Viziru, C, Năstase, 
Georgescu și Bosch. O partidă in
teresantă și de un nivel tehnic mul
țumitor a prilejuit-o și întrecerea 
Rakosi-Mărmureainu 3—6, 6—3, 7—5. 
Cei doi tenismani au utilizat dese

Un nou concurs de sala, 
un nou succes dc participare

Din nou atletism în Capitală-, 
Din nou sala Floreasca a fost luată 
pur și simplu cu asalt de sutele de 
juniori și copiii care au ținut să 
participe La întrecerile celui de al 
patrulea concurs din acest sezon. 
Din nou am remarcat entuziasmul 
cu care au concurat toți tinerii sau, 
mai bine zis, foarte tinerii partici- 
panți, ca și nivelul mulțumitor al 
pregătirii efectuate de ei pînă acum. 
Hotărit lucru, în acest an atletismul 
nostru contează pe noi cadre de 
tineri, dintre care unii foarte talen- 
tați și pe mulți, foarte mulți copii 
cu adevărat îndrăgostiți de acest 
sport.

Arbitrii concursului au trebuit să 
apeleze la „forțele" și la „re
zistența" lor pentru a putea face 
față șuvoiului de participanți, că
rora să le înregistreze rezultatele 
și să-i îndrumeze cu atenție. Gîn- 
diți-vă că numai în cursa de 30 
de metri au fost necesare 41 de 
serii a cîte 7 concurenți (socoteala 
e lesne de făcut!) sau că la sări
tura în lungime pentru copii au 
evoluat 75 de „atleți"... Stat numai 

cat Hoffman, Ionescu, Cordier, (Știin
ța) și Caragheorghe, Kiss, Paraschi- 
vescu (Dinamo). (V. Săndulescu, R. 
Schultz — coresp.).

DINAMO ORADEA .- ȘTIINȚA 
BUC. 70—77 ( 34—29). Meciul a fost 
interesant prin evoluția scorului. Gaz
dele au condus toată repriza întîi, 
dar în a doua parte a jocului au 
dat vădite semne de oboseala per- 
mițînd astfel studenților bucureșteni 
să egaleze în min. 28 și să ia condu
cerea. Remarcăm că învingătorii au 
avut în Nosievici pe lîngă un foarte 
bun realizator (28 p.), și un activ 
organizator de joc. S-au mai remar
cat Rădulescu (Știința) și Sebestien, 
Hupoiii (Dinamo). (M. Roxin. Al. 
Jilău — coresp.).

VOINȚA IAȘI—G. S. M. GALAȚI 
84—36 (40—21). Mult prea nervoși 
și lipsiți de eficacitate găiățenii au 
pierdut la o diferență considerabilă 
și... înainte de termen, deoarece în 
min. 36 ei au rămas cu un singur 
jucător pe teren ! Cele mai multe ac
țiuni ale ieșenilor au fost fructificate 
de Voroneami (23), Huțu (19) și 
Vișoianu (26). (P. Codrea, C. Zvir- 
cevski —• coresp.).

RAPID BUC. — ȘTIINȚA TIMI
ȘOARA 61—41 (20—23). Abia, după 
pauză, profitînd și de ieșirea din joc 
a lui Aurel Popovici, un jucător de 
bază al Științei, feroviarii și-au im
pus superioritatea. De remarcat apor
tul lui Cristian Popescu și Ganea 
(Rapid). 

C.C.A.-DINAMO TG. MURES. Secera Cota:
81-62 *35232$ ' '.«W .țrjpla 222.

ori loviturile de atac cu numeroase 
incursiuni la plasă.

O întîlnire mai slabă a fost aceea 
care a opus pe D. Viziru lui A. 
Bardan. Primul a cîștigat eu 6—3, 
6—4, dar deși a fost mai constant 
în acțiuni, el a comis totuși multe 
greșeli..

Alte rezultate, tur preliminar: 
Boaghe -1. Năstase 6—3, 6—4, 
turul I : Georgescu-Screster 6—1, 
6—3, Cristea-.Burelu 6—4, 6—0, C. 
Năstase-Basarab 6—0, 6—0, Gh. Vi
ziru- C. Ionescu 6—0, 6—0.

Competiția continuă astăzi, în
tre orele 9—20, în sala din Calea 
Plevnei 114. Pe lîngă partidele de 
simplu masculin, se vor disputa și 
■întîlniri de ’simplu feminin. Dintre 
jocurile de simplu bărbați reținem 
următoarele: Gh. Viziru—D. Viziru,
(către ora 11,30), Țiriac-Bo'aghe' (în 
jurul orei 14,30) și Bosch-Rakosi 
(ora 17).

două exemple care ilustrează insă 
cît se poate de bine afluxul, neîn- 
tîlnit în nici un alt an, al tineretu
lui nostru spre atletism. „Sîntem 
de-a dreptul impresionați de numărul 
mare, din ce în ce mai mare al ce
lor care participă ia întrecerile de 
sală, ne-a spus tov. N. Pană din
comisia, orășenească de atletism. 
Tocmai de aceea trebuie să ne pre
ocupăm cu toată seriozitatea ca toți
aceștia să vină pe stadion la pri
măvară și la vară, să-i angrenăm 
într-o activitate continuă și cît mai
bine organizată".

Dintre rezultatele înregistrate cu 
acest prilej vom consemna cîteva: 
30 ni băieți: A. Diaconu (Dinamo) 
4,1; L. Dumitrescu (Prog.), C. 
Tontsch (Voința), D. Gradin (CSS), 
I. Barbu (Constr.) 4,2; fete: Maria 
Mihai (Prog.), Antoaneta Prodea 
(Rapid), Georgeta Dumitrescu (Me
talul) 4,7; GREUTATE băieți: L. 
Cotier (Dinamo) 12,75; C. Stancu 
(Prog.) 12,60; fete: Margareta 
Wittgenstein (Prog.) 11,69; A. Pro
dea 10,58; Nicwlina Barbu 10,46; 
PRĂJINĂ: D. Gîrleanu (Prog.) 3,90; 
Em. Ene (Prog.) și Gh. Fodoreanu 
(CSS) 3,60; Al. Cristea (CSS) 
3,40.

ROMEO V1LARA

HIPISVI

Secera Cota: 5



Pregătiri pentru reluarea Noii campioni la „vitexafcfc
>TUL DE TINERET - RAPID

4-3 (2-2)

Rapid București și lotul de tineret 
două echipe despre care s-a scris 
vorbit mult în ultimul timp, dat 

id faptul că se află într-o activi- 
e continuă — au „adus" ieri pe 
.T.Ț.“, la disputa lor amicală, un 
ire număr de spectatori. La ora 
.20 (cu o întîrziere de 20 de mi
te, nepermis.ă nici pentru un joc 
uitai) și-au făcut apariția cele 
uă echipe: lotul de tineret cu 
arnitura“ aproape completă și Ra- 
1 București într-o formulă greu de 
cunoscut. Un singur titular 
leacșu) pînă .la jucătorul cu nr. 6, 
• în atac, doar două nume (Geor- 
sCu și Ion C. Ion) mai..: cunos- 
te. Cine măi. spera într-o partidă 
hiliorată, atît ca scor ;cîț-și- ca fi- 
rnomie a jocului ? Și totuși,- un gol 
nit la iuțeală (C.' Ionescu în min.

dă- aripi- formației feroviare. Se 
acă în continuare într-un ritm sus- 
îut (în ciuda terenului greu) de 
i.bele părți, ceea ce pasionează și 
acălzește" pe spectatori. In min. 6 
pidiștii înscriu cel de al doilea gol 
in Ion. C. Ion. Lotul de tineret ri- 
isteăză' prompt și în 17 minute 
in’ min. 10 ' pînă în min. 27) în- 
eagă numeroase, acțiuni la poarta 
i Ojoc. două dintre ele soldîndu-se 

golurile înscrise- de Unguroiu 
nin. 18) .și . Tabarcea (min. 27). 
apă reluare mai înscriu, în ordine: 
îguroiu (min. 53), Ion. C. Ion 

nin. 63), Unguroiu (min. 74) și 
cui ia sfîrșit cu rezultatul de 4—3 
!—2) în favoarea lotului de tineret. 
Și pentru că în acest meci a in- 
resat mai puțin rezultatul și mai 
uit stadiul de pregătire al jucăto- 
lor. trebuie să subliniem, ca aspect 
rbucurător, tendința celor două e- 
lipe de a acționa clar și rapid. La 
nbele echipe, dar în mod special 

lotul de tineret, s-a vădit'un e- 
lilibru în joc, o participare activă 
it în apărare cît și în atac.
Au jucat echipele: Lotul de tine- 
t: Andrei (Datcu) — preavu (Ne- 
îlcu), Motroc, Gross — Popescu, 
urdan — Sellymesi, Tabarcea (Ma
il, Dridea, Unguroiu. Czako (Crei- 
■ceanu). Rapid : Ojoc — Teciu, 
odo, Văcaru (Macri) — Neacșu,

țjâ'onosport
lată cum arată un buletin cu 12 

:zultate la concursul Pronosport nr.
etapa din 5 februarie 1961 :
1. Nimes — Racing X

II. Lyon — Reims 2
III. St. Francais — Le Havre 1
IV. Rennes — St. Etienne x
V. Troyes — Sedan 2

VI. Valenciennes — Angers 2
VII. Limoges — Nice 1
TIL Lecco — Fiorentina

IX. Catania — Milan 1
X. Napoli — Lanerossi x

XI. Padova — Spal x
XII. Sampdoria — Torino 1
Variante depuse: aproximativ

73.000

campionatului

Dinamo Săsar fi-a început pregătirile de la 23 ianuarie cu următorul lot 
de jucători: Bruckcnllial, Erdei, Pop II — Rakpsi, Cupfa II, Tordai, Pop 
J — Dull. Szakăcs, Borbelv — Negrău, Jetnna, Luban, Toma, Gall, Sudan 
fi Incze. Ga început, dinamoviftii băimăreni au pus accent pe pregătirea fizică.

In fotografie: un aspect dintr-o ședin|ă de antrenament
Foto : F. Szabo — Baia Mare

Gherghina — Ion C. Ion (Copil), 
Leahevici (Chiru).' Chiru (Ion. C. 
Ion), Georgescu, C. Ionescu (Vă
caru) .

G. NICOLAESCU

PROGRESUL IN... PROGRES 
CU ANTRENAMENTELE

Ani asistat la primul meci de an
trenament din acest sezon al Progresu
lui. Sincer mărturisind, am plecat mul
țumiți. Nu pentru [aptul că în 110 mi
nute fotbaliștii de la Progresul au mar
cat celor două formații partenere de 
antrenament nu mai puțin de 17 goluri 
(8—1 cu Abatorul și 9—0 cu Autobu
zul), ci pentru că ne-am convins că ju
cătorii echipei se pregătesc conștiin
cios pentru retur. înainte de joc ei 
au făcut o încălzire de 20 minute, după 
care au fost supuși unor probe de 
control (primul s-a clasat Oaidă cu 
2,1 sec. pe 10 metri cu start din în
toarcere și cu 4 sec. pe 30 metri).

Sarcinile jocului de antrenament au 
fost circulația continuă a mingii și miș
carea continuă cu și fără balon. Jucă
torii s-au conformat sarcinilor date de 
antrenorii Lupaș și Drăgușin. Au făcut 
eforturi vizibile pentru a nu ține ba
lonul mai multe decît era necesar. Chiar 
și Dinulescu, cunoscut prin driblingurile 
sale inutile s-a încadrat de astă dată 
in jocul colectiv. Timp de 55 de minute 
el a jucat mingea doar 1,40 min. (a 
fost cronometrat de Mînd.ru, care su
ferind o întindere muschiulară nu » 
participat la joc).

La acest meci de antrenament au fost 
încercați o serie de noi jucători, dintre 
care s-a impus în mod special Cazacu, 
centrul înaintaș de la Metalul Tîrgo- 
viște, golgeterul campionatului cate 
goriei B cu 22 de goluri înscrise, pre
cum și portarul Niculescu (de la D’>- 
iiamo I). Au mai fost încercați portarul 
Radu (de la Semănătoarea), fundașul 
Gheghi (de la Piclari) și centrul înain
taș Voinea (de la Granitul). S-au mai 
remarcat Oaidă (într-o vervă deosebită 
de joc el a marcat 6 goluri), Baboic, 
Caricaș, Mafteuță, Petrescu (se afirmă 

drept candidat pentru postul de mijlocaș 
dreapta) și juniorul Georgescu (Al. I.)

CORVINUL HUNEDOARA - 
MINERUL DEVA 4-0 (2-0)

Punctele învingătorilor au fost reali
zate de Constanlinescu' (2). și Zanca 
(2). lată formația folosită de Corvinul: 
Nebela — Buze.șan, Nacu, Chimtna 
(Coiciu) — Izghircanu, Tătaru (Mol
nar)— Zanca, Constantinescu (Vatani), 
Vatani (Tătaru),’ Tetea, Aii. (C. Morarii. 
cores p.).

DOUĂ SURPRIZE > 
iN CAMPIONATUL MASCULIN: |

TIMIȘOARA: Stiinta — C.C.A. 2-3 
(9-15, 15-10, 15-10. 10-15, 13-15). Ple
cați ca mari favoriți ai acestei întîl- 
niri, studenții au trebuit pînă la urmă 
să părăsească terenul învinși, prile
juind prima victorie a miliarilor în 
acest campionat. Ambele echipe au 
luptat mult pentru a obține cele două 
puncte. Bucureștenii au cîștigat pen
tru că an știut să se imoună în fina
lul partidei. (N. Mihăilescu — co 
respondent).

PETROȘANI: Jiul—Progresul Bucu
rești 3-1 (15-11, 15-10, 12-15, 15-13). 
Progresul, care de multă vreme tiu 
joacă la valoarea sa normală, a su
ferit prima înfrîngere din acest cam
pionat. Jocul a fost de factură tehni
că mulțumitoare. S-ău remarcat: C. 
Gornoviceanu (cel mai bun de pe te
ren), Brandenburg (Jiul) și Miculescu 
(Progresul). A condus foarte bine C. 
Frentiu-Sibiu. •

BUCUREȘTI: Rapid — Petrolul
Ploiești 3-0 (12, 3, 7). In ciuda sco

TUȘNAD, 5 (prin telefon de la tri
misul nostru). — După o întrerupere 
de o zi, din cauza stratului gros de 
zăpadă care a acoperit pista, probele 
au fost reluate sîmbătă. Totuși a nins 
și în această zi. Personalul de între
ținere a pistei împreună cu arbitrii și 
sportivii au curățat însă zăpada și 
astfel timp de cinci ore cele două cu
loare de gheață au fost bune de con
curs. Calitatea pistei a avut de sufe
rit și din această cauză sportivii nu 
s-au putut comporta la adevărata lor 
valoare. In aceste condiții, singur Vlad 
Patraulea, la categoria de vîrstă sub 
14 ani, a reușit în continuare să a- 
melioreze alte, două recorduri (de data 
aceasta pe 500 și 1500 m).

Dintre campionii de anul trecut, 
doar Eva Farcaș (Mureșul Tg. Mu
reș) a reușit să-și mențină titlul.' La 
seniori,- titlul a fost cucerit de dina- 
moyistul Emilian Papuc, iar la juniori 
de • colegul sau. de club Ilari 1 aus Cfie- 
laidile .și' Maria M'atlie de ‘la Mureșul 
Tg. Mureș.

Iată; acum ..clasamentele probelor 
desfășurate sîmbătă și duminică : se
nioare 1000 m: 1. Eva Farcaș 1:59,4;
2, Magdalena Udreâ (Dinamo) 2:01,1;
3. lozefina Sarea (Știința'Cluj) 2:10,8. 
3000 m : 1. Eva Farcaș 6:45,8;-2. lo
zefina Sarea 7:17,0; .3. Sînziana F.16- 
rescu (Dinamo) 7:43,7. Clasament ge
neral : 1. Eva Farcaș 246,466 ; 2.. Io? 
zefina Sarea 274,566. Seniori 1500 iji:
I. E. Papuc 2:4.3,6; 2. Z. Szekely (Mu
reșul Tg. Mureș) 2:43,8; 3. D. Lăză- 
rescu (D) 2:48,0. 5000 in: 1. E. Pa
puc 9:47,1; 2. Z. Szekely 9:56,3; 3. D.

Știința Timișoara — C. C. A 2 3
și Jiul Petroșani—Progresul București 3-1

rului categoric cu care au pierdut, 
ploieștenii au reușit un joc destul de 
bun. Rapid a avut combinații frumoa
se în atac, dar neatenția i-a costat 
multe puncte. In plus, Drăgan a gre
șit nepermis de multe servicii. S-au 
remarcat: Ponova, Nicolau, Timirga- 
zin (Raoid), Petric, Manta (Petro
lul). Ultimul — ca și altă dată — a 
reușit și lucruri frumoase dar a și 
greșit. A arbitrat corect I. Tănănescu 
— București. (M. T.)_

BRAȘOV: Tractorul — Știința Ga
lați 3-0 (8, 11, 5). După patru in
fringed consecutive, Tractorul a rea
lizat prima victorie ca urmare a unei 
evidente superiorități în atac (unde 
Szocs — mai ales în ultimul set — 
a tras necruțător) și. a unei apărări 
mulțumitoare. S-au remarcat: Szocs, 
Stânei și Chinzeriuc (Tractorul), lor- 
dache (Știința). A arbitrat foarte bine 
N. Mateescu, București. (V. Secărea- 
nu — coresp.).

Lăzărescu 10:13,6. IO-OOOhk I. E. Paouc 
20:45,2 ; 2. Z. Szekely 21:25,9; 3. D. 
Lăzărescu 21:36,3. Clasameot general: 
I. E. Papuc 223,963; 2. Z. Szekely 
229,315; 3. D. Lăzărescu 234,275. Ju
niori 17—18 ani: 1500 m: 1. C. Kom- 
jatszegi (Știința Cluj) 2:49,5; 2. H. 
Chelaidite 2:55,6; 3. L. Csiki (Mureșul 
Tg. Mureș) 2:57,1. 3000 m: 1. H. 
Chelaidite 6:03,9 ; 2. V. Mureșanu (Dl 
6:23,4; 3. L. Csiki 6:25,6. 5.000 m: 1. 
C. Komjatszegi 10:21,8; 2. H. Chelai
dite 10:33,7 ; 3. V. Mureșanu 11:02,5. 
Clasament general: 1. H. Chelaidite 
237,063 ; 2. L. Csiki 244,989; 3. V. Mu
reșanu 245,750. Junioare 17—18 ani: 
1000 m: 1. Maria Mathe 2:00,8; 2. 
Maria Katona (Voința Miercurea Ciuc) 
2:18,17; , 3- -Ildiko Matrai (C.S.M. 
Cluj) 2:45,7. 3000 m: 1. Maria Mattie 
6:37,0; 2. Mana Katona 7:33,3; 3. 
Ildiko Matrai 8:46,6. Clasament gene
ral: 1. Maria Mathe 255,399; 2. Ma
ria Katona 283,508; 3. Ildiko Matrai 
336,505. Juniori 15—16 ani: 1000 m: 
V. Tomescu (D) 1:57,5; 3000 m: V. 
Tomescu '6:18,9. Clasament general: 1. 
V. Tomescu 238,083; 2. M. Mugur (D) 
244,683; 3. V. Sotirescu (D) 246,916. 
Junioare 15—16 ani: 500 in: Virgi
nia Sima (D) 1:07,4. 1500 m: Virgi
nia Sima 3:4.8,5. Categoria sub 14 ani: 
fete : 200 m : Eleonora Laurențiu (Mu : 
reșul Tg. Mureș) 29,0. 500 m: Eleono
ra Laurențiu 1:11.8. Băieți: 500 ui: 
Vlad Patraulea (D) 56,4 record al 
R.P.R. (v. r. 57,7). 1500 m: Vlad 
Patraulea 3:13,3 record al R-P.R. (v. 
r. 3:16.11.

G. STEFANESCU

BUCUREȘTI: Dinamo — Farul 
Constanța 3-0 (8, 4, 9). Partida a fost 
o simplă formalitate pentru dinamo- 
viști, care s-au impus cu autoritate 
încă de la orimele mingi. A condus 
corect arbitrul I. Minculescu.

CLUJ: Știința — Victoria Bucu
rești 3-0 (10. 14, 7). Clujenii se află 
la a cincea victorie consecutivă din 
acest campionat. Ei au cîștigat par
tida cu Victoria la capătul unui joc 
viu disputat. Cel mai spectaculos și 
echilibrat a fost setul al doilea, în 
care bucureștenii au condus la un 
moment dat cu 11-5 și apoi cu 14-11, 
pierzîndti-1 pînă la urmă cu 14-16. 
In acest set introducerea lui Boldur 
în echipa Științei a lost binevenită. 
Din nou maestrul soortufui Gh. Fie- 
raru a fost cel mai bun de pe teren. 
S-au mai remarcat Datu. Bărbuță, 
Dăbală (Știința), Ghertinișan, Mitroi 
(Victoria). A arbitrat corect V. Arhi- 
re, Brașov. (Șt. Tămaț — coresp.).

ADAPTARE DUPĂ ROMANUL
SCRIITORILOR SOVIETICII___________dene^e a/e

REZUMAT : In 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.
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A doua zi, pe cînd Nelly se afla cu Herr 
Schmidt, primi un plic. Mirată, ea desfăcu pli
cul. înăuntru se găseau cîteva tăieturi din zia
rele germane și din ziarul local, editat de ocu- 
panțL Numeroase fotografii o arătau oferind 
Con căpitanului echipei germane, jar dedesubt

scria : „Această tînără ucrainiancă i-a întîmpinat 
cu bucurie pe prietenii din Marea Germanie44, 
în continuare era o scurtă biografie a acestei 
prietene a germanilor. Dar iată că dintre tăietu
rile de ziare căzu un bilețel. Cu un scris lăbărțat, 
necunoscutul expeditor scria : „E foarte bine 
că ți-au pus fotografi^ în ziare. De azi înainte 
tot Kievul te va ține minte, suflet vîndut. Gesta
poul asasinează oameni nevinovați iar tu oferi 
flori acestor călăi. Toți îți scuipă bolul rujat44. 
Dezorientată, îi arătă scrisoarea lui Herr Schmidt. 
După ce o citi acesta spuse : „Trebuie să fie 
opera fotbaliștilor, furnal Ui stai aici44. 

Mînioasă ea puse mîna pe telefon și comunică 
Gestapoului că fotbaliștii sînt agenți ai G.P.U.-ului. 
A doua zi, pe la prlnz, fotbaliștii fură chemați 
în birou la Herr Schmidt. Cînd camera se umplu, 
in spatele lor apărură doi ofițeri din Gestapo 
și 4 soldați, cu armele în mînă. „Mîinile sus ! 
Cu fața la perete !“ ordonă unul dintre ofițeri. 
După ce soldații îi percheziționară, vocea bru
tală a ofițerului le comandă : „Și acum, afară ! 
Cine va îndrăzni să facă un pas alături va fi 
împușcat !“ Pe scară coborîră unul cîte unul. 
Jos; aștepta, ou ușile larg ge&chise duba 

a Gestapoului. Doi soldați robuști. 11 înfășoară 
pe Rusievici de subsuori și-1 aruncară înăuntru. 
In urma lui fură aruncați și ceilalți și duba 
porni. Dremin, care rămăsese în curte după ple
carea fotbaliștilor la șef, văzu intrfnd pc poartă 
duba neagră și înțelese tot. De asemenec, el 
înțelese că planul evadării se năruise. Tîrziu, 
după plecarea dubei, ieși din magazia ’unde se 
ascunsese și părăsi fabrica trist și îndurerat. 
„Fiecare trebuie să plătească pentru faptele sale,» 
mormăj el în timp ce se îndepărta.

^ntițWMe in oMțod

M%25c3%25aend.ru


Ieri a avut Ioc

DESCHIDEREA FESTIVĂ A SPARTACHIADEI DE IARNĂ
A ARMATELOR PRIETENE

ZAKOPANE 5 (prim telefon de 
la trimisul nostru). — Natura a 
vrut parcă să participe și ea la 
festivitatea deschiderii primei Spar- 
tachiade de iarnă a armatelor prie
tene, găzduită de stadionul aliat 
la poalele trambulinei mari din Za
kopane.

Zăpada căzută în ultimele două 
zile și soarele care-și strecura ra
zele prin vălul subțire de nori au 
sporit aspectul sărbătoresc al aces
tei importante manifestații sportive, 
la care au asistat mii de localnici 
și de turiști vcniți în această splen
didă stațiune de munte.

La ora 10,30 și-au făcut apariția 
loturile de sportivi ale armatelor 
prietene participante la Spartachiadă. 
Pășind tinerește în ritmul viu al 
fanfarei, schiorii s-au aliniat pe trei 
laturi ale stadionului, așteptând so
sirea oficialităților. După festivitatea

de deschidere a urmat, conform pro
gramului stabilit inițial, concursul 
demonstrativ de sărituri de la tram
bulina mare. întrecerile au arătat 
înalta valoare a participanților Ia 
Spartachiadă. In acest concurs, ne
oficial, pe primul loc s-a clasat cu
noscutul săritor sovietic N. Sa mov. 
care a efectuat ambele sărituri de 
cite 96 de metri, totalizin-d 225 p. 
El a demonstrat o tehnică desăvâr
șită. Pe locul II s-a clasat Karol 
Schram (R.D.G.), care a sărit 89 m 
și 98,5 m (cea mai lungă săritură din 
concurs) și care a totalizat 215,9 p. 
Locul III a revenit sovieticului Koba 
Tzakadze, cu 215,4 p. Mâine încep 
întrecerile oficiale de schi. Slalo
mul special se va desfășura pe pîrtiia 
din Gasprowy, iar cursa de 30 km 
fond pe pârtiile din Zakopane.

D. STANCULESCU

MECIURI DE VERIFICARE 
ÎNAINTEA CAMPIONATULUI MONDIAL 

DE HOCHEI PE GHEATĂ
Echipa de hochei pe gheață a Ca

nadei, care se află în turneu în Eu
ropa înaintea campionatelor mondiale; 
a întîlnit la Stockholm, în meci re
vanșă, reprezentativa Suediei. Ho- 
cheiștii canadieni au reușit să învin
gă, de data aceasta, cu scorul de 
4—1 (1—0, 3—1, 0—0). După cum 
se știe, în primul meci hocheiștii sue
dezi obținuseră victoria ciu scorul de 
4—0.

Echipa selecționată de hochei pe 
gheață a S.U.A., deținătoare a titlu
lui de campioană olimpică în urma 
J.O. care au avut loc anul trecut la 
Squaw Valley, și-a început și ea tur
neul în Europa. Jucînd la Garmisch 
Partenkirchen cu echipa reprezentati
vă a R.F. Germane, hocheiștii din 
S.U.Â. au suferit o netă înfrîngere: 
1—4 (0—0. 1—3, 0—1).

Viktor Kosicikin (U.R.S.S.) campion al Europei 
la patinaj viteză

Intre 15 și 19 februarie

Competiția internațională de hochei pe gheață
3» Cupa orașului București”

zile pînă la 
internaționale

Au mai rămas puține 
începerea marii competiții 
de hochei pe gheață, pe care o va găz
dui Capitala noastră, tradiționala „Cupă 
a orașului București".

Acest turneu, ale cănii partide se vor 
disputa în intervalul 15—19 februarie 
pe patinoarul artificial din Parcul „23 
August”, va reuni cinci echipe : Einheit 
Berlin, selecționata Budapestei, o for
mație din Leningrad, o echipă poloneză 
și, bineînțeles, reprezentativa orașului 
București.

Recent, la Federația noastră de spe
cialitate a sosit confirmarea participării 
echipei germane, care și-a anunțat tot
odată și lotul. Echipa Einheit Berlin 
deplasează următorii jucători : Hoffmann, 
Patschke, Gneipel, Dietz, Zengel, Dietz 
II. Zander, Helm, Staunde, Jures, Leh
mann, Muller, Stiech, Joers. Este o e- 
cliipă foarte tînără, care are o medie 
de vîrstă de 21 de ani. De subliniat 
I aptul că în rîndurile lui Einheit evo
luează șase jucători care au făcut parte 
din echipele A sau B ale R.D. Germane. 
Antrenor este vechiul internațional Wer
ner Jonak.

Pe la Leningrad va face deplasarea, 
după toate probabilitățile, echipa Insti
tutului de Căi Ferate. Selecționata Bu- 
da|H-stivi cunoscută publicului nostru 
din întilnirile care au avut loc Î11 de
cembrie. este de fapt reprezentativa 
R. I’. Ungare, antrenată de cehoslovacul 
Kotninck. Federația poloneză a confirmat 
participarea unei echipe la „Cupa orașu
lui București", dar nu a precizat 
numele formației.

In ceea ee privește selecționata 
pitalei, de care se ocupă antrenorii 
maropol și Tiron, 
insistență. După

♦♦444444444;

TOTTENHAM ÎNVINSA PE TEREN 
PROPRIU!

C.C.A., aflați actualmente în R. P. Po
lonă, se vor întoarce în Capitală, pre- 
gătir'le se vor face în cotnun. Competi
ția se va desfășura sistem turneu, în 
fiecare zi fiind liberă cîtc o ocliipă. 
Fiecare din echipele străine participante 
va fi însoțită și de cîtc un arbitru de
semnat de federația respectivă. După 
terminarea „Cupei orașului București", 
Iotul nostru reprezentativ care se pre
gătește pentru campionatul mondial va 
susține cîteva jocuri în R. S. Ceho
slovacă. Prima întîlnire — după cum 
comunici federația <le specialitate ceho
slovacă — va avea loc la Kosice.

încă

Ca- 
Fla- 

ea se pregătește cu 
ce jucătorii echipei

Ploaie înverșunată deasupra tere
nurilor de iotbal din Anglia și- 
ploaie dc surprize pe tabelele de re
zultate. Oea mai mare : înfrângerea 
liderului Tottenham pe teren propriu, 
prima in acest campionat. Performan
ța vine din partea lui Leicester City. 
Oaspeții conduceau Ia pauză cu 2—1. 
Un penalti transformat de Danny 
Elanchflower a adus egalarea, dar în 
min. 67 Walsh — interul dreapta al 
lui Leicester — înscrie punctul vic
toriei : 3—2. Rezultatul nit afectează 
însă poziția în clasament a lui Tot
tenham, care menține avansul de 8 
puncte asupra lui Wolverhampton, în
vinsă și ea la Blackburn (1—2). Co
dașa, Blackpool, a reușit și ea o vic
torie neaștepta'fi : 3—0 cu West Ham. 
Și alte rezultate merită semne de 
exclamare : Everton—Bolton 1—2,
West Bromwich —Nottingham 1—2, 
Cardiff—Manchester City 3—3, Man
chester United—Aston 
Scontată era victoria 
Wednesday in fața hit 
nu la scorul de 5—1 1 
două rezultate normale: 
Fulham 2—1, Newcastle 
3—3. Meciul Birmingham — Burnley 
nu s-a putut desfășura din cauza te
renului impracticabil.

Pe primele locuri în clasament se 
găsesc: Tottenham 48, Wolverhampton 
40, Sheffield 38, Burnley 33, Everton 
32, Aston Villa 31, Arsenal și Lei
cester 29, Manchester U. 27.

Villa 1-1. 
lui Sheffield 
Preston, dar 
în sfîrșit și 

Chelsea— 
— Arsenal

Rugbiștii de la „Springboks” 
învinși în ultimul lor meci

în Marea Britanie!
rugbi a Africii 

turneul în Marea
Reprezentativa de 

de sud și-a încheiat 
Britanie jucînd sîmbătă la Cardiff cu 
echipa Barbarians. După cum se știe, 
aceasta reprezintă o selecționată bri
tanică, cuprinzînd jucători din întrea
ga insulă și care este formată numai 
cu anumite prilejuri. Cei 60.000 de 
spectatori prezenți la meciul Barba- 
rians-Springboks au asistat la un joc 
dîrz disputat, îngreuiat de terenul 
desfundat ae ploaie. ‘Gazdele, deși 
handicapate de absența fundașului ti
tular. galezul Terry Davies, au reu
șit să obțină o victorie prețioasă, 
prin două încercări realizate în prima 
repriză : 6—0.

Aceasta este prima înfrîngere pe 
care o suportă sudafricanii în actua
lul turneu în Europa. Ei își vor conti
nua itinerariul susținînd o serie de 
întâlniri în Franța.

Turul ciclist al Egiptului
• Lider : polonezul Piechazek
• Sovieticul Alexandr Kulibin a cîștigat cinci etape din zece

Turul ciclist aJ Egiptului, început 
la 26 ianuarie la Luxor, se apropie dc 
sfîrșit. După cea de a VIII-a etapă, 
cîștigată de către rutierul din R.D. 
Germană Barleben, sîmbătă competiția 
a continuat cu desfășurarea etapei a 
IX-a pe ruta Zagazig-Damietta (120 
km). Comportîndu-se din nou excelent, 
rutierul sovietic Alcxandr Kulibin a 
repurtat o frumoasă victorie, cu timpul 
de 2h 56:36,0. El a fost urmat de 
Barleben, Appler și purtătorul tricou
lui galben, Piechazek — cronometrați 
în 2h 57:06,0. Ieri, dc la Damietta la 
Mehalla Kubra, cicliștii au străbătut 
cea de a X-a etapă a întrecerii, pe 
■ distanță de 92 km. Și dc data aceasta

victoria a revenit la sprint ciclistului 
sovietic Alexandr Kulibin în 2h 51:30,0 
care, cu aceasta, repurtează cea de a 
cincea victorie dc etapă. El a depășit 
pc linia de sosire un grup numeros d<* 
alergători, printre care Barleben și 
Piechazek. In clasamentul general indi
vidual continuă să conducă polonezul 
Piecliazek cu 38 li 45:08,0, urinat la 
1:56,0 de Kulibin, la 4:45,0 de Kelerman 
(R.D ■G.), la 7 min. de Tarakanov 
(R.S.F.S.R).) șî la 9:50,0 de Barleben. 
Pe ecliipe conduce R.D.G., urmată de 
R.S.F.S.R., R. P. Polonă și R A.U.

Ultimele două etape slut programate 
pentru astăzi și mîine,

FOTBAL
INTER SE DISTANȚEAZĂ

Cu etapa de ieri, a început returul 
campionatului italian dc fotbal. Li
derul clasamentului, Internazionale 
din Milano, a obținut o nouă victo
rie, de data aceasta însă la limită, 
2—1 cu Atalanta. Cu această victo
rie Inter se distanțează la 4 puncte 
de cea dc a doua clasată, fiind „aju
tată" în această direcție de Milan, 
care a pierdut cu 3—1 la Catania. 
Fiorentina, care în întregul tur al 
campionatului a obținut o singură 
victorie în deplasare (3—1 cu Roma, 
în etapa precedentă), a început re
turul cîștigînd la Lecco cu 2—0, go
lurile fiind realizate 
dreaptă Hamrin. 
pic din capitala 
trecut dificil 
nultimul loc 
cu 1—0 (a 
m), în timp
ventus Torino, a realizat scorul eta
pei : 5—1 cu Udinese. Pentru cam
pioni au înscris Sivori (de trei ori) 
și Mora (2). Alte rezultate : Napoli— 
Lanerossi 0—0, Bologna —Lazio 1 — I, 
Padova—Spăl 1 — 1, Sampdoria—To
rino 2—1.

de extrema 
Pe stadionul olim- 
Italiei, Rotna a în- 
Bari, situată pe pe- 
clasamentului, doar

pe
al

înscris Lojacono din 11 
ce campioana țării, Ju-

PE GLOB
1. Inter 18 12 4 2 44:12 28
2. Roma 18 10 4 4 40:24 24
3. Juventus 18 10 4 4 37:25 24

RACING A EGALAT ÎN
MINUTUL... 921

O desfășurare extrem de agitată a
avut partida Nîmes—Racing din cea 
de a 26-a etapă a campionatului Fran
ței. La pauză Nimes conducea cu 2-0, 
prin golurile marcate de Akcsbi, dar 
este adevărat că oaspeții au trebuit 
să joace de la mijlocul reprizei în 9 
oameni, doi dintre echipierii săi fiitvl 
victimele durităților comise de gazde 
După reluare se produc noi incidente, 
un jucător de la Nîmes oărăsește te
renul, parizienii reduc scorul. Nu nu
mai pe teren, ci și în jurul său se pro
duc... accidentări. O tribună se pră
bușește (fără a cauza răniri grave) și 
arbitrul marchează timpul de întreru
pere. Racing egalează în min. 92 la 
o fază. confuză în fața porții lui Nî
mes, dintr-un penalti. Transfor
mă Ujlaki (2-2) și publicul Invadează 
terenul... Arbitrul este salvat de po
liție.

Prin acest dificil rezultat de egali
tate, Racing rămîne la 3 puncte dis
tanță de liderul Monaco, care a în
trecut pe Nancy: 2-0 (0-0). Ambele 
goluri au fost înscrise de Cossou, din 
pasele lui Roy. Cu același scor a câș
tigat Reims la Lyon, prin punctele

Sîmbătă și duminică s-au desfășu
rat la Helsinki cele patru probe ale 
campionatelor europene masculine de 
patinaj viteză. La capătul celor două 
zile de concurs, cunoscutul patinator 
sovietic Viktor Kosicikin a reușit o 
frumoasă victorie, clasîndu-se pe pri
mul loc în clasamentul general com
pus și cîștigînd astfel titlul de cam
pion absolut la patinaj viteză al Eu
ropei.

Valorosul patinator sovietic a ex
celat în special în probele pe dis
tanță mare, care i-au revenit cu ușu
rință. Astfel, la 5.000 metri Kosici
kin s-a clasat pe primul loc cu tim
pul de 8:17,4, fiind urmat de suede
zul Ivar Nilsson, care a acoperit dis
tanța în 8:25,4. în cea mai lungă 
probă a campionatelor, patinatorul 
sovietic a învins și mai detașat: el 
a parcurs cei 10.000 m în 17:11,3 
fflță de 17:30,7 cît a realizat suede

zul Nilsson. Pe locul al treilea fos
tul campion mondial K. Johanessen 
(Norvegia) în 17:31,0.

Proba de viteză (500 m) a fost 
cîștigată de cunoscutul patinator so
vietic Evghenii Grișin, care a reali
zat timpul de 42,3 sec.

O surpriză s-a înregistrat la 1.500 
m: a cîștigat patinatorul francez 
Andre Kouprianoff, care a acoperit 
această distanță în 2:18,8.

După cum se vede, în 3 din tota
lul de 4 probe ale campionatelor eu
ropene de patinaj viteză primul loc 
a revenit sportivilor sovietici.

în clasamentul general, pe primul 
loc s-a clasat Viktor Kosicikin 
(U.R.S.S.) cu 193,238 p. Pe locurile 
următoare: 2. Henk van der Grist 
(Olanda) 194,812 p., 3. Andre Kou
prianoff (Franța) 195,152 p., 4. Ivar 
Nilsson (Suedia) 195,978 p., 5. Knut 
Johanessen (Norvegia) 196,338 p.

Campionatul de șah al U. R. S. S.

Petrosian se
Trei runde au mai rămas de dispu

tat în turneul fina] al celui de al 
XXVlII-lea campionat de șah al U- 
niunii Sovietice și abia acum se poate 
vorbi 'de o oarecare clarificare în plu
tonul fruntaș al clasamentului. Intr- 
adevăr, prin remiza cu Spasski și 
victoria (după întrerupere) la Polu- 
gaevski. marele maestru T. Petrosian 
a luat un punct avans față de urmă
ritorul său cel mai apropiat, Gheller. 
Acesta n-a realizat decît un punct 
din cete două runde programate la 
sfîrșitul acestei săplămîni, remizînd 
cu Cerepkov și Boleslavski. In runda 
a 16-a Spasski a cîștigat la Lutikov. 
dar aseară, la reluarea partidelor în
trerupte, el a trebuit să se recunoas
că învins în fața lui Simaghin și 
mine astfel la 1 1/2 p. distanță 
lider.

Iată alte rezultate înregistrate
ultimele două runde: Tarasov-Tai- 
manov 0—1, Simaghin-Polugaevski
1—0, Lutikov-Hasin 1—0, Smîslov- 
Furman ‘/a—’/2, Stein-Gufekl ’/a— 
J/2> Korcinoi-Averbach ‘/2—'/2 (runda 
a 15-a) ; Taimanov-Simaghin */2—’/«. 
Hasin-Bannik */,—‘/2, Averbach-Stein 
Vj—‘/2, Gufeld-Smîslov '/2—*/2 (run
da a 16-a). Stein a anunțat că ce
dează partida sa cu Furman din run
da a 14-a. Actualul campion, Korci- 
noi mai are de jucat o întreruptă 
în poziție complicată cu Bronstein.

Pe primele locuri în clasament 
după 16 runde figurează: Petrosian 
lD/z, Gheller 10l/s, Spasski
Smislov și Stein 9 */2, Rorcinoi 9 (1), 
Polugaeoski și Averbach 9.

distanțează!
• A luat sfîrșit meciul de baraj 

pentru titlul de campioană a U.R.S.S. 
Cîștigînd cea de a șaptea partidă a 
meciului, Valentina Borisenko a ter
minat învingătoare cu 4l/2—3‘/2 în 
fața adversarei sale Tatiana Zatu- 
lovskaia și ei îi revine primul loc în 
întrecerea pentru titlul unional.

PE SCURT
cum s-a tnai anunțat,

25 februarie vor avea
râ
de

în

10.

marcate de Kopa și Piantoni. Scorul 
etapei a fost realizat de Rouen, care 
a întrecut surprinzător de sever pe 
Toulouse ! 7-0.

In celelalte meciuri: Valenciennes— 
Angers 0-1, Troyes—Sedan 3-7, Ren
nes—-St. Etienne 2-2, Limoges—Nice

Franțais—Le Havre 3-1. 
an aminat întâlnirea 
Grenoble

4-2, Stadc 
Grenoble și 
lor, terenul 
practicabil.

1. Monaco
2. Racing
3. Reims
4. Angers
5. Rouen

Lens 
din

26
26
25
26
26

19
16
16
13
15

2
5
2
6
2

fiind im-

5
5
7
7
9

55:24
61:40
55:32
47:32
32:24

40
37
34
32
SB

TURNEUL 
JUNIORI

INTERNAȚIONAL DE
DE LA VIAREGGIO

ROMA (Agerpres). — Vineri a în- 
ceout în orașul italian Viareggio tra
diționalul turneu internațional de fot
bal rezervat echipelor de juniori. La 
această ediție participă cele mai bune 
echipe italiene (F.C. Bologna, Fioren 
tina, Internazionale, Juventus, Torino, 
Udinese, Sampdoria), precum și echi
pele Dukla Praga, Partizan Belgrad, 
Bayern Miinchen, PAOK Salonik, 
Wiener Sportklub și altele.

In primul meci echioa F.C. Torino 
a dispus cu scorul de 3-0 (2-0) de for
mația austriacă Wiener Sportklub.

Alte rezultate : Lanerossi—Partizan 
2-0, Udinese—Dinamo Zagreb 2-0, 
Milan—Sampdoria 2-0, Juventus—Ba
yern 2-0, Fiorentina—PAOK 3-0, In
ternazionale— Rjeka 2-1.

• După 
între 22 și 
Ioc la Praga campionatele mondiale 
de paitiuaj artistic, la care vor parti
cipa sportivi din 18 țări. îu vederea 
acestei importante competiții federația 
cehoslovacă a alcătuit următorul iot 
de patinatori: Karel 
rnarek, V. Tek. Ja na 
Grozajova și alții.

• S-a stabilit ca ___ ____ ___
fional de rugbi dintre eciti.pele R.F. 
Germane și Franței să aibă loc la 
2 aprilie la Heidelberg. în acest an, 
echipa germană va mai întâlni echi
pele R. P. Polone la 1 octombrie la 
Hanovra și Belgiei la 29 octombrie 
la Dusseldorf.

• Trei cai de curse crescuți în her
gheliile din U.R.S.S., Epigraf. Relief 
și Grifeld, vor lua parte în luna mar
tie la tradiționalul concurs care se 
va desfășura in orașul Liverpool. Epi
graf va fi condus de jocheul Vladi
mir Prahov, care a cîștigat cu acest 
armăsar marele premiu de 4a Pardu
bice.

• întâlnirea amicală de baschet 
dintre echipele feminine Ghem ie Halle 
(R. D. Germană) și Kalev Tallin s-a 
terminat cu rezultatul de 44—38 (27 
— 12) în favoarea echipei germane. 
Baschetbalistele din R. D. Germană 
au sosit în R. Ș. Estonă în vederea 
mediului cit echipa universității din 
Tartu pentru „Cupa Campionilor Eu
ropeni".

• In cadrul Spartachiadei de iarnă 
a orașului Leningrad, schiorul Vasili 
Soloviev a cîștigat proba de 50 km 
fond cu timpul remarcabil de 2h 
48:48,0. Proba de biatlon, desfășurată 
în afară de concurs, a revenit lui 
Arkadii Popov, urmat de campionul 
unional, Aleksander Privalov.

• Federația unională de pentatlon 
modern a fixat normele dc selecție a 
sportivilor candidați la echipa olim
pică pentru 
loc la Tokio 
anul 1961 — 
4.800 puncte, 
5.000 puncte, 
care probă 
puncte.

® în zilele de 18 și 19 februarie 
va avea loc la Praga un mare con
curs internațional de natație. 
acest concurs vor participa cei 
buni înotători din U.R.S.S., R 
Ungară, R. D. Germană, Italia, 
Germană și R. S. Cehoslovacă.

• în vederea campionatelor euro
pene de box de la Belgrad, federația 
din R. D. Germană a selecționat un 
lot de 20 de pugiliști care și-au în
ceput pregătirile. Din tot fac parte 
Schultz (pană), Harbig (semiușoară), 
Buse (ușoară), Guse (semimi jlocie), 
Peterman (mijlocie), Siegmund (grea) 
și alții.

Divin, P. Ko- 
Mrazakova, E.

meciul interna-

jocurile care vor avea 
în anul 1964. Pentru 
4600 puncte ; în 1962 — 

iar în anul 1963 — 
Limita minimă la fie- 
în parte este de 900

La
mat

P. 
R. F.
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