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LANSAREA CU SUCCES 
A UNEI RACHETE COSMICE 

IN DIRECȚIA PLANETEI VENUS
U.R.S.S* a deschis primul traseu interplanetar 

spre planetele sistemului solar
MOSCOVA 12 (Agerpres). — TASS transmite :

In conformitate cu programul de cercetări a spațiului cosmic, la 
12 februarie 1961, în Uniunea Sovietică a fost plasat pe orbită ©u aju
torul unei rachete perfecționate cu mai multe trepte lin satelit artificial 
greu al Pămîntului

In aceeași zi, de pe satelit s-a desprins o rachetă cosmică dirijată, 
’are a plasat o stațiune interplanetară automată pe o traiectorie în 
•irecția planetei Venus

Stațiunea interplanetară automată va ajunge în regiunea planetei 
Venus în cea de a doua jumătate a lunii mai 1961. Această lansare a 
avut ca principale obiective verificarea metodelor de plasare a unui 

verificarea legăturii prin 
dirijării unei 
și efectuarea

ob>e;t cosmic pe un traseu interplanetar, 
radio Ia distanțe excepționali de mari și a 
mice, precizarea amploarei sistemului solar 
tari fizice în Cosmos

Aparatajul instalat pe bordul stațiunii 
normal. Stațiunea interplanetară automata cîntă-rește 643,5 kg.

Emisiunile radio de pe stațiunea interplanetară automată se efec
tuează pe frecvența de 922,8 mgH, potrivit unor comenzi de pe Pămînt

Pe stațiunea interplanetară automată se află un fanion cu stema 
de stat a U.R.S.S.

Un centru specia! de măsurători efectuează observațiile asupra zbo
rului stațiunii interplanetare automate.

Potrivit datelor obținute, stațiunea interplanetară automată 
deplasează pe o orbită apropiată de cea stabilită prin calcul.

La 12 februarie 1961, la ora 12,00 — ora Moscovei, stațiunea 
afla Ia o distanță de 126.300 km de suprafața Pămîntului, deasupra 
unui punct de pe suprafața Pămîntului cu coordonatele geografice de 
86 grade 40 minute longitudine estică și 6 grade 04 minute latitudine 
nordică.

Lansarea cu succes a rachetei cosmice în direcția Planetei Venus 
inaugurează primul traseu interplanetar spre planetele sistemului solar.
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Săptămâna aceasta Ia Poiana Brașov

Vf

După cum am mai anunțat, miercuri 
aep la Poiana Brașov campionatele 
pubtieane de schi la probele alpine, 
rr fi prezenți la întreceri, schiori 
intași, printre care Ilona Micloș, 
isave-ta Obrașcti, C. Tăbăraș, Gli. 
dan, I. Zangor, A. Bătușani. Spre 
rșitul săptămânii — sâmbătă și du
mică — își vor începe disputa pen- 
i titlurile de campioni și loberii.
Sîmbătă și ieri s-au desfășurat în-

trecerile din cadrul campionatelor re
publicane (faza 
pionii regiunii 
de ia 
slalom 
riaș : 
Stroie
SENIOARE : liona Micloș (slalom 
special și. slalom uriaș). JUNIOARE : 
Miliaela Casapii (slalom special), 
Ericka Liepplia-rdt (slalom uriaș).

regională).
Brașov în

Brașov :
N. Io viei; »i< 

jUNICîRI :

lată cam- 
întrecerile 

SENIORI : 
slalom u- 

: Aurel

Poiana
special :

Kurt Golm.
(slalom special și slalom uriaș).

Pe locul fostei gropi a Velodromului din Bucu
rești s-a înălțat în anii regimului democrat- 
popular un splendid complex sportiv, parcul „Di
namo”. w

Printre aleile de trandafiri au fost construite 
aici o sală de sport, un stadion cu tribune de 
beton, un velodrom (de asemenea din beton), un

Echipa feminina a Capitalei a ciștigat
„Cupa orașului București” la handbal în 7

Cea de a III-a ediție a „Cupei ora
șului București" pentru echipeile fe
minine s-a încheiat cu victoria repre
zentativei Capitalei, care a reușit să 
termine neînvinsă competiția. Hand
balistele noastre au arătat de a lum 
gul turneului că formează o echipă 
de valoare, care știe să se apere or
ganizat și tenace și care poate ac
ționa în ofensivă variat și cu mu-ltă 
eficacitate. Din -păcate însă ele au 
arătat, tn unele momente că datorită 
lipsei de calin, se dezorientează și’ 
atunci echipa comite greșeli elemen
tarei

Această lacună în jocul selecțio
natei Capitalei a fost cît se poate

de pregnantă în ultimul meci, dispu
tat ieri seara’ în compania reprezen
tativei ; Budapestei, . <;înd la capătul 
unui joc. confuz cele două formații 
au terminat la egalitate: 10—10
(4-5). Handbalistele maghiare au e- 
voiluat la valoarea lor. campensînd 
lipsa de ritm și de viteză prin varie
tatea procedeelor tehnice, care în cea 
mai mare parte urmăreau — ca și 
în alte jocuri — punerea în poziție 
favorabilă de șut a lui Jona, princi
pala realizatoare a echipei. In aceas
tă privință reprezentantele noastre 
s-au orientat bine, știind în majori
tatea cazurilor să anihileze acțiunile 
ofensive ale adversarelor. In atac 
însă echipa noastră a fost de tierc-

lose firul Ștejănescu se pregătește să șuteze la poartă cu toată opoziția 
jucătoarelor din echipa Budapestei. (Foto: T. Itoibu)

„ARTIȘTII GHETII” ȘI-AU
«— Clasamentele finale

Nu vom spune desigur un -lucru nou 
afirmînd că patinaju-l artistic este un 
sport deosebit de spectaculos. Publi
cul prezent sîmbătă și duminică seara 
în tribunele patinoarului artificial din 
parcul „23 August" la finalele campio
natelor republicane de patinaj artistic 
s-a convins din nou de frumusețea 
acestor întreceri.

Cine ne-au îneîntat privirile în ulti
mele doua zile ale finalelor ? Pe scena 
de gheață scăldată în luminile reflec
toarelor au evoluat la „libere" trei 
categorii de participanți. La categoria 
sub 14 ani. Elena Moiș (Dinamo), 
a primit cele mai mari note. Cunos- 
cînd-o de cîn.d a făcut primii pași pe 
gheață, putem spune că Elena Moiș 
a progresat văzînd cu ochii. Ea ne-a 
făcut și o surpriză ; a prezentat un 
•program complet n-ou, bogat în figuri 
atractive, executate cu multă sigu
ranță. Pe aceeași linie se situează și 
talentatul Niculae Belu (Constructo
rul) clasat pe primul loc la băieți. 
El și-a menținut avansul de la „obli
gatorii" în lupta cu adversarii lui 
principali. Lucian Florescu și Radu 
Marinescu, a căror dispută a îneîntat 
privirile publicului. Tot la cea mai 
proaspătă promoție de patinatori artis
tici, au cucerit aplauzele spectatori
lor, cuplul Dana Gheorghiu — Sandu 
Dragoș (Constructorul), care împreu
nă au ... 15 ani. Pe gheață păreau 
ca două bibelouri... Clasamentele fina
le : FETE : 1. Elena Moiș. 122,9 p, 2.

DESEMNAT CAMPIONII
ale campionatelor R.P.R. —
Ileana Petrescu (Constructorul) 111 
p, 3. Gabriela Manta (Dinamo) 106 
p. BĂIEȚI: 1. N. Belu 105,8 p, 2.

TR IOAN1ȚESCU
(Continuare in pag. a 2-a)

CLASAMENT FINAL

1. București 4 3 1 0 43:25 7
2. Budapesta 4 2 1 1 54:43 5
3. Belgrad 4 2 0 2 32:34 4
4. Berlin 4 1 0 3 30:46 2
5. București-tin. 4 1 0 3 33:51 2

cunoscut, ratîn-d contraatacuri sau 
pase și înghesuind jocul pe centru — 
ceea ce ușura foarte mult sarcina a- 
părărij maghiare. De aserrienea. da
torită lipsei de claritate în organi
zarea acțiunilor ofensive se arunca 
la poartă din poziții nefavorabile. Iar 
atunci cînd au fost ocazii clare de 
a înscrie, se rata copilărește: din 
trei lovituri de la 7 m., echipa noa
stră a ratat două 1 Așa că rezultatul 
de egalitate poate fi socotit mai mult 
decît mulțumitor.

Cele 20 de puncte au fost înscrise 
de: Bofan (4), Dumitrescu 11 (3), 
Vasile, Sz'~‘k", Dumitrescu 1 pentru 
București, respectiv de Jona (3), 
Toth (2), Cserhati (2), Kremmer (2), 
Vegh pentru Budapesta. Autoritar ar
bitrajul lui Josef Rocek (R. S. Ceho
slovacă).

In deschidere echipa Belgradului a 
învins, mai ușor decît era de aștep-

CALIN ANTONESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

IN „CUPA GR1GORE PREOTEASA’’

Prima eUpă, prima surpriză: Metalul-
C.F.R. Grivița Roșie 9-3! la rugbi

l.uplă aprigă pentru balon in meciul Constructorul—Știința, <u care a fost 
inaugurată ediția din acest an a ..Cupei Cri gore Preoteasa".

Foto : II. Nimdt

poligon de tir, au fost amenajate terenuri de vo
lei, baschet, tenis, fotbal. Parcul Dinamo este o 
bază ^sportivă modernă, excelent utilată.

IN FOTOGRAFIE: vedere generală a stadio
nului „Dinamo“ luată din elicopter.

(Foto Agerpres)

Ca și tn anii trecuți, deschiderea 
sezonului compelițional de rugbi a 
suscitat un interes deosebit Dovada, 
numărul mare de spectatori prezenji 
pe stadionul Constructorul, care au 
înfruntat frigul și vremea închisă 
timp de aproape șase ore !

Pe marginea primei etape a „Cupei 
Grigoro Preoteasa0 ne vom rezuma Ia 
unele considerații generale, care pot 
constitui puncte de plecare pentru e- 
tapele următoare. Un prim fapt demn 
de semnalat este acela că echipele 
teoretic mai slabe s-au dovedit , a fi. 
parteneri deosebit de puternici pentru 
echipele care plecau favorite. In a- 
ceasta ordine de idei, (inem sâ re
marcăm victoria realizata de Metalul 
în fața echipei campioane, C.F.R 
Grivița Roșie, la capătul unei între
ceri plăcute și spectaculoase. De »■ 
semenea. „XV“-le Rapidului a dat o 
replica viguroasă dinamoviș'ilor. co
dind la mare luptă unei echipe mai 
rutinate. In sfîrșit, Progresul cu o 
echipa mult schimbaț i în bine a oferii 
în compania redutabilei formații mi
litare, un meci de calitate. După te
lul cum au evoluat ieri, rugbiștii do 
la Progresul promit să aibă un cu- 
vint greu de spus în actualul cam
pionat.

Sub aspect tehnic, trebuie să re
marcăm jocul organizat al pachete
lor de înaintași (C.C.A., Metalul și 
Progresul). Lucrul ace.&ța Uebuțe.eyi»

dențiat cu atît mai mult, cu cît te-’ 
renul moale a cerut un efort deose
bit. Cît privește treisferturile, misi
unea lor a fost și mai grea, circulația 
balo.anelor fiind stinjenită de noroi, 
la fel ca însăși deplasarea jucătorilor 
din acest compartiment. Am remarcat 
totuși, jocul bun prestat de linia de 
treisferturi de la C.F.R. Grivița Ro
șie și C.C.A. (Le imputam însă lap-

REZULTATE TEHNICE: Con
structorul — Știința 11—8 (5—5; 
5—5) ; Dinamo .— Rapid 8—1) 
(5—11) ; C.C.A. — Progresul *>—I 
(0—0; 0—0); Metalul — CIR. 
Grivița Roșie 9—3 (0—0; 0—9)!!

tul că au pus accentul, în principal 
pe latura spectaculară și mai puțin 
pe eficacitate...).

Iată și realizatorii din prima etanii 
a competiției: ÎNCERCĂRI Teofi- 
lovici (Constr.), Hossu (Știința), Dia- 
conescu și Țuțuianu (Dinamo'; LO
VITURI DE PEDEAPSA - Ciuli,-ni 
(Știința), Țuțuianu și Cțrâscu 
(Constr.), Penciu, Mehedinți și Co
jocarii (C.C.A.), Chiriac (Frogr-.), 
Blum, Craioveanu și Mihalcea '(Me
talul) și Wusek (C.F.R.); TRANS
FORMĂRI — Țuțuianu (Constr.), 1e- 
nenbaum (Știința) și Nagy (Dinamo).

H VALENTIN și 
N. ȚJARBAUȚEAN



................: MgT'T-M 4! ii M :
Surprize de proporții in campionatul masculin

. !Dînamo și Știința Cluj învinse!
practicat de ei în lip'ia ă doua,j• După cum .reiese din rezultatele 

de mai sus, surprizele etapei s-au pro
dus în Capitală (Victoria a întrecut 
pe Dinamo) și la Petroșani (.unde 
Jiul a învins Știința Cluj). Astfel că 
o singură echipă mai este neînvinsă 
în campionat Este vorba de Rapid 
București, care conduce în clasament. 
Iată cîteva amănunte asupra jocurilor 
din Capitală.

• După aproape două ore de joc,
Dinamo a părăsit terenul învinsă de 
voleibaliștii de la Victoria, care în par
tida de ieri s-att comportat foarte 
bine. Meciul, fără să se ridice la un 
nivel tehnic superior, a plăcut dato
rită numeroaselor schimbări neprevă
zute de situații. Iată — de pildă — 
desfășurarea setului al treilea.: Victo
ria conduce cit 5—2, 5—4, 11—4,
12—5, 13—8, este egalată la 13 și, 
după multe emoții, cîștigă setul cu 
15—13. In setul următor, Victoria are 
din nou conducerea la scor (6—0), 
este egalată la 12, condusă cu 14—12, 
egalează la 14, pentru ca în cele din 
urmă să piardă setul cu 15—17. In 
ultimul, Victoria joacă hoțărîtă, con
duce tot timpul și cucerește două 
puncte deosebit de prețioase în clasa
ment. Am remarcat pe toți jucătorii 
de la Victoria, jocul fbarte bun prestat 
la fileu de Rusescu, eficacitatea lui 
Gliertinișan și aportul adus în apă
rare ea și în atac de Dragomir. Faptul 
că nu a jucat Păunoîu (bolnav), nu 
poate să constituie o scuză pentru 
Dinamo, ca.re în meciul de ieri nu s-a 
comportat la înălțimea așteptărilor: 
primirea foarte slabă (în special Mir
cea, Cristea) și jocul fără orizont din 
linte a doua, au împiedicat construi
rea acțiunilor de. atac, în care Derzei 
și Corbeanu s-au 
condus cu greșeli

bun, )
preluarile.de calitate și’ mobilitatea, în, 
teren, ar trebui să fie un exemplul 
pentru alte echipe. Gălățenii au dove-

REZULTATE TEHNICE: Bucu
rești : Victoria — Dinamo 3—2 
(15—11, 6—15, 15—13, 15—17,
15—7); G.C.A. 
șov 3— 1 (15—11, 15—3,
15—8); Progresul 
lăți 3—1 (15—3,
15—9); Ploiești : Petrolul 
ta Timișoara 3—2 (15—13, 15—13, 
'12—15, 12—15, 16—14); Constanța: 
Farul — Rapid București 1—3 
(2—15, 13—15, 15—8, 5-15); Pe
troșani : Jiul — Stiinta Cluj 3—2 
(9—15, 16—14, 7—15, 15—6, 15—5).

- Dinamo
15—13,

■ Tractorul Bra- 
‘12—15, 

— Știinta Ga- 
12—15, '15—12, 

Știin-

-------
dit însă deficiențe mari în atac, care 
este departe de valoarea apărării. De 
remarcat că din rândurile Științei a 
lipsit Pențac, jucător de bază, pe ca.re 
conducerea secției l-a sancționat pen
tru indisciplină. Cei mai buni jucă
tori: Roman, Mictiiescu (Progresul), 
Kramer, Petrîșor (Știința). A condus 
cu ma>i puțină siguranță ca deobicei, 
arbitrul C. Armășescu-București.

• Prezeiiitîndu-se foarte slab, Trac
torul Brașov a pierdut cel de al cin
cilea joc de la începerea, campiona
tului, în fața formației C.C.A. De Ia 
buaireșteni am remarcat jocul bun 
prestat de Glii rață și Wolf.

• Asupra partidelor din provincie 
vom reveni cu amănunte în ziarul 
nostru de mîine.

comportat slab. A 
I. Covaci București.

Știința Galați, Pro- 
victoria mai greu

Jucătorii de la Rapid ia a doua infringere consecutivă 
in campionatul republican

FEMININ Petrolul Ploiești

• In meciul cu 
greșul a realizat 
decît se aștepta. După ce au început- 
foarte slab, studenții au avut o reve
nire frumoasă în următoarele seturi, 
cîștigîndu-1 pe cel de al doilea și dîod 
o replică hotărită în celelalte; Jocul'

EXAMEN PENTRU AVANSAREA
ANTRENORILOR

Se aduce la cunoștința celor in
teresați că între 17 și 23 aprilie 
1961 se va organiza la Institutul 
de Cultură Fizică un examen pen
tru avansarea de la categoria a 
IV-a la categoria a lll-a pentru 
antrenorii din toate ramurile spor
tive, care au Îndeplinit stagiul con
form regulamentului.

Examenul se dă la următoarele 
materii : anatomie și fiziologie, 
socialism științific, igienă și con
trol medical, teoria și metodica e- 
ducației fizice, pedagogie și psi
hologie, precum și specializare 
(scris, oral și practic).__ s j_______________— _ •_

rațiile 
tîrziu 
vizate 
cărora 
diu.

Informații suplimentare 
obține de la Secția t......^_ „ 
U.C.F.S., str. Vasile Conta nr. 16, 
București.

Candidații vor depune Ia fede- 
de specialitate, pînă cel mai 
la 1 martie a. c„ 
de comisiile locale, 
vor primi tematicile

cererile 
pe baza 
de stu-

: se pot 
tehnică a

Rapid București — Progresul Bucu
rești 64—42 (41—47). Campioanele
și-au asigurat -victoria din prima re
priză, în urma unor acțiuni ofensive 
bine organizate și finalizate cu preci
zie. Jucătoarele feroviare n-au mai 
.menținut, același . ritm și. în a doua 
•parte a meciului, cînd adversarele lor 
■au jucat curajos, au acționat mai_ si-, 
gitr și ' au insistat cu multă voință 
pentru a reduce din handicap, mareînd 
25, față de cele 23 p. ate învingătoa
relor. S-au remarcat Gheorghe ~ 
viță, S. Dumitrescu (Rapid) și 
(Progresul).

Constructorul — I.C.F. 52—41
16). Și în această partidă prima re
priză a fost hotărîtoare. Constructorul, 
dînd dovadă de o mai bună precizie 
în aruncările la coș, a reușit să se 
jmiptmă pînă la sfîrș'tul acestei întîl- 
niri, oare a plăcut datorită dinamis
mului fazelor. Cele mai multe puncte 
au fost înscrise de Marian (18) și 
Voicu (17) pentru Constructorul, res
pectiv Simion (14) și Tudor (15) 
pentru I.C.F. (Rodiaa Bughiu, coresp.)

Știința Cluj — Știința București 
48—55 (23—30). La situația de 45—45 
studentele bucureștene insistă, recupe
rează mai multe baloane sub ambele 
panouri și reușesc să câștige. Cele 
mai bune jucătoare: Predescu (14 p.) 
și Rizescu (14 p.), de la învingătoare, 
și Jujescu (12), Pop (10), de la în
vinse. (Tiberiu Iancu. coresp.}

Voința Brașov — Mureșul Tg. Mu
reș 47—54 ( 22—28).

Raco- 
Luca

(24—

C.S. Oradea
71-49 (36—24).

Voința Oradea — Voința Tg. Mureș 
50 —44 (18—20). La reluare oaspetele 

.. nu1 au ■ putut .face față .acțiunilor. ofen
sive și dîrzenîeî ’ jucătoarelor de la: 
Oradea, care au realizat două puncte 
foarte prețioase. (Al. Jiilău și M. Ro- 
xin, coresp..)

.. AtASCUL1N *

Dînamo Tg. Mureș — Rapid Bucu
rești 71—56. (33.—18). Fruntașa clasa
mentului a înregistrat a doua înfrîn- 
gere consecutivă. Dinamoviștii- și-au 
impus superioritatea în lupta de sub 
panouri și" prin numeroase contra
atacuri. Ce-i mai buni: Mitte-lm-au (24), 
Toth (12), Buzău (10) de la Dinamo 
și Popescu (15), Popovici (14) de la 
Rapid. (V. Kaidar, coresp.)

C.S.M. Galați — Știința Cluj 60—51 
(27—27). După o repriză echilibrată 
localnicii s-au detașat datorită unei 
mai bune precizii în aruncările de la

semiidistanță și apărării prompte, 
mai eficaci: Vasiliu (18), Stoica ( 
Gonczi (11) de la G.S.M. și f 
(19), Demien (13), Stroie (12) țR 

. Știința. (A. Schenkman, coresp,).
Știința Timișoara' — 'Voința1 

81—53 (33—18). Victoria student 
timișoreni este meritată și se d 
rează eficacități^ remarcabile a 
jorității- jucătorilor, dintre care aii 
șit în evidența Popovici (33 p.) 
Dragatoiii (30 p.Ț. De lă învinși 
mai bun a tost Voroneanu. (S. l>a 
Iau, coresp.)

Steagul roșu Brașov —r Știința ( 
iova 64—54 (29—31). In ultima p 
a jociilui, gazdele organizîndu-se 
bine în apărare și acționînd cu 
multă siguranță în atac, au obț 
victoria. (C. Gruia, coresp.)

Dînamo București — Dinamo < 
dea 64—59 (26—26, 54—51).

C.C.A. — Știința București 78- 
(44—22).

„Artiștii gheții
(Urmare din pag. 1) 

Florescu . (C) 97,7, 3. R. Marines- 
(D) 92,3 p. Perechi: Dana Gheor 

Sandu Dragoș.
reuniunii

L. 
cu 
ghiu — .. .

Programul reuniunii de sîmbătă 
seara s-a încheiat cu întrecerile cole
gilor lor mai mari din categoria 
14—18 ani. Roxana Găbunea și-a de
pășit (prin repertoriul ei mult mai 
bogat- în conținut) principala adver
sară, DespiiUa Bucur, de care o des
părțea în clasamentul figurilor obli
gatorii numai 2 sutimi de punct. 
Dar, cel mai interesant „număr" al 
serii l-a prezentat tînărul patinator 
din Brașov, Carol ’Hertl. Privindu-1, 
un spectator exclama : .Parcă zboară 
pe gheață"! țntr-adevăr, seriile de 
săritiȚri, și piruete combinate, legă
tura intre exerciții ca' și viteza în 
care acestea erau executate au făcut 
ca' Carol Hertl să se detașeze net 
de restul concurenților.

Clasamentele: Fete: 1. Roxana 
Găbunea (C) 227,8, p, 2. Despina 
B^rciir (Steagul roșu Brașov) 205.5 
p, 3,'Corina Lupea (C) 149,9 p. Băieți: 
I. C. Hertl (St. roșu Brpșov) 260,5 
p, 2. Gh. Malaroiuc '.ȚC) .228 p., 3. 
C. Bilegan (C.S.M. Cluj) 225 p. 
Perechi : Sabina Damian — L. Flo- 
rescu (C).' I

Seniorii (de fapt și- aceștia" îoarțp 
tineri — doar unul depășește vîrsta 
de 20 ani) și-au disputat. întîietatea 
Ia figurile libere duminică seara, 
înainte de a intra în concurs, cla
samentele după figurile impuse aveau 
următoarea înfățișare: FETE: Șl. 
Cristina Patrulea (C) 327,1 p, Ș2. 
Imola Seivarth (C.C:A.) 290,5 p 3. 
Evă Seivarth (C.C.A.) 227,9. BĂIEȚI:.

A Xl-a ediție a „Cupei 16 Februarie”
a revenit clubului Progresul ț

R. Constantinescu (Met.) 6,42; J. 
Anastasiu (Met.) 6,41; A. - Florea 
iTrotg.) 6,11; A. Diaconu (D) 6,10; 
grep,tate: N. Ivanov (D) 15,12; C.
Drăgulescu (Rapid) ■ 13.62; I. Cristea 
(Rapid). 13,59; I.. Sa-bău. (Șt.) 13.18; 
D.,. Serafim.’ (Prog.) 13,08; , FEMEIp. 
50 m-; Sanda. Groșii (Met.) 6,9; Ma
ria Mihai (Prog.) 7,0; Maria. Pantțe- 
lț (Const;-.! 7.9b . AnțPflnetâ, ? Prodejî 
,(R, .,??;' ,;7Ț;?' „^arfoipan jPrecțcsțu 
.(Prog.) 7.5; boiiia jB'trsari' (D) VjT; 

rezultatele individuale obfi-'' i'Ma'riâ Palîttel'e 5‘,49;’Art- 
a’cest

In organizarea clubului Rapid s-au' 
desfășurat duminică dimineața ... în 
sala Floreasca II întrecerile din. ca
drul ediției a XI-a a tradiționalei 
competiții dotată cu „Cupa 16 Fe
bruarie". După o luptă frumoasă, 
v'eforia în clasamentul pe echipe, a 
revenit at'eților clubului. Progresul 
care a totalizat 34,34 de puncte.. Pe 
locurile următoare s-au clașat: ' Afr- , , ,
talul 26 p; Rapid 24 p; Dliidind 22 ■..(Rapid) 
p; Constructorul 15 p și Știința 7 p. 

. Dintre rezultatele j 
ni itd c.u 
BĂRBAȚI-, 50 
(Met.) 6,0; A.
Ciochină (Șt.) 
(Prog.) 6,2; C. Constantin (Constr.)

prilej vom consemna 
m: A.
Diaconu (D) 6,0; Ș.

6,1; L.

Stamatescu

Dumitrescu

.. J’îrsan (D) "7i7; 
.. o. _ . ____ Phn'ltole WW

doăhdtdi Pdedea i5;BȘr,J Manie’egn'jprdă 
descu 4,75; greutate: Margareta 
Wittgenstein (Prog.) 12,56; A. Pro- 
dea 11,14; Angela Marinescu (Prog.) 
11,05; Aurelia Sîrbu (Met.) 11,00; 
Maria Pandele 10,81; Niculina Barbu 
.(Rapid) .10,55.

Gheorghe Viziru și Julieta Namia 
învingători în „Cupa 5 Martie44

a revenit lui Bosch cu scorul de 12 
4-6, 6-4, 2-6, 6-3. Mai ales primul 
care a durat 82 de minute a oferit 
meroase faze atractive și o evol 
palpitantă a scorului. Bosch a cor 
cu 5-1, iar la 5-2 și 5-3 a avut <i 
și respectiv un setbol. Gh..Viziru 
s-a descurajat. Dimpotrivă a acți< 
cu lovituri variate și decisive de 
fileu și a reușit să egaleze la 5-1 
apoi' chiar să conducă de cinci 
..Totuși Bosch, printr-un efort de vo 
deosebit și-a adjudecat în cele 
urmă, victoria. El s-a. arătat sigur 
lovituri și a cîștigat datorită calm 
și a unui final mai bun, cînd a v 
mai des la plasă. Gh. Vizirii a < 
unele incursiuni și interceptări 
mingi extrem de valoroase, în u 
cărpra a făcut multe puncte. El 
s-a concentrat însă egal pe toată 
raia partidei, și a manifestat și sei 
de nervozitate, 
■stantinescu a 
și autoritate.

La egalitate 
clasamentul primilor, trei .jucători 
grupa A a fost determinat de gh 
averaj: 1. Gh. Viziru (75-60),
Bosch (76-68), 3. Cristea (69-63) 
Georgescu. Astfel reprezentantul C.< 
Gh, Viziru a ocupat primul loc. al 
bei masculine. In grupa B, pri 
s-a situat Rakosi,-la C a cîștigat 
rester,, iar la D, locul întîi a rev 
lui Mărmureanu.

Finala de simplu feminin s-a le 
nat în favoarea Jujietei Namian (I 
greșul), Ea a . câștigat fără emoții 
Mina lliua ipsufic^rif antrenata. S 
6-0, 6-3. A treia s-a clasat Crîs 
Doboșiu, iar â patra" Irina Ponov 

Iată cîteva rezultale tehnice : sin 
bărbați: Cristea-r'Bosch 4-6, 8-6, 
6-4, 6-2, Cristea—Georgescu 9 7, 
6-2. (Ct. C.).

Cea mai importantă și interesantă 
partidă din ultimele două zile și chiar 
a întregii competiții a fost întâlnirea 
Gh. Viziru — G. Boscb. La capătul 
a trei ore și jumătate de joc victoria

și-au desemnat campionii

Carol Hertl (Steagul roșu Brașov) s-a dovedit un /mtinutor cu mari pers
pective, Iată-l în timpul unui program de exerciții libere alese,

1. R. Ionian (C) 342,8 p, 2, V.'Neagu
(D) 288,fL — -surpriza zilei — 3.
P. Gaft (D) . 277 p, 4. L. Nanași (C) 
238,6.

Cei peste 2.000 de spectatori au a- 
sistat Ța un?. atractiv program îil ,ca;- 
drul căruia s-au remarcat noii -cam
pioni ai țării .Cristina. Patraulea ..'Și

Radu Ionian. Clasamentele finale: 
FETE: 1. Cristina Patraulea (C), 
357,9, 2. Imola Seivarth (C.C.A),
318.4, 3. Eva Seivarth (C.C.A.) 279,8. 
BĂIEȚI: 1. R. Ionian (C) 374,8, 2. 
V, Neagu' ,(D) .'313,6, 3. P,.Ga|l : (D)
294.5, i Perechi- Cristina Paț'rău ’.ea — 
R. Ionian.i (C). 1

Arbitrul Mircea < 
condus cu competi

de puncte șî setavr

w
u. ; ... . ■ 4. li'..: / ir ' . . I .......

Echipa feminină a Capitalei a cîștigat „Cupa 
orașului București44 la handbal în 7

pag.
■ț î’ .a pJțde.

t-
>_______

t
—--- -——

„ulbritar — va fluiera sfîrșitul îp- Cel'de .al doilea joc (Budapest-, 
tilnipii, tabela, de. marcaj va arăta. Berlin) poate fj asemuit', cu o "ci

■ Cel de..al doilea joc (Budapest

taț, sciectipnat'ă orașului ‘Berlin. Ma- ''scorul de 9—7 pentru tinerele ’nob- de fond, în care doi concurcnti 
.............. . . ... ,...^.,..1,. 1 “ cot pînă 'apforipeniîșstînd o ..surprinzătoare scădere' de sire, handbaliste. Să nu uităm 5ca pe 

formă bandbalisteto germane au in- teren se întîlneau o adevărata repre- 
eaf mult mai puțin rap'd și. aruneînd zentativă a R.P.F. Iugoslavia (echipa 
fără preciăie' la poartă ele au fost Belgradului) și selecționata noastră 
un adversar ușor de trecut. In aceste de tineret, aflată la primele ei jocuri; 
condiții jucătoarele iugoslave au ob- internaționale și compusa din tinere 
ținut victoria ’cu scorul de 11-7 (6-2). jucătoare în vîrstă de 16—17 ani. 
A arbitrat ’corect Alfred Schwab (Aus
tria).. : : .

In etapa .intereenife s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Știința Buc. 
— Petrolul; Teleajen 23—15 (9—ft
a 23—1-16. (1.3—9)-' Șc. sp. de elevi 
nr.'2 Bhc. -- Șc. sp. de elevi Ploiești 
16—14 .. după 2 . prelungiri)!
SȚlWBÂtA SEARA O MARE StlR- Țor.“'

. jn COfIjj]uzje se pOiJte spune că sim- 
bâU seafa am asistat la o frumoasa 

t culoTilop noastre care' ne

Și atunci cum a fost posibilă vic
toria? Compensînd diferența de pre
gătire tehnică și de experiență a 
jocurilor internaționale, printr-un elan 
demn de toată lauda și imprimînd 
jocului un ritm viu. tinerele și ta- 
lentafele- noastre handbaliste au' putut 
să se ridice la valoarea adversare-

PRIZA: BUCUREȘTI (TINERET) A
ÎNVINS BELGRAD

’?' Fără (îndoială' ci- rezultatul cu care, victoria .a ...... . . . .. ..
&7a'îite.hci.ăț,,pa,rtid,a dintre echipă; de : bucură hi Special prin perspectivele 
tineret a Capitalei și selecționata

■:6i*'a|irluȚ-"'Bdl'grăd poate ” îi socotit 
drept cel mai surprinzător din întreg 
turneul. Aceasta, pentru că și cei 
mai optimiști dintre spectatori nu 
puteau prevedea că atunci cînd arbi- 
Țr.ul Josef Rocek Io,arte Atent și

pe care ea le deschide unei serii rfo 
elemente tinere" și . talentate. Ap mas-.. 
cat: Gheorghiță (2), Baiu (2), Ne- 
metz (2), Ziegler, Constantinescu, 
Keull pentru București și Jasici (2), 
Radunovici (2), Bjelici, Jovancevici, 
Vukosava pentru Belgrad.

linia de Sosire, cinci unul dintre , 
luat un mic avans , pe-care celâlal 
in ciuda unor eforturi .deosebite 
nu-1 mai poate recupera. Identic 
petrecut -lucrurile și în acest 
Handbalistele maghiare au fost ur 
rite ca o „umbră" de seîecțioi 
Berlinului, ele nereușind să ia 
nici un moment al jocului un a\ 
mai mare de unul sau . doua go 
în final meciul a fost', extrem de 
putut. Jucătoarele germane și-au r 
cat adversarele „om la om" pe 
terenul. Dar. replica handbalist 
din Budapesta a venit mereu la t 
astfel că, deși în ultimele 3 mii 
de joc s-au marcat nu mai. puțin 
7 goluri, Budapesta a terminat în 
gâtoare cu scorul de '15—T'1'(8- 
Au înscris : Jona (10), Vegli 
Tot, Kremmer, Urban pentru B 
pesta și Nocka (6), Biener 
WeinhSfer (2), Noack pentru Be 
A arbitrat Gh. Popescu.

preluarile.de


Pregătiri pentru reluarea campionatului PROGRESUL BUCUREȘTI
PRIMUL SAU C.S.M.S. IAȘI - STEAUA 

BACAU 1-2 (1-0)
de un joc de IAȘI (prin telefon). Meciul 

. . Dinamo Olxir frenament dintre C.S.M.S din
— ' care nu'a întrerupt" activitatea. i'd<f-tâfe si formația de categoria T3, 
pregătire in timpul iernii — l-a sus- - - - ....
ținut ieri jdimineață _în^ compania . for
mației de juniori a clubului tiinamo. 
Echipa antrenată de C. Teașcă a fo
losit în curșuj,. partidei ,,o ,serje d'e; 
jucători din lotul său remaniat,1 în 
vederea cristalizării formației de- ba
ză. Antrenamentul .— reușit —..a a- 
vut ca sco-p omogenizarea și orien
tarea . tactică a echipei. Dinamo Obor 
a utilizat jucătorii : Datcu, Nun- 
weiller V — Andrei, Paul Florea, 
lancu, Zamfirescu — Ștefan, Szekely, 
Naum — Buzatu, Niculescu, Biik- 
kosi. Vlad, Tiron, Semenescu. Au lip
sit — motivat — Ene I, Ristea si 
Pîrv&le.scn

DINA/WO OBOR LA
MECI

Firește, este vorba 
antrenament, pe- care

inamo.

CORVINUL HUNEDOARA — C.F.R. 
8IMERIA 6—2 (1—2)

HLJNEDOARA (prin telefon). — 
In continuarea pregătirilor pentru 
retur, echipa Corvinul a jucat joi cu 
C.F.R. Simeria, de care a dispus cu 
6—2 (1—2), prin punctele înscrise 
de Constantinescu (2), Tei ea (2), 
Zanca și Aii. respectiv Capra (2). 
Corvinul a aliniat formația : Nebela 
(Niculescu) — Buzeșan, Nacu, Chi- 
mina (Cciciu) — Izghireanu, Molnar 
(Ba.lint) — Zanca, Constantinescu. 
Tătara, Tetea, Aii.

V. Albu, coresp.
PROGRESUL A JUCAT

130 DE MINUTE
Progresul București își continuă 

pregătirile făcînd antrenamente de o 
intensitate mărită. Jucătorii de la Pro
gresul an făcut ieri un adevărat ma
raton fotbalistic,: jucînd de 2x35 de 
minute cu Vulcan și 60 de minute cu 
echipa lor de rezerve. Primul partener 
de antrenament, echipa Vulcan, întă
rită cu Vasile Alexandru și cu Varga 
fie la Dinamo,, a dat o. replică dîrză, 
cele 70 de minute de joc încheindil-se 
cu rezultatul de 3—1 în favoarea Pro
gresului. Au marcat Dinulescu ‘(2), 
Baboie, respectiv -Varga. Jucînd cu. for
mația de rezerve, în rîndurile căreia 

. an evoluat printre, alții .Știrbei, Coicea 
și Smărăndescu I, fotbaliștii echipei 
întîi au marcat 4 goluri prin Dinu-.- 
lesen (2), Baboie și Soare (din 11 
metri). în meciul eu Vulcan, Progre 
sul a aliniat formația : Niculescu — 
Smărăndescu II, Nedelcu, Soare — 
Pe irescu, Maior — Oa’dă, Sniărăn- 
descu !, Dinu.'escu, Sandu, Baboie.

■ în continuare, locul lui Smărăndescu I 
a fost ocupat de Georgescu și al lui 
Sandu de Cazacii.

De menționat, că Mîndru încă nu 
poate pa ticîpa la antrenamente din 
cauza întinderii suferite acum .2 săptă- 
mîni, el insă continua să ajute pe an
trenorii echipei urmărind cu... crono* 
metrul și Cu carnetul de înseninări în 
mină jocul coechipierului său Dinu- 
lescu. După notițele lui Mîndru, în 
limp..de Lk) de minute, Dinulescu s-a 
întîlnit de 60 de ori- cu mingea avînd-o 
în „posesie** timp de 2,38 min. El a 
șutat pe spațiul porții dc 10 ori,, din1 
tre care, 4 șuturi au fost imparabile. 
După ciW se vede, ’centrul înaintaș al 
Progresnhu <-â1 rnce'piit să se încadreze 
din. c-e îrt’ ce mai mult în 3 jocul, colec

ROȘIE

de an- 
locali- 

Steaua 
un reroșie Bacău s-a încheiat cu

^uitșt surpriza, 2—1 îu favoarea echi
pei oaspe. Ap marcat'Comănescu (2) 
respecți,y, . Matei. . .Iată, formațiile folo
si ie: C.S.M.S,:.,. Ursache — Scarlat 
(Bedivan) Motoc, Dragomirescu (Dă-

orășenesc. Scor 6-2 (2-1). Ieri, Aca
demia Militară s-a antrenat în compa
nia echipei Pieiari,. jucînd '-3 reprize 
a cîte 30 de minute Scor final 7-2 
(3-O.v ■ <■-.
ATACUL RAPIDULUI A ÎNSCRIS 

7 GOLURI LUI... DUNGU
Deși ‘premise flu mai puțin de 7 go

luri, Dungii nu qfișa.Jeri — h șf.îrșitul 
antrenamentului — nici, un pic de mîh- 
nire. Dimpotrivă, el ar fi dorit din tot

CIMPULUNG MUSCEL 27-17

Foto: B. Ciobanu

Bilkkosi (la stînga) se pregătește să șuteze la poartă... Fază din jocul 
de antrenament Dinamo Obor—Dinamo juniori.

.Ieri, înainte dc masă, pe ringul in
stalat în arena circului de stat, în fața 
unui public numeros, pugiliștii clubu
lui ț Progresul și-au luat revayșa asu 
pra| colegilor lor din Cfinpuhing. Majo
ritatea meciurilor au fo^t mulțumitoare 
din punct de vedere tehnic, unii boxeri 
primind aplauze la scenă deschisă <5 
Crudu, ' Gh. ’•Constantul — Progresul 
(antrenor Lucian Popescu); A. Pițigoi, 
I. Ivan — Cîmpulung, antrenor Cristian 
Panaitescu).

Dintre partidele disputate 'am reținut 
pentru frumusețea lor pe cele dintre 
tinerii Gh. Lupu — Em. Badiu (ambii 
de 16 ani), I. Stoica—I. Marin și dis
puta celor doi semigrei E. Schnapp—Ion 
Ivan. Iată rezultatele tehnice : cat.
muscă : Gh. Lupii (P)—Em. Badiu 
(C), meci nul; C. Cruda (P) k.o. r. II 
cu M. Ștefan; A. Bariciu (P) b.p. Gh. 
Badiu (C); cat. cocoș : I. Stoica (P) 

I. Marin (C); cat pană: C. Rusu
b.p. I. Dumitrache (C), cat. semiușoară: 
A. Pițigoi (C) b.p.
(P), cat. ușoară : I. 
nul cu I. Marcu (C); 
A. Gănescu (P) b.p. 
cat. măjlocie.x mică : M.

Punt Nicolae (P) a boxat apoi cu lori 
Balaban (Tehnica Modernă). Intr.-o for
mă bună Puiu și-a obligat adversarul 
să abandoneze în repriza a doua.

‘ ’ ** — t r. —

0 decizie ne justă!

b.p.

nuleseu) — Foaie (Ciorobei), Don — 
Dram, Matei, Voica, Dadeș, Demian. 
Steaua roșie : -Dinulescu (Miron) — 
Bulibașa, Rusu, Chiriță — Feciorescu 
D. Constantin — Arnăutu (Negustoru), 
Ambărtiș; Mangalagiu, Comănescu, So
rin Avram (Bejan). De remarcat că 
înaintașii băcăoani sirii tineri . între 
17—19 ani.
C.F.R. TIMISOARA — TEHNOMETAL. 

4-2 (2—2)
TIMIȘOARA (prin telefon). Jocul de 

antrenament dintre C.F.R. și Tehno- 
metal din localitate s-a încheiat cu 
victoria ceferiștilor cu scorul de 4-2 
(2-2). (Al. Gross, coresp. regional)
C.F.R. PAȘCANI S-A ANTRENAT 

IN „FAMILIE"
PAȘCANI (prin telefon). C.F.R. din 

localitate s-a antrenat ieri în „familie" 
jucînd la două porți cti echipa de re
zerve. Meciul a fost cîștigat de prima 
echipă cu scorul de 7-3 (3-2). (C. Enea, 
coresp.),
CORVINUL HUNEDOARA — C.S.M. 

SIBIU 1—0 (0—0)
HUNEDOAJ’A (prin telefon). Qorvi- 

nul a primit ieri Vizita formației de 
categoria B, C.S.M. Sibiu. Jocul viu 
disputat , s-a încheiat cu scorul de 1-0 
în favoarea localnicilor. Unicul gol al 
partidei a fost înscris de Aii. (A. Vo'cu 
coresp.).

ANTRENAMENTELE ACADEMIEI 
MI/LITARE

COntinuîndu-și pregătirile prin me
ciuri de antrenament din ce.' în ce 

. mai greje, echipa bucureșteană Aca
demia Militară din categoria B, a sus
ținut săptămîna aceasta două întîlniri. 
In prima (2 reprize a 45 de minute)' 
fotbaliștii de la Academia Militară au 
avut ca ' parteneri ife antrenament pe 
cei de la Teilnometal, din campionatul

sufletul ca atacul „advers” să dea 
vadă de mai multă eficacitate și 
oblige să scoată cît mai des mingea 
plasă. Ați ghicit desigur, în partida de 
an trenam-mi. susținută ieri pe terenul 
P.T.T., Dungii a apărat poarta forma
ției C.S.A. III, iar atacul „advers” nu 
era altul decît quintetul ofensiv al 
echipei sale, Rapid.

Mai mult decît cele 7 goluri înscrise 
ieri de înaintașii Rapidului (Leabevici 
3. Văcaru 2, Georgescu, Ion C. Ion) 
ne-a plăcut maniera clară în care a ac
ționat atît linia de atac, cît și restul 
echipei. Jucătorii s-au mișcat mult, au 
ținut mingea cît mai puțin posibil, ceea 
ce a imprimat acțiunilor multă cursi
vitate. Au fost folosiți următorii jucă
tori: O joc — Greavu, Motroc, Macri, 
(Teciu) — Bodo, Koszka — Ion C. Ion, 
Chiru, Leahevici, Georgescu, Văcaru. 
Partenerii de joc ai Rapidului au fost 
întăriți cu Dungii (tot jocul) și Neacșu, 
Gherghina. Copil, Lan ga, G. Ionescu, 
doar în repriza secundă.

Fotbaliștii

do- 
să-1 
din

G. N.

au plecat la Atena
Fotbaliștii de ta Steagul roșu 

Brașov au plecat simbătă seara la 
Atena unde miercuri urmează să 
joace cu A.E.K., primul lor joc din 
cadrul Turneului balcanic de fot
bal. S-a deplasat următorul lot: 
Ghiță, Cerneanu, Sbîrcea, Zaharia, 
Nagy, Campo, Szigeti, Hidișan, 

; Bjrsan, Qrecea,. Hașoti, Năftănăilă, 
Fusulan, Meszaros, David. Proca, 
Lupeanu.

M. Diani-antescu 
Marin (P) meci 
cat. Senii mijlo-cie: 
Gh. Maidan (C), 
Balaș (P) b. ab.

r. II M. Iordache (C), C. Constantin 
(P) b.p. F. Mihălache (C), cat semi
grea : I. Ivan (C) b..p. E. Șehn.app (P). 

Programul a fost completat cu două 
meciuri amicale. F. Surugiu (P) l-a în
vins Ia puncte pe C. Manea (Metalul),

Vineri seara, spectatorii care au fost 
prezenți în sala de festivități a uzinelor 
,,23 August” cu prilejul reuniunii în 
cadrul căreia •au evoluat boxeri de la 
mai multe asociații și cluburi, au fost 
martorii unei mari surprize, mult comen
tată de amatorii de box din Capitală : 
Mircea Dobrescu a coborît treptele rin
gului învins, în partida pe care a sus
ținu t-o cil metalurgistul Marin Cristea.

„ Decizia — ne spunea după meci 
tov. Marin Nicolae, secretarul federal iei 
de specialitate, nu este însă conformă 
cu cele petrecute în ring. Adevăratul în
vingător este Mircea Dobrescu. Dacă 
juriul ar fi acordat chiar și un rezultat 
de egalitate, și aceasta l-ar fi avanta
jat pe Cristea, care a obstriicționat a- 
proape tot timpul, fără ca arbitrul din 
ring să ia vreo măsură. Vinovați se fac 
arbitrii C. Chiri ac (care a condus lupta 
în ring), I. Niță și D. Dimulescu“.

ALTE REZULTATE. A. Podani b. ab. 
I. Tudor; Gh. Angliei b^p. L Balaș; 
O. Baciu b. dese. St. Comaroni; I. Tur
cii b.p. D. Minea; S. Corojan b.p. N. 
Stan; L. Coc egal cu I. Pițigoi; I. Fio- 
rea b.p. A. Gane; D. Miron b.p. A. Pene; 
N. Calița egal cu P. Vizitiu.

Două premii a cite 125.000 lei și trei autoturisme 
atribuite la concursul special Pronoexpres

102.678 lei report pentru
Așa arată o variantă tu 12 rezul

tat® exacte la concursul Pronosport 
de ieri, 12 februarie.

I. Milan — Padova
II. Bari — Internazionale

III. Fiorentina — Sampdoria
IV. Torino — Napoli
V- Lazio — Juventus

VI. Udinesie — Roma 
VII. Lanerossi — Bologna

VIII. Spal — Atalanta
IX. Valenciennes — St. Etienne
X. Lyon — Angers

XI. Sedan — Toulouse
XII. Marseille — Racing

Variante depuse: aproximativ
400.000.

PREMIILE CONCURSULUI 
SPECIAL PRONOEXPRES

va-in urma trierii și omologării 
riantelor depuse la cbnctirsal special 
PronoexiPronoexpres din 8 februarie a 
fost stabilite următoarele premii:

PREMII IN BAN!

Categoria I * 2 variante în 
loare de cîte 125.000 lei.

Categoria a 8 variante a
28.61& lei. .

an

va-'

concursul de miercuri
Categoria a 

cîte 1.748 lei.
aCategoria 

cite 562 lei.
Categoria 

cite 74 lei.
Categoria 

cite 33 lei.

a

a

lll-a: 141

IV a: 563

V-a: 4.278,

variante

variante

variante

Vl-a : 13 285 variante

a

a

a

a

Se reportează pentru concursul Pro
noexpres de miercuri 15 februarie 
102.678 lei la categoria I.

Fond de premii: 1.760.92': lei.
Cele două premii de categoria I 

au fost obținute de Hărduț Roman din 
Arad, str. Republicii nr. 20 și de 
Franciuc Leon din com. Ipoteștj, ra
ionul Botoșani, regiunea Suceava.

PREMII IN BANI ȘI OBIECTE 
DIN FOND SUPLIMENTAR.

Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria

Fiecare 
tegoria I 
rism.

1: 3 variante
II- a: 49 variante
III- a: 296 variante
IV- a :
V- a: 5.521 variante

a 
a 
a
a

1.899 variante

variantă ciștigătoare la ca- 
a obținut cile un autotu-

cite Rubrică 
nosport.

redactată de I.S. Loto-Pro

de

Rezumat : In Kievul ocupat Vremelnic 
fașciștb fotbaliștii, clubului Dinamo >(au . fost 
arestați în urma unui meci în care’ âu îrivihs 
cu 6-1 echipa germang Luftwaffe

XXV. • , , giup ue oxiveijj j
Peste vreo trei zîl£, dețînuții -otĂ •‘■grupa’ â -IV-a tenent • ordonă :

I ADAPTARE DUPĂ ROMANUL 
! S C R11T ORILOR SOVIETICI i

EfevcroyaMHolcinski teȘEB

; sie viei ridică, pumnuj • V^arn .bestiilor,
PQ terenul de fotbal. Vă vom învinge și în luptă !il 
Se clătină, dar Klimko și KUzenko îl;;susținură. 
„Lași ! Călăi !... proferă Nicolai scuipînd sînge. 
Nu ne veți birui ! Nu !“. Kuzenko și Klimko au 
căzut amîndoi deodată. Nicolai nici n-a simțit 
•țind» 6-at qpr&văilit., .Dar-, uni iWftb de i;<i>rie •-t 
din nou inima lui Nicolai. Printr-o sforțare ’de 
voință se ridică pe coate și apoi în picioare. 
Genunchii i se îndoiau. Cu greu ridică pumnul 
strtns : „Trăiască sportul roșu !“ Acestea fură 
ultimele cuvinte ale lui Rusievici.

•m Peste puțin timp, cuvintele lui Rusievici s-au

înțelese- carși •'•trăiește ultmiele clipe ale vieții. 
Kțirnko îl apucă de braț cu mina lui puternică.’și

: caldă'. ,.Să' ne' iiiăm rămas bun, Kolea... Vom fi 
răzbunați !“ Se- îmbrățișară. Rusievici îi strînse 
mina lui Kuzenko, în tăcere. Pe teren veni un 
grup de ofițeri în frunte cu Radomski. Un loco-

,■,Culcați !“ Deținuți! fse‘-lăsată V 
încet pe zăpadă. Radomski, cu pistolul în mînă, 
se apropie de flancul drept al rîndului. Răsunară 
împușcături. „împușcă, bestiile !“ strigă Nicolai 
și se ridicg în picioare. O dată cu el se mai 
ridicară cîțiva. Radomski se retrase repede. Ridică 
mina și îndată începu să răpăie mitralierele. Ru-

au primit ordinul să se adune pe terenul central, 
unde s-au a’iniat pe două rînduri. Rusievici, 
Kuzenko și Klimko se aflau unul lingă a'tul. Din 
gheretele de pazg SS-iștii scoaseră patru mitra
liere și le instalară în fața rîndului, la o distanță 
de 30 de pași. Nicolai, urmărind aceste pregătiri,

dovedit â Ii adevărate. Armata sovietică a trecut 
la ofensiv^1 și a gonit pe fasciști de pe pămintul 

i patriei. armărindu*-i pînă în bîrlogul lor, la Ber
lin. Unii dintre fotbaliștii kievenl au reușit să 
fugă din camerele de tortură șl, împreună-cu în
treg poporul, au sărbătorit Ziua Victoriei, au înlă- 

(tapat tjuir\dle>KiieVuiui și au-ridicat schelele noilor 
construcții. Trei dintre ei — Rusievici, Kuzenko 
și Klimko — au pierit uciși în lagărul de la Sîreț. 
Viața lor demnj șl moartea lor curajoasă consti
tuie o pilda vie pentru toți sportivii cinstiți, care 
nu-i vor uita niciodată... SFtRȘIT

limp..de


Au luat sfîrșît întrecerile primei ediții
a Spartachiadei de iarnă a armatelor prietene

ZAKOPANE 12 (prin telefon de la 
trimisul nostru special). . întrecerile 
primei Spartachiade de iarnă a arma
telor prietene au continuat sîmbătă 
prin .desfășurarea cursei de 50 km, de- 

. numită pe. drept cuvînt „maratonul 
schiului", Ca și în celelalte probe de 
fond cursa a fost dominată de schiorii 

. sovietici, unul dintre ei, Marincev, fiind 
de altfel și cî.știgătorul probei. Exce
lent -s-att comportat, și următorii trei 
clasați, care au depășit în jumătatea 
a doua a cursei pe doi din favoriți, pe 
Terentiev și Kondakov. 1. Cimpoia la 
prima sa cursă de 50 km a făcut tot 
posibilul pentru a ține pasul cu redu
tabilii săi adversari. Al. Zangor se a- 
fla între primii 10 la km 42, dar a 
abandonat din cauza unui accident sur
venit la picior.

In ultima zj a întrecerilor peste 
10.000 de spectatori au venit să asiste 
la spectaculoasele sărituri precum și 
la festivitatea închiderii primei Spar
tachiade de iarnă a armatelor prietene. 
Deși timpul a fost nefavorabil (a nins, 

. zăpadă umedă și ceată) săriturile s-au 
bucurat de un frumos succes datorită 
îndeosebi ctinoscuților sportivi sovie
tici Samov și Tzakadze care au cules 
ropote de aplauze atît pentru lungi
mea săriturilor, cît și pentru tehnica 
lor desăvîrșită.

Gînd s-a lăsat noaptea, la lumina 
reflectoarelor, sportivii celor nouă țări 
participante la Spartachiadă s-au ali
niat pentru ceremonia de închiriere. 
Generalul Zygmunt Duszynsky, vice
președinte al ■ Ministerului Apărării 
Naționale al R. P. Polone și președin
tele comitetului de organizare a com
petiției a felicitat :călduros :pe sportivi 
pentru performanțele, realizate.. .Cuvin-; 
tul de închidere a . Spartachiadei a fo'st 
rostit de generalul sovietic Revenko, 
președintele Comitetului ’sportiv al ar
matelor prietene.. Prima, Spartachiadă 
de iarnă s-a încheiat într-o atmosferă 
de mare . sărbătoare : artificiile . bra'z; 
riau cerul, iar reflectoarele luminau 
văile în jurul .frumoasei' stațiuni' de 
iarnă Zakopane.

REZULTATE: sîmbătă, 50 km fond: 
1. Marincev (U.R.S.S.) 3hl 1:15,9;' 2. 
Kankovski (R.P.P.) 3hl6:39,8; 3. Fi
gura (R.P.P.) 3hl6:59,8; 4. Wernef 
(R.D.G.) 31118:35,2; 5,; Țerentiev
(U.R.S.S.) 3hl8:45,8; 6.- Kondakov
(U.R.S.S.) 3hl9:06,0... 14. I.' Cimpoia 
(R.P.R.) 3h39:24,0. Duminică, sărituri 
de la trambulină : 1. Samov (URSS) 
2-26.9 ( 90 in -Ț- 97 m), 2. Tzakadze 
(U.R.S.S.) 221,5 ( 92 m + 92 m), 3 
Lesser (R.D.G.) 212,5 (85,5 m + 91 
m). CLASAMENT GENERAL PF. NA
ȚIUNI: I. U.R.S.S.; 2, R.P. Polonă; 
3. R.D. Germană ; 4. R.S. Cehoslovacă; 
5. 
7.

Dynamo Praga s-a calificat 
în finala „Cupei campionilor 

europeni” la handbal in 7 feminin
PRAGA 12 (prin telefon de la co

respondentul nostru). — Duminică 
seara s-a disputat întîlnirea inter
națională feminină de handbal în 7 
între echipele Dynamo Praga și S. V. 
Mulheim (R.F. Germană), contînd 
pentru semifinalele „Cupei campioni
lor europeni". In primul meci-sporti
vele cehoslovace cîștigaseră . cu 6—3. 
Pe teren propriu, Dynamo Praga și-a 
adjudecat victoria la scorul de 4-2 (2-1). 
Campioana R.S. Cehoslovace se cali
fică astfel pentru finală competiției, 
îrt care va avea ca adversară pe Știin
ța București,. în caz că aceasta va e- 
limina pe Jalgiris Kaunas.

J. POPPER

Strălucita comportare a patinatoarelor sovietice
la campionatele mondiale din Norvegia

• Valentina Stenina a cucerit 4 medalii de aur
orașul norvegian Toensberg au s-a încheiat de asemenea cu un suc-

Romînă ; 6. R.P. Bulgaria ;

Știri din hochei
REPREZENTATIVA CANADEI 
A EVOLUAT LA MOSCOVA

© Cunoscuta formație de hochei pe 
gheața „Trail Smoke Eaters", care 
va reprezenta Canada la apropiatele 
campionate mondiale din Elveția, se 
afla în prezent la Moscova, unde a 
susținut sîmbătă seara primul meci 
al turneului pe care îl întreprinde 
în Uniunea Sovietică. Hocheiștii 
canadieni au întîlnit echipa Aripile 
Sovietelor, cu care au terminat la 
egalitate: 3—3 (1—0. 1—2, 1 — 1).
Ultimele două reprize au fost foarte 
disputate, hocheiștii sovietici condu- 
cînd pînă în ultimele momente cu
3— 2. Punctele - echipei Aripile So
vietelor au fost marcate de către: 
Groșev, Danilov și Halaicev. In ur- 
m;:torul meci reprezentativa Canadei 
în'.’nește pe Dinamo Moscova.
SUEDIA — STATELE UNITE 7—0!

® Meciul de hochei pe gheață dis-‘ 
putat la Stockholm între echipele se- 

, lectionate ale Suediej și S.U.A. s-a 
încheiat cu o victorie 'categorică a 
hoc'ieiștilor suedezi : 7 -;0 (2—0 ;
4— 0: 1—0). Punctele au'fost mar
cate de Herrdin (4), Tumbă Johansson 
(21 și Mellinger (autogol). Aceasta' 
a fost cea de ■ a treia îțifrîngere. 
consecutivă pe care â suferit-o echipa' 
S.U.A.. campioană mondială" și ■ olim
picii, de la sosirea sa în Europa:

ROMA, ÎNVINSA, CEDEAZA LOCUL 2 
LUI JUVENTUS

Etapa • doua a returului campio
natului italian, desfășurată ieri, a pro
gramat cîteva partide între echipe si
tuate. în coada 
ții fruntașe, 
doar Juventus _ ........ . ...
vingâtoare : 4-1 cu Lazio, la Roma, 
prin punctele înscrise de către Char
les (2), Sivori și Mora, respectiv Roz 
zoni. Internazionale. după o repriză 
..albă" cu Bari, a fost condusă în cea 
de a doua timp de zece minute și a 
ega at spre sfîrșit prin Bicicli, termi- 
nînd astfel la egalitate (1-1) cu penul
tima situată în clasament. Roma, în 
schimb, după o comportare mediocră, 
a fost învinsă de către Udinese cu 2-1, 
pierzînd pentru moment contactul cu 
Internazionale și Juventus, distanțate 
la 5 și respectiv 2 puncte. Pe stadio
nul San Siro din.Milano, Milan a rea
lizat o categorică victorie în fața Pa- 
dovei. Altafmi, de două ori, și Galii 
au înscris cele trei goluri cu care a 
cîștigăt echipa milaneză. Fiorentina, 
antrenată după cum se știe de cunos
cutul fotbalist maghiar Hidegkuti, a 
realizat ieri cea de a treia victorie 
consecutivă: 1-0 cu Sampdoria, prin 
golul înscris de Petris în cea de a 
doua repriză. Atît în prima parte a 
jocului cît și în cea de a doua echipa 
din Firenze a avut majoritatea timpu
lui inițiativa, imprimînd spre sfîrșitul

ine si- 
clasamentului și forma- 
Dintre primele clasate 
a reușit, să termine în- 

4-1 cu Lazio, 1

R.P.
R.P. Chineză ; 8. R.P. Mongolă ; 

9. R.P. Ungară.
D. STANCULESCU

turneului de bo
ia Torun, echipa 

pe cea a R. S.
(5-0. 0-1, 4-1).

în ultimul joc al 
chei disputat sîmbătă 
U.R.S.S. a întrecut 
Cehoslovace cu 9-2
CLASAMENT FINAL : U.R.S.S. ; R.S. 
Cehoslovacă; R.P. Romînă ; R.P. Po
lonă, R.D. Germană. <

FotbaFștii

In . . ,. ..
început sîmbătă campionatele mon- ces al Valentinei Stenina. Ea a rea-
diale feminine de patinaj viteză, la lizat pe. această distanță timpul de
care au luat parte sportive din 10 • 2:33,3, cucerind 
țări ale lumii. In prima probă a cam- de campioană
pionatelor — 500 m — un remar- urmată pe locul
cabil succes au repurtat patinatoarele tivă sovietică:
sovietice, care au ocupat primele 4 întrecerea celor
locuri în clasament. Titlul de cam- ale lumii a continuat ieri cu probele 
pioană mondială a revenit Valentinei de 1000 m și 3000 m. Valentina Ste-

- --------- j:-‘ nina a repurtat un nou .și strălucit
succes, cîștigînd proba de 1000 m cu 
1:37,8, performanță ce reprezintă un 
nou record mondial pe această dis
tanță. Vechiul record (1:38,5) apar
ținea Rimmei Jukova. Un nou loc 2 
a obținut Tuzova cu 1:38,9, iar pe 
locul 3 — Clara Guseva. Ultima pro
bă a campionatelor — 3000 m — a 
revenit patinatoarei sovietice Voroni
na cu timpul de 
Stenina — 5:26,6.

Cucerind primul 
cele patru probe 
Valentina Stenina 
campioană mondială absolută de pa
tinaj viteză pe 1961 cu 202,533 p. Ea 
este urmată pe locul 2 de Albina Tu
zova cu 205,680 p. Pe locul 3 se află 
Lidia Skoblikova cu 205,817 p.

Stenina, care a parcurs distanța în 
48,1 sec. Pe locurile 2-3, la egalita- . 
te, s-au clasat Albina Tuzova și Li
dia Skoblikova, ambele cronometrate 
în 48,6 sec. Clara Guseva a sosit pe 
locul 4 în 48,7 sec. Proba de 1500 m

Declarația lui Valentin 
președintele Federației 

din U.R.S.S.
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite ; La o conferință de presă 
care a avut loc la 8 februarie, pre
ședintele Federației de fotbal din 
U.R.S.S., Valentin Granatkin, a de
clarat : „La sesiunea comitetului 
executiv al Federației internaționale 
de fotbal 
în aprilie 
serie de 
cratizării

Protestăm categoric împotriva re
ducerii programului Jocurilor Olim
pice și mai ales împotriva excluderii 
fotbalului.

Comisia de lucru a FIFA, care

(FIFA), care va avea loc 
la Londra, noi vom face o 
propuneri în scopul demo- 
acestei organizații.

maghiari și cehoslovaci
se pregătesc...

• La 17 februarie, 
ționată de fotbal a R. 
susține un joc amical 
compania echipei Republicii 
Unite. In vederea acestui 
trenortiî Lățos Baroti a 
următorul lot de jucători: ...___ ,
Szenimihaly (portari), Matrai, Sipos, 
Sarosi, Sovari ■ (fundași), Solymosi, 
Kotasz. Palotai (mijlocași). Sandor, 
Gorbecs, Albert, Tichy, 
Kutasi și Boeder (înaintași). Din lot 
lipsește Machbs. care este acc'den-' 
tat..-Ultima întîlnire d’nțre echjpele 
R. P Ungare și R.A.U. a avut loc. 
în d954 la Gairo. -victoria revenind 
fotbaliștilor maghiari cu scorul de 
.10

• In acest 
de fotbal a 
susține mai 
ționale. In primul joc> la 26 martie, 
echipa cehoslovacă va avea ca par
tener reprezentativa Suediei. La 1 
aprilie fotbaliștii cehoslovaci vor în- 
tîlrii echiba Mexicului, iar în zilele de 
14 mai și 26 septembrie vor disputa 
cele două meciuri cu Scoția contînd 

Fetiyvessi,' pentru preliminariile campionatului 
mondial. Celelalte două întîlniri din 
preliminarii cu echipa Irlandei 
avea loc la 8 și 29 octombrie. In ul
timul meci al sezonului echipa R. S. 
Cehoslovace se va deplasa la Sofia, 
unde va întîlni echipa R. P. Bul
garia.

, (Agerpres)

echipa selec- 
P. Ungare va 
la Cairo în 

Arabe 
meci, pn- 
selecționat 

Grosics,

an echipa selecționată 
R. S. Cehoslovace va 
multe întîlniri interna-

vor

doilea titlu 
.Ea . a fost

Granatkin,
de fotbal

reprezentanți din Italia,cuprinde
Peru și U.R.S.S. va insista ca fotba
lul să fie înscris în programul celei 
de-a 18-a Olimpiade de la Tokio.

Trebuie respectate 
FIFA în legătură cu 
fotbaliștii amatori 
a spus Granatkin. 
că nu este just ca 
tori participanți la 
să fie excluși de 
pice.

Astfel, 
înaintea 
Roma, a 
vietice, cu toate că ea avea dreptul 
de participare, fiind campioană olim
pică la jocurile precedente de la 
Melbourne.

Federația de fotbal din U.R.S.S. 
va insista ca toate federațiile inter
naționale din diferitele ramuri ale 
sportului să aibă reprezentanții lor 
în Comitetul Olimpic pentru a-și 
pleda interesele.

Una din problemele principale pe 
care trebuie să le rezolve Comitetul 
Executiv al FIFA, a subliniat Gra
natkin, este înlăturarea oricărei dis
criminări față de membrii federa
ției. Această organizație trebuie să 
devină cu adevărat liberă și demo
cratică".

La încheierea conferinței de presă, 
Granatkin a declarat că reprezentanții 
Uniunii Sovietice vor vota pentru 
lărgirea componenței Comitetului 
Executiv al FIFA pînă la numărul 
de 21 de membri

ri gu ros normele 
deosebirea între 
și profesioniști, 
Noi considerăm 
fotbaliștii 

campionatul 
la Jocurile

ama-
I urnii 

Otllm-
ISTVAN

■pripită a 
Olimpice

FIFA, 
ide la

hotărîrea 
Jocurilor 
exclus echipa Uniunii So-

ÎNVINGĂTOR

cel dc-al 
mondială.
2 tot de către o spor- 
Voronina — 2:34,5. 
mai. bune patinatoare

5:23,4, urmată de

loc în trei din 
ale campionatelor, 
cucerește titlul de

ROZSAVOLGYI

LA PHILADELFIA
ccmicurs a tletic desf ă-In cadrul unui 

șurat pe teren aoo'penit la I’liiladelfia 
campionul olimpic la săritura cu pră
jina Don Bragg a realizat o performan
ță de 4,70 m. Continulndu-și seria vic
toriilor, alergătorul 
Rozsaviilgyi a cîștigăt 
în 4:05,4, învingîndu-1 
ricanul Peter Close.

La Boston, antronîndu-se pentru apro
piata întîlnire cu Valeții Brumei, sări
torul american John Thomas a reușit 
numai 2,05 m, ratînd de trei ori la 
2,10 m.

maghiar Istvan 
proba de o milă 
cu 3 m pe ame-

S-a încheiat campionatul 
de șah al U.R.S.S.

— L. STEIN AL PATRULEA CALIFI
CAT PENTRU TURNEUL INTER

ZONAL —

jocului uri ritm rapid. In partida To
rino—Napoli (1-0) s-a petrecut un 
fapt puțin obișnuit: arbitrul, alergind 
pe teren, s-a împiedicat, a căzut pe 
teren, pierzindu-și cunoștința. D'e-abia 
la intervenția medicilor el și-a revenit 
și a putut, după 4-5 minute de între
rupere a jocului, să-și reia din noii 
locul la centru. Alte 
rossi—Bologna 2-2, 
2-2, Spăl— Atalanta

1. Inter
2. Juventu»
3. Catania
4. Milan
5. Roma
6. Fiorentina

rezultate: Lane- 
Lecco—Catania

IN

2 1.

19 12 5 2 45:13 29
19 11 4 4 41:26 26
19 10 5 4 31:24 25
19 10 5 4 43:23 25
19 10 4 5 41:26 24
19 9 4 6 32:19 22

DISPUTATEPARTIDE 
CAMPIONATUL ANGLIEI

Francais, care are însă consolarea că 
a cedat în fața liderului diviziei se
cunde, Sochaux. Scor: 3—1 pentru 
Sochaux. La Paris s-a disputat me
ciul dintre Lyon și Angers, încheiat 
și după prelungiri cu un rezultat de 

Oaspeții egalitate: 1 — 1. Intre primele divi- 
au terminat învingători cu 4—3 la zionare s-au mai jucat întîlnirile: St. 
capătul unei partide cu neașteptate 
alternanțe de scor. In celelalte me
ciuri s-au înregistrat următoarele re
zultate: " "" __ ~ Z,
Bolton — Blackburn 0—0, Chelsea — 
Blackpool 2—2, ' ’
castle 5—3, Manchester City — West 
Bromwich 3—0, Nottingham — Bir
mingham 1 — 0,. Prgstdn . ^2—. ..
2—0, West Ham — Everton 4— O.-In Potigny, . ...
clasament. Tottenham a acumulat 50 (după prelungiri) pe Cherbourg, din 
de puncte din 29 de meciuri și este 
urmat de Wolverhampton 42, Sheffield

Burnley 33, Everton 32, Leices-
31

ted. Derbiul etapei a fost însă incon
testabil întîlnirea de la Burnley, în 
care actualii campioni primeau vizita 
lui Sheffield Wednesday.

Cardiff

40, 
ter

Avansul de puncte aflat la dispozi 
ția fruntașelor primei ligi engleze 
nu are darul să scadă din interesul 
competiției, care continuă să furni
zeze partide viu disputate. Sîmbătă 
liderul Tottenham a întîmpinat o re
zistență dîrză din partea lui Aston 
Villa. în fața căreia a reușit totuși să 
obțină victoria la limită: 2—1. Cu 
același scor s-a impus Wolverhamp
ton pe terenul lui Manchester Uni

califi- 
oadrwl 
Petr®- 
remir.l

Etienne — Valenciennes 1—0, Se
dan — Toulouse 2—1, Nice — Tro
yes 2—0. Celelalte confruntări au 
dat, în general, rezultatele scontate. 
Excepție face desigur faptul că lui 
Racing i-au trebuit prelungiri pentru 
a se impune cu 3—2 în fața lui Mar- 

_ seille, în declin. O frumoasă perfor-
Fulham mantă a înregistrat echipa amatoare

" ” , care a eliminat cu 3—1

Arsenal 3—2,

Leicester New-

MONACO ELIMINATA 
DIN .CUPA FRANȚEI" !

O surpriză 
furnizată de 
Deținătoarea 
clasamentului 
a trebuit să 
renul de la
echipa din divizia secundă Roubaix: 
1—2! O .altă „victimă" — Sfade

de mari proporții a
16-imile Cupei Franței, 

trofeului și fruntașa 
primei divizii, Monaco, 
părăsească învinsă te- 
Dijon, unde înfruntase

fost

divizia secundă. Forbach și Caen au 
fost egale și după prelungiri : 2—2. 
Iată celelalte rezultate: Nîmes — 
Beziers 2—1. Nancy — Lille 1—0, 
Ales — Toulon 2—0, Reims — St. 
Malo 5—0, Montpellier — Haulnois 
2—0, Strasbourg ■— Montargy 4—1, 
Bordeaux — Rochefort 5—2.

★
• Iată rezultatele înregistrate în 

semifinalele turneului internațional de 
juniori de la Viareggio : Lanerossi— 
Internazionale 3—3; Juventus — Mi
lan 0—0. Lanerossi și Juventus s-au 
calificat pentru finala ce va avea loc 
astăzi, avînd un golaveraj mai. bun.

Ultimele palrate albe de pe tabelul 
eampHMialuhii unional de șah an lost 
completate sîmbătă după-ami-ază, când 
în sala Casei Feroviarului din Moscova 
s-au jucat întreruptele din ultima nuidă. 
Spasski n-a putut salva finalul partidei 
sale cu Sleia care prin această prețioasă 
victorie devine eel de al patrulea 
cat pentru turneul interzonal din 
campionatului mondial; alături de 
sian, Korcinoi și Gheller. Cu
s-a încheiat partida Smîslov—II asin,
care de altfel nu mai conta în lupta 
pentru calificare, lată celelalte rezul
tate înregistrate la încheierea partide
lor întrerupte : Bannik—Taimanov */7- 
Fumian—Gufc-ld 1—0, Simaghiin—B<>- 
lcslavski y2—V2, Cere-pkov—Bronstein
0—1, Lutikov—Borisenko l/2—

In urma acestor rezultate este cunos
cut în sfîrșit și clasamentul definitiv 
al celui de al XXVlII-lea campionat de 
șah al U.R.S.S. Iată ordinea concuren- 
|ilor: 1. Petrosian ] p; 2. Korci
noi 13 p; 3—4. Gheller, Stein 12 p; 
5—6. Smîslov, Spasski 11 p; 7—8. A- 
verbach, Polugaevski 10*/2 P> 
Simaghin, Taimanov 10 p; 11. Furman 
9*/2i p; 12—13. Boloslavski, Bronstein 
9 p; 14. Gufeld 8 p; 15—16. Lutikov, 
Ceropkov 7*/2 p; 17. Tarasov 7 p; 18—19. 
Borisenko, Ilasin 6*/2 p; 20 Bannik 6 p.
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