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Alegerile de la 5 martie constituie un im
portant eveniment politic în viața țării 
noastre. întreaga desfășurare a campa

niei electorale — adunările de propuneri a 
candidaților, întîlnirile dintre candidați și 
alegători, adunările și mitingurile electo
rale — constituie o manifestare a profun
dului democratism al orînduirii noastre, a 
sprijinului acordat de masele largi populare 
programului Frontului Democrației Populare.

(Din „Manifestul Consiliului Central 
al Frontului Democrației Populare" ).
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Printre cele mai bune din lume!
-auna poligonului Tunari a depășit 
mult hotarele țării. Cei mai buni 

gători ai lumii, campioni olimpici 
mondiali, precum și conducători ai 
.T„ au avut numai cuvinte de lau- 
la adresa acestei splendide cons- 

cții sportive, așezată într-un loc pi
ese, în mijlocul unei frumoase pă- 
•i, și dotată cu instalațiile cele mai 
derne.
lomplexul sportiv de tir de la Tu- 
•i, construit în anii de democrație 
tulară, dispune de două mari poli- 
ine pentru întrecerile de armă 11- 
ă calibru redus și calibru mare. 

•aesâU* 11NIS MAS A- Rl’KONINL
Succes deplin pariicipanților!

*

Pierre Slamos, cîștigătorul cursei dc slalom special din cadrul Cupei 
Speranțelor — ediția 1958, va concura din nou pe pîrtiile Pos/ă, 
varului, de astă dată cu prilejul Concursului Internațional Jubiliar 

Foto: D. Stănculescu

de instalații pentru pistol viteză 
și cerb alergător, de standuri pen
tru talere aruncate din șanț și 
din turn.

Poligonul Tunari a fost, nu o 
dată, gazda unor «nari întreceri. 
Aici s-au desfășurat campionatele 
europene. precum și importante 
concursuri internaționale cu parti
ciparea celor «nai buni trăgători 
din lume.

In plină desfășurare 
a Sezonului Jubiliar de schi

Ne aflăm în fața celei mai 
însemnate etape a desfășurării 
Sezonului Jubiliar, prin care 
se aniversează împlinirea a 50 
de ani de la organizarea pri
mului concurs oficial de schi 
din țara noastră. La numai o 
săptămînă de la disputarea 
campionatelor republicane la 
probele alpine se vor desfășu
ra — de mîine — campionatele 
fondiștilor juniori și — con
comitent — concursul republi

can al centrelor de copii, care 
va reuni pe pîrtiile din Pre
deal pe cei mai valoroși tineri 
schiori evidențiați în cadrul 
centrelor de inițiere. Vom a- 
minti, de asemenea, de compe
tițiile cu caracter republican 
de la Poiana Brașov, precum 
și de alte numeroase concursuri 
jubiliare găzduite de pîrtiile de 
la Semenic, Mogoșa, Vatra 
Dornei, Vulcan, Paring, Sinaia 
sau Bușteni.

Toate acestea vorbesc <3a la 
sine despre importanța Sezo-' 
nului Jubiliar, care reflectă, de 
fapt, dezvoltarea luată de a- 
ceastă frumoasă disciplină 
sportivă în anii regimului de
mocrat-popular. Datorită coa- 
dițiilor create, schiul a deve
nit acum un sport accesibil ori
cărui tînăr, care are la dispo
ziție toate cele necesare pen
tru a-i învăța tainele, pentru 
a atinge o valoare nesperată 
dc generațiile trecute.

CONCURSUL ■!
INTERNATIONAL

JUBILIAR PE PRIM PLAN
Cea mai importantă acțiune 

este — fără îndoială , — Con
cursul Internațional Jubiliar 
ce va fi găzduit de pîrtiile din 
Poiana Brașov între 3-5 martie. 
Prin numărul țărilor partici
pante, prin valoarea concuren- 
ților, Concursul Internațional 
Jubiliar se anunță ca unul 
dintre cele mai importante 
competiții de schi desfășurate 
vreodată în țara noastră. Pînă 
acum și-au anunțat, ca sigură; 
participarea următoarele țări t 
R.S. Cehoslovacă, Franța, Ita
lia, Austria, R.P. Polonă, R.P.' 
Ungară, R.P. Bulgaria, R. D.' 
Germană, iar. din partea fe
derației Elveției se așteaptă 
confirmarea de la o zi la alta(

D. STANCULESCU
(Continuare în pag. a 2-a)

,Țe mai desparte o singură 
V zi de startul importan

tei competiții de tenis de 
să — Campionatele interna- 
tale ale R.P. Romîne. Se 
ite spune că întrecerile care 
ep mîine în sala Floreasca 
o multiplă semnificație.
n primul rînd competiția se 
înță de cea mai înaltă va- 
re europeană. Vor participa 
•rtivi consacrați pe plan in- 
național, de multe ori lau- 
ți ai marilor concursuri, 
Itipli campioni europeni sau 
ti deținători ai titlurilor su
me cum sînt: Zoltan Ber- 
k, Eva Foldi-Koczian. Fe- 
c Sido, Diana Rowe, Gheor- 
: Cobîrzan și Maria Alexan- 
i. Alături de ei își vor apă- 
șansele sportivi care mar- 

ază o ascensiune rapidă 
e treptele cele mai de sus 

ierarhiei continentale. Din 
dul lor remarcăm pe ; Radu 
gulescu, Stanek, Neio'e Ra- 
nauskaite, Saunoris, Geta 
ică. Ivanova, Averin, Sarol- 

Mathe, Ilona Kerekes etc. 
apia înșiruire a unora din- 

numele participa nților ne 
ră imaginea fidelă a forței 

concursului, a ponderii lui pe 
plan internațional.

Iată o primă caracteristică 
din care se poate deduce un 
alt aspect. Campionatele inter
naționale de tenis de masă ale 
R.P. Romîne — devenite tra
diționale — se bucură, de cea mai 
frumoasă reputație, fiind prin
tre cele mai cotate întreceri de 
acest gen. Este și firesc. In 
anii puterii populare, o dată 
cu întreaga noastră mișcare de 
cultură fizică și sport, tenisul 
de masă a cunoscut o nemai- 
întîlnită dezvoltare, pe măsu
ra admirabilelor condiții create 
de Partid și Guvern. Prestigiul 
cucerit an de an de sportivii 
noștri, practicarea pe o scară 
largă a sportului cu mingea 
de celuloid, pregătirea supe
rioară a noi și noi generații 
de tineri de talent, precum și 
organizarea ireproșabilă a ali
tor întîlniri — fapt evidenția! 
in repetate rîndnri de specia

Viață nouă, gânduri noi

Recunoștință profundă

liștii străini — neau atras un 
binemeritat renume. Așa se ex
plică de ce și actuala ediție a 
campionatelor a polarizat inte
resul celor mai cunoscute „pa
lete" de peste graniță, a căror 
evoluție o vom putea urmări 
timp de cinci zile. Prieteniile 
legate cu prilejul fiecărei ediții 
au rămas de neuitat. Fără în
doială că și aceste campionate 
internaționale vor contribui la 
o cit mai bună cunoaștere reci
procă a participanților, la strîn- 
gerea legăturilor de prietenie 
la propagarea idealului oame 
nilor cinstiți de pretutindeni : 
pacea !

Tenisul de masă din țara 
noastră se bizuie pe o generație 
tînără.. talentată, plină de a- 
vînt în lupta pentru cucerirea 
unor succese de prestigiu ale 
sportului nostru. Desigur că nu 
este ușor să învingi experien-

(Conlinuare in pag. a 3-a)

(prin telefon). — 
Brașov și A.E.K. 
nou în fața publi- 
dc data 'aceasta în

Steagul roșu și
ATENA 22

Steagul roșu 
au apărut din 
oului atenian, 
întâlnire amicală. Deși lipsit de 
„miză”, meciul a atras 17.000 
spectatori, aproape capacitatea 
totală a tribunelor stadionului 
A.E.K. Aceasta, desigur, datorită 
excelentei impresii lăsată de fot
baliștii romîni în primul lor joc 
la Atena.

Din păcate, întâlnirea de 
miercuri după-amiază nu s-a ridi
cat la nivelul celei precedente. 
Jocul a fost mai curînd lent, o- 
ferind puține faze dc reținut. încă 
din minutul 5, romînii iau condu
cerea printr-o lovitură plasată a 
extremului stingă David. In loc

In Joc amical la Aten&

A.E.K. Ia egalitate: 1-1 (1-1)
să constituie un stimulent, mar
carea primului gol a scăzut parcă 
din clanul echipei romîne, care 
permite adversarilor sM preia ini
țiativa. In min. 27 Nestorîdis tra
ge în bară ratînd egalarea, care 
survine însă cu opt minute mai 
tîrziu, prin Polizos. După pauză 
jocul continuă să fie echilibrat, 
pînă în ultimul sfert de oră clnd 
Steagul roșu insistă mai mult. 
O minge expediată de Nagy, ve
nit din apărare, întâlnește bara 
în min. 83. Tabela de scor ră- 
mîne neschimbată și după ulti
mul minut dc joc.

A.E.K. : Fakis—Marlidis, Dia- 
kikis. Stamalopoulos—Polizos,
Skevofilax—Sovianidis, Stamatia- 
dis, Nestorîdis, Demiris, Porno- 
nts.

Steagul roșu : Cerncanu (Ght- 

ță) — Sbîrcea (Bârsan), Zaharia,- 
Nagy—Campo, Szigeti—Ilașoti, 
Năftănăilă, Fusulan, Meszaros/ 
David.

Echipa română pleacă spre pa-’ 
trie în cursul dimineții de joi.

★
Ziarele apărute la sfârșitul săp* 

tămînii trecute în capitala Greciei 
comentează în termeni clogioși e- 
voluția fotbaliștilor romîni îrt 
primul lor meci cu A.E.K., cîști* 
gat cu 4—2. Presa remarcă fot-’ 
balul de calitate practicat de oas* 
pe|i, precum și ținuta lor spor
tivă. A fost subliniată buna con
diție fizică a echipei romîne, caro 
a știut să imprime un ritm sus* 
ținut întregii partide.

ELIE SPORIDIS
corespondent nJ ziarului V 

„Sportul popular* la Atena'

In primăvară
mare turneu internațional 

e șah la Rostov pe Don 
n primăvara acestui an va 
a loc la Rostov un mare tur- 

internațional de șah orga- 
at în memoria genialului șa- 
: rus Mihail Cigorin. La acest 
neu vor lua parte mari ma- 
'i sovietici din Moscova și 
lingrad, marele maestru Po- 
aevski din Kuibîșev, maes- 

interiiațional Rașid Ncjmet- 
ov, campionul R.S.F.S. Ruse.

fost invitați de asemenea 
va renumiți șahiști de peste 
are: Miroslav Filip (R. S. 
loslovacă), marele maestru 
dozar Gligorici (Iugoslavia), 
îștrii internaționali Bogdan 
va (R. P. Polonă), Nikolai 
.evski (R. P. Bulgaria), pre- 
i și campionii R. P. Albania 
Uruguayului,

Zilele trecute ne-a vizitat la 
rcdac|ie gimnastul luliu Bencdek 
din Oradea. El ne-a vorbit despre 
viața și activitatea sa și ne-a 
rugat să publieSm în paginile 
ziarului scrisoarea oc urmează :

„Prin aceste rîndnri vreau 
să-mi exprim profunda mea re 
cunoștință pentru grija ce o 
poartă Partidul nostru, rce'mul 
democrat-popular, sportivilor țării. 
Pe această cale țtn să mulțumesc 
și Federației romîne de gimnastică 
și organelor U.C.F.S. pentru aju
torul neprețuit pe care mi l-au 
acordat ca să-mi recapăt sănă
tatea și puterea de muncă. Exam 
piui meu ilustrează cum nu se 
poate mai bine dragostea cu care 
sînt înconjurați oamenii muncii 
din patria noastră.

Bin fragedă tinerețe am îndră 
git gimnastica. Am muncit ani 
in șir, am luat /Hirte la nume
roase concursuri, ajungind pînă 
la categoria maeștri. Intr-o zi 
insă — s-a intim/dat prin sep
tembrie 1959 — am suferit, la un 

antrenament din cauza neatenției, 
un accident grav : fractura co- 
lounei vertebrale. Tovarășii de la 
Federație au aflat ce mi se întim, 
plase. In cîteva ore pe aerodromul 
din Oradea a aterizat un avion 
special... A fost trimis pentru 
mine ! Am fost transportat de 
urgență la București, unde luni de

mSCm/HLISOSITEU
/'tMociie

zile m-am bucurat de cea mai bunii 
îngrijire medicală. In această pe
rioadă am fost înconjurat de dra
gostea și de grija tovarășilor 
mei de sport. După 7 luni am pă
răsit sănătos spitalul. In ochii 
mei străluceau lacrimile bucuriei 
la gindul că mă pot reîntoarce 
plinire tovarășii mei de muncă 
și sport.

In procesul de vindecare un 

ajutor prețios mi l-a oferit gim 
nas ti ca medicală. Prin exerciții 
speciale îmi recapăt pe zi ce trece 
tot mai mult forța mușchilor, 
mobilitatea articulațiilor. Anul 
trecut am fost trimis de organele 
U.C.F.S. 2 luni la cură, pe malul 
mării...

In prezent lucrez ca ipccanic lu 
Fabrica de confecții din Oradea. 
Pe lingă îndeplinirea sarcinilor 
profesionale muncesc și ca antre
nor. De 4 luni am înființat secția 
dc copii la gimnastică în cadrul 
asociației sportive Voința Oradea 
Am peste 30 de elevi. Aș vrea 
ca din rîndurilc lor să se ridice 
mulți sportivi buni. Vreau ca 
prin munca mea să contribui la 
progresul gimnasticii din țara 
noastră și prin aceasta să-nti arăt 
recunoștința și să-mi exprim mul
țumirea pentru grija neîncetată a 
regimului nostru democrat-popu
lar față de. tinerii sportivi ai 
patriei.

IULIU BENEDEK

Dădu l — portarul echipei Știința București — prinde balonul 
sub privirile înaintașului polonez Norkowsky JI. Fază din me
ciul internațional Știința București—Polonia Bydgoszcz, disputat 

ieri. (Citiți cronica în pag. a IlI-a)
Foto: P. Roroo.șan
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Simbătă și duminică pe arena Iuta
PRIMA INTILNIRE INTERNAȚIONALĂ A ANULUI: 

VOINȚA BUCUREȘTI—MOTOR KARL MARX-STADT
’ Șirul întîlnirilor internaționale din 
acest an va fi deschis de popicarii 
de la Voința București; care vor sus
ține simbătă și duminică un meci a- 
mtcai cu puternica echipă din R.D.G., 
Motor Karl Marx-Stadt. Sportivii 
germani, care ne vizitează pentru 
prima bară țara; dețin actualmente 
locul trei în prima categorie a R.D.G. 
„Popicarii de la Motor", ne-a spus 
Alexandru Andrei, antrenorii! forma
ției Voința, sint buni tehnicieni. Din 
echipa lor face parte și cunoscutul 
international Hoffman. In general, 
jucătorii germani sint destul de ti

neri. Ei au format in partida susți
nută anul trecut la Karl Marx-Stadt, 
cu formația noastră, o echipă omo
genă, capabilă aricind de rezultate 
valoroase. Noi ne-am pregătit intens 
și sperăm să ne luăm revanșa".

Partida dintre Voința București și 
Motor Karl Marx-Stadt se va desfă
șura pe arena Iuta. După această în- 
tîlnire popicarii germani vor între
prinde un turneu în țară, după urmă
torul program: Ploiești — 28. februa
rie: Voința — Motor; Craiova — 2 
martie: Voința — Motor. Oaspeții so
sesc în Capitală azi după-amiază.

■E E

ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE A SEIONULUI JUBILIAR
(Urmare din pag. 1)

Interesant de subliniat că în ma
joritatea loturilor străine se află mulți 
schiori care au mai concurat în țara 
noastră. In lotul Austriei se află, de 
pildă, Hans Schemmel care în 1957 a 
cîștigat locul I la slalom uriaș, cobo
rî re și combinată alpină, în cadrul 
Concursului Internațional desfășurat

pionatele mondiale de la Squaw Val
ley (locul 4 la slalom special, 7 la 
coborîre și 5 la combinata alpină). 
Din lot mai fac parte Arlette Grosso 
(locul 10 la combinata alpină de la 
Squaw Valley), Georges Duvillard (lo
cul I la slalom uriaș și coborîre în 
cadrul Cupei Speranțelor, concurs 
disputat în 1958 în Postăvar), Pierre 
Stamos (locul I la slalom special —

aș- 
șah 
în-

„CUPA SATELOR" LA ȘAH PRIN CORESPONDENTĂ 
M PRAG DE ÎNCEPERE

Mai sint puține zile și mult 
teptata întrecere a iubitorilor de 
de la sate va primi semnalul de 
cepere. „Cupa Satelor* la șah prin 
corespondență, prima competiție pe 
echipe de acest felj urmează să por
nească la drum în primele zile ale 
lunii viitoare. Amintim că termenul 
de înscriere la competiție s-a înche
iat la 30 ianuarie și de atunci sub
comisia de șah prin corespondență 
din cadrul F.R.Ș. a depus o labori
oasă muncă de triere a înscrierilor 
*i de repartizare a viitorilor con- 
«urenți.

După 
Tor" au 
jucători.

cum se știe, la „Cupa Sate- 
fost admise echipe de cite 3 
Totalul înscrierilor indică 

echipe partici- 
se află nume- 
diri țărani co- 
căminelor cul-

provincie. Materiale privind „Cupa 
Satelor" au apărut în nu mai puțin 
de 57 ziare locale.

Cum se vor desfășura partidele 7 
Celd 80 de echipe au fost repartizate 
în 10 grupe de cîte 8. Acestea se vor 
întrece în cadrul primei faze a com
petiției; semifinala. Ea urmează să 
fie epuizată pînă la sfîrșițul acestui 
an. In cazul că vor exista partide 
care nu s-au încheiat pînă la 30 de
cembrie a.c. ele vor fi adjudecate de 
o comisie specială de arbitraj.

Echipele învingătoare pe grupe pri
mesc drept de calificare pentru fi
nala competiției, care se va desfășu
ra în cursul anului viitor.

Copiii din
F.R.S.B.A. 
republican

nou la start ! Aspect de la un concurs al unui centru organizat de 
la Predeal. Cei mai buni se 
al centrelor

întrec de miine în cadrul concursului 
Foto : P. Romoșan

Din lotul austriac mai facîn Bucegi.
parte Norbert Lippautz (locul 4 la 
slalom uriaș la Concursul Interna
țional din Bucegi), Wolfgang Klee, 
Ingrid Sieder și Claudia Koomerl.

în fruntea lotului Franței se află 
cea mai bună schioară franceză, The- 
rese Leduc, clasată pe locuri de 
frunte la Jocurile Olimpice și Ia cam-

înscrierilor 
an număr de 80 de 
pante. Printre acestea 
roase echipe alcătuite 
lectiviști; formații ale 
turale, G.A.S.-uri, școli de 7 ani. Cea 
mai puternic reprezentată este regiu
nea București cu 12 echipe. Regiunea 
Timișoara are în concurs 10 echipe 
iar regiunea Ploiești 9.

In popularizarea competiției un a- 
port considerabil l^a adus presa din

Modificări in programul 
primei etape a campionatului 

pe echipe
Sîmbătă și duminică se va disputa 

în Capitală prima etapă a celei de 
a XIII-a ediții a campionatului de 
lupte pe echipe. Federația de lupte 
a hotărît anumite modificări în dis
putarea primei etape. Acestea sint 
următoarele: simbătă 25 februarie ge 
vor întrece echipele din grupa a 
IV-a: U.V.A.-A.M.E.F.A. Arad, Pro
gresul București, Steagul roșu 
Brașov și Voința Tg. Mureș și echi
pele din grupa I: C.S. Oradea, C.S.M. 
Cluj, Metalul București și C.S.M. Ga
lați. Duminică 26 februarie își vor 
măsura forțele echipele din grupa 
a Il-a: C.F.R. Electroputere Craiova, 
C.F.R. Timișoara, A«S.M. Lugoj și 
C.C.A. București.

întrecerile din grupa a IlI-a, la 
care participă echipele Dinamo Bucu
rești, C.S.M. Baia Mare, Unio Satu- 
Mare și C.S.M. Reșița, au fost ami
nate pentru ziua de 25 iunie a.c. 
Această modificare a fost făcută la 
propunerea antrenorilor lotului

Ion Corneanu și Ion Staicu 
motivul indisponibilității unor 
bri ai lotului republican.

Apreciem că această măsură _ 
pripită întrucît sportivii respectivi pu
teau fi înlocuiți cu rezerve. Este de 
dorit ca pe viitor să nu se mai repete 
asemenea aminări. care nu sint în in
teresul bunei desfășurări a campiona
tului.

R.P.R.
- pe 
mem-

a fost

Restanțe în
ORADEA 22 (prin telefon). Marți 

seara s-a disputat în localitate partida 
restantă din cadrul campionatului mas
culin dintre Dinamo Oradea și Știința 
Craiova. După un meci viu disputat 
gazdele au obținut o victorie meritată 
eu scorul: 63—59 ( 34—26). S-au 
remarcat : llnpoin, Vania și Mokoș de 
la orădeiai, lonesou, Hofiuaji și Viciu

. JHL

Cupa Speranțelor 1958) și Leo Lacroix. 
Lotul R.P. Polone este condus de 

St. Djijic, cunoscut sportivilor romîni 
din 1951 cînd a cucerit locul I la sla
lom uriaș și coborîre în cadrul Jocu
rilor Mondiale Universitare de Iarnă. 
Din lot fac parte multipla campioană 
a R.P. Polone Maria Gasienica-Da- 
niel, Barbara Kurkowiak, Zofia Brod- 
kiewicz, Stanislaw Wawritko, Jerji 
Wala, Tadeusz Barnowski (probele 
alpine), Jan Furman și Antoni Kocjan 
(la sărituri).

Au mai comunicat numele sportivi
lor care vor participa la
Internațional Jubiliar: R.D. Germană 
(Frânz Schneider, Bernd 
Eberhardt Illing, Peter
Harry Almert, Joachim Nestler, Arndt
Noack) și Italia (Francesco De Florian 
și Giorgio Mahlkne'cht).

Concursul Internațional Jubiliar va 
cuprinde toate probele alpine și nor
dice, seniori și senioare. Concomitent 
se vor desfășura campionatele repu
blicane de seniori la fond, sărituri 
speciale și la combinată nordică.

cei care peste puțină vreme vor asal 
locurile seniorilor.

Așteptăm de la tinerii fondiști 
dovedească că au înțeles să foloseas 
la maximum excelentele condiții 
care le-au avut la dispoziție, că s-; 
antrenat cu conștiinciozitate și pers 
verență pentru a realiza saltul ca 
tativ pe care-1 așteptăm de mai mul 
vreme la probele de fond. Ei vor p 
tea arăta acest lucru prin execuția c 
rectă a procedeelor tehnice, prin p 
terea de luptă etc.

Cît privește pe cei mai tineri schit 
(cei mai valoroși reprezentanți ai c 
lor 20 de centre organizate i 
F.R.S.B.A.), ei au prilejul să facă pi 
mul pas spre afirmare, să dovedeas 
că sint hotărîți să îngroașe rînduri 
schiorilor fruntași din țara noastră.

CONCURSURI IMPORTANTE 
LA POIANA BRAȘOV

Tot la sfîrșițul acestei săptâmini 
dispută ta Poiana Brașov concurși 
de verificare pentru componen 
lotului republican care se preg 
tește în vederea Concursului ] 
ternațional Jubiliar. C. Tăbăr: 
Gh. Bălan, I. Zangor, K. Goh 
Gh. Cristoloveanu, N. Pandrea (rest 
bilit), M. Bucur, N. Șuteu, A. Băt 
șaru (alpine), Dinu Petre, Gh. Bădesc 
St. Drăguș, I. Rășină (fond), FI. V< 
nea, St. Burețea (sărituri specia’ 
Gh. Frățilă (combinată nordică) 
băieți; Ilona Micloș, Mihaela Ghioan 
Elisaveta Obrașcu (alpine), Mioara S 
mion, Iuliana Simon (fond), la fe 
ca și ceilalți componenți ai lotului, . 
un foarte bun prilej de antrename 
și verificare.

CHEI . P.B'--.-
IAR8A

Concursul

Echipajul Elbe - Pașovschi (Casa Ofițerilor
Brașov) campion republican

Doerfel, 
Enderlein,

BRAȘOV, 22 (prin tele- 
trimisul nostru). — După 
de întreceri atractive, în

POIANA 
fon de ta 
două zile 
cadrul cărora boberii au avut ocazia 
să-și manifeste din plin și curajul și 
îndemînarea, campionatul republican 
la bob de 2 persoane s-a încheiat azi. 
Pronosticurile — bazate pe perfor
manțele anterioare și pe coborîrile 
cronometrate de antrenament — au 
fost confirmate: echipajul Gasei Ofi
țerilor din Brașov, format din Ene și 
Pașovschi, și-a păstrat titlul. Victo
rioși în primele 3 manșe, boberii mi
litari au acumulat un confortabil a- 
vans de secunde, care le-a permis ca 
în ultima coborîre să facă o cursă 
comodă, parcă de studiere a pîrtiei, 
clasîndu-se pe locul 4 al manșei cîș- 
tigate de Beldica și Olărăscu de la 
Steagul ro-șu ’-Brașov. De notat că In 
cea de a treia manșă, disputată azi 
dimineață, Ene și Pașovschi s-au cla
sat primii cu cel mai bun timp al 
campionatului : 1:07,9. Finalmente, ei 
au ocupat primul loc în clasamentul 
general cu un avans de aproape 7 
secunde față de Staicu—Moiceanu 
(Garpați Sinaia). Aceștia au făcut o 
bună impresie prin regularitatea com
portării în toate manșele, timpurile 
lor osciiînd pe un interval de mai 
puțin de 2 secunde. $i celălalt echi
paj sinăian (Dragomir-conducător, Do- 
coiin și Stan, frînari) a mers cons
tant. O surpriză: locul 4 ocupat de 
echipajul Maftei—Brăeșteanu, un echi
paj tînăr, clasat înaintea boburilor 
conduse de experimentalii Rădulesott 
și Beldica. Aceștia au impresionat 
prin tehnică, dar boburile lor nea- 
vînd o alunecare prea bună n-au pu
tut ocupa decât locul 5, pe care și 
l-au împărțit, avînd același timp 
după 4 manșe!

De menționat că startul acestor 
campionate a fost birje populat: 13

boburi, din care 12 au absolvit toate 
manșele. Din cauză că virajul 15 nu 
era destul de înghețat, sosirea s-a 
făcut după 14 viraje.

Iată clasamentul final: 
terilor Brașov (Ene, 
4:39,8; 2. Garpați SinaiaStaicu,
Moiceanu) 4:46,5; 3. Carpați Sinaia II 
(Dragomir, Docoli-n și Stan) 4:50,2; 
4. Gasa Ofițerilor Brașov II (Maftci, 
Brăeșiteanu) 4:51,9; 5—G. Start Bucu
rești (Radulescu, Oostainagna și 
Roșea) și Steagul* roșu Brașov (Bel- 
dica, Olărăscu) 4:52,9.

1. Casa Oli-
Pașovschi)

RADU URZICEANU

categoria A
coresp.de la Știința. (Ilie Ghișa 

regional).
TG. MUREȘ 22 (prin telefon). Echipa 

locală Dinamo Tg. Mureș a întîlnit 
marți seară intr-un joc restant formația 
timișoreană Știința. Mai activi în re
priza secundă, jucătorii mureșeni au 
obținut o victorie meritată ou scorul de 
66—;>4 (26—27). (V. Ktular — coresp. 
regional).

Competiție în sală
Iu sala marc a Palatului pimnen 

din Capitală a început desfășurarea ui 
competiții de „hochei pe iarbă". La 
treceri participă echipele: Palatul p 
nierilor, Șc. medie nr. 59, Școala cp 
tivă de elevi ou 2 formații și Victor 
Echipele suit formate din cîte 6 jucătc 
In primul meci s-au îutilnit Șc. m- 
59 și Palatul pionierilor. Victoria 
revenit primei formații cu 9—5 (3—l

LA PREDEAL, O SARBATOARE 
A TINEREȚII

miine pînă duminică, frumoasa 
finalele

De
stațiune Predeal găzduiește 
campionatelor republicane de fond și 
combinata nordică pentru juniori și 
concursul final al centrelor de inițiere 
și antrenament, la care vor lua parte

jOfonosporl

Numeroși tineri s-au afirmat iii ultimul concurs
Duminică după-amiază, pînă seara 

tirziu, am asistat la un concurs de 
haltere organizat în sala Ciulești în 

.Cupei 16 Februarie". A fost 
mai interesantă și totodată cea 
importantă întrecere organiza- 

în ultima vreme în Capitală, 
cum am dorit de mult timp, 

data aceasta, majoritatea ce
lor aproape 50 de concurenți n-âu tre
cut de vîrsta junioratului ! In sportul 
cu haltere din țara noastră acest lu
cru este deosebit de semnificativ; El 
dovedește că antrenorii noștri s-au 
hotărît, în sfîrșit, să acorde impor- depășit cu mult recordurile personale, 
tanța cuvenită juniorilor angrenîndu-i 
în competiții. Succesul repurtat în a- 
ceastă direcție este meritul tuturor 
antrenorilor care și-au prezentat du
minică echipele: Alexandru Cosma 
(Dinamo Obor), Ștefan Achim (C.C.A.), 
Ion Dociulescu (Rapid) și Ilie Ienciu 
(Victoria),

Pe bună dreptate unul din oficiali 
a declarat după terminarea concursu
lui că „această întrecere a tineretului 
constituie o cotitură importantă in 
sportul halterelor din țara noastră". 
Intr-adevăr, muncind în acest fel, che- 
mînd la start cit mai mulți tineri vom 
avea suficiente cadre capabile să ducă 
tot mai sus recordurile țării, să-i în? 
locuiască pe actualii halterofili, care 
de ani de zile bat pasul pe loc. In 
carnetul nostru de notițe am consem
nat cu satisfacție numele unor halte
rofili foarte tineri care prin progre
sele înregistrate dovedesc că merg pe 
un drum bun. Printre aceștia se află 
juniorii: Matei, Mincu, Kelemen, Șer- 
bu și Păunescu (Dinamo Obor), Hor-

cadrul 
cea 
mai 
tă

topan (C.C.A.), Tofan, Ionescu (Rapid) 
și alții. Unii dintre ei merită o aten
ție deosebită datorită saltului remar
cabil pe care l-au făcut. De pildă Ke- 
lemen a progresat cu nu mai puțin de 
25 de kilograme de la ultimul con
curs. Hortopan a obținut 222,5 kg. la ca
tegoria muscă (categorie introdusă re
cent, conform hotăririi Federației In
ternaționale la congresul de la Roma) 
etc. Și la categoria grea 
elemente cu perspectivă, 
(n-are incă 17 ani) și Gh. 
a împlinit recent 17 ani).

avem două 
N. Matei 

Mincu (care 
Ambii și-au

Matei a totalizat 325 kg, adică cu 10 
kg mai mult decît ridicase Silviu Ca
zan în 1951 la vîrsta de 24 ani. Mincu 
a totalizat 315 kg. dar după părerea 
noastră el ar fi putut obține un re
zultat și mai bun dacă s-ar fi concen
trat mai mult în momentele decisive. 
Aceeași observație o putem face și 
lui Tofan, dar in special lui Niță 
Pană, care din această cauză a fost 
nevoit să abandoneze. Antrenorii vor 
trebui să corecteze aceste greșeli ale 
tinerilor halterofili, contribuind la mă
rirea siguranței în ridicarea barei pe 
care elevii lor o încearcă.

In concluzie, „Cupa 16 Februarie" 
a constituit o competiție utilă care s-a 
bucurat de mult succes. De aceea, 
sperăm că exemplul oferit de clubul 
Rapid, care a organizat această reu
niune, va fi urmat și de alte asociații 
și cluburi. Este în interesul sportului 
cu haltere din țara noastră !...

I. OCHSENFELD

I

S-a discetat destul despre surpriz 
concursului Pronosport de duminica t 
cută și credem că nu mai este nev, 
să insistăm. Ceea ce trebuie însă sul 
nîat este valoarea mare a premii! 
Patru participant! au obținut cite 16. 
lei pentru premiul I cu 12 variau 
Succesul lor este cu atît mai preț 
cu cît surprizele nu au lipsit jar nun 
rul destul de mare de X-uri ți 2-uri 
permiteau să prevedem o luptă strîi 
pentru fiecare „12“. Unul din eje a f 
obținut pe un buletin colectiv (com 
nat) ceea ce demonstrează o dată în p 
avantajele acestui fel de buletine.

Iată oare sint - în totalitatea lor 
premiile concursului Pronosport nr. 
din 19 februarie 1961.

Categoria I cu 12 rezultate: 4 varia 
a cîte 16.759 lei.

Categoria a Il-a cu 11 rezultate: ’ 
variante a cîte 1.038 lei.

Categoria a III-a cu 10 rezultate: 8' 
variante a cîte 137 lei.

Fondul de premii: 268.157 lei.

*

Concursul Pronosport de duminică > 
prinde cîte 6 partide din campionat 
italian și francez. Meciurile respect 
sînt deosebit de interesante mai a 
după ultimele etape care au dove 
că nu există cîști^ători siguri și că ec 
pele din coada clasamentului pot învii 
în deplasare pe fruntași. Nu ne înde 
că și la acest concurs premiile vor 
importante mai ales că atît campions 
francez cît și cel italian au intrat 
faza lor finală, astfel îneît fiecare pu 
este prețios atît pentru echipele c 
luptă împotriva retrogradării cît ți p 
tru cele care candidează la prim 
locuri.

Iată cțe altfel care sînt pronosticu 
pe care unul din pasionalii Pronosf 
tulul, compozitorul Cezar Grigoriu 1 
indicat pentru meciurile concurst 
Pronosport de duminică. în ultir 
număr al Programului Loto-Pronosp< 
2, X-l, 2-1, X-X-l-1, X-X-l, 2-X 1 1

PRONOEXPRES

I^a tragerea din urnă a numere 
concursului PRONOEXPRES de miere 
22 februarie 1961 au fost extrase un 
toarele numere :

9 48 19 12 5 28
Numere de rezervă : 10 7
Fond- de premii : 882.754 lei.
Reamintim pârtiei panților că bul 

neJe cîștigătoare trebuiesc depuse 
agențiile autorizate pînă sîmbătă 
ora 13.

Rubrică redactată de l.S. JLvțo-Pro 
sport.
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Ieri pe stadionul Dinamo

ȘTIINȚA DUORESTI-POLONIĂ DYDGOSZCZ 0-0
A. 2-1 (0-0)ACADEMIA Mill (ARĂ-(. €

i

Au început turneele pe categorii

Stadionul Dinamo și-a redeschis ieri 
porțile pentru a găzdui două jocuri 
destul de interesante, deși purtau un 
caracter de pregătire: C.C.A. — Aca 
demia Militară și Știința București — 
Polonia Bydgoszcz.

Desigur că dintre aceste două întîl- 
uiri, aceea dintre echipa studenților 
bucureșteni și formația de primă ca
tegoric Polonia a stîrnit mai mult in
teres. Era, doar, primul joc internațio
nal al sezonului.

Fără să se ridice la un nivel tehnic 
care să satisfacă pe deplin, partida 
aceasta a oferit un joc destul de ani
mat, presărat cu uncie faze frumoase

la ambele porp.. Firește, nu ne-am

IN JURUL BALONULUI ROTUND
BUCUREȘTI (TINERET) 

IN IUGOSLAVIA
Aseară a plecat spre iugoslavia o 

selecționată de tineret a orașului 
București, în vederea unui turneu de 
patru meciuri. După cum am anun
țat, tinerii noștri fotbaliști vor juca 
la Subotița (26 februarie), Borovo 
(28 februarie), Belișca (2 martie) 
și Sombor (5 martie). In drum spre 
Iugoslavia, lotul va face un popas 
la Timișoara unde va susține azi un 
meci de antrenament în compania 
formației C.F.R.

Din lot fac parte următorii jucă
tori: Datcu și Andrei (portari), 
Greavu, Motroc, Mureșan, Nedelcu 
(fundași), Surdan, O. Popescu și 
Crișan (mijlocași), Selymesi, Ta- 
barcea, Dridea, Unguroht, Czako, 
Matei și Creiniceanu (înaintași). An
trenori : C. Teașcă și A. Niculescu.

AZI IN GIULEȘTI: 
RAPID—METALUL

In cadrul meciurilor de pregătire 
ale echipelor bucureștene, astăzi are 
loc în Giulești o nouă întîlnire, de 
data aceasta între Rapid și Metalul. 
Partida începe la ora 16. în deschi
dere (ora 14,15) ; Rapid 11—Rapid 
(rezerve).

PREGĂTIRILE ECHIPEI 
C.S.M. CLUJ

Fotbaliștii de la C.S.M. .fluj 
efectuat pînă acum peste 20 de
trenamente sub conducerea antreno
rului Ștefan Covaci, care a plani
ficat pînă la începerea returului 44 
de ședințe de pregătire, 9 jocuri- 
școală și 9 meciuri de verificare în 
compania unor formații de categorie 
A și B. La antrenamente iau parte 
jucătorii : MiîIIer, Renes, Chișu (por
tari), Fodor, Sooș, Pipaș, Balogh, 
Călbăjos (fundași), Pînzaru, Chilin, 
Kirkoșa (mijlocași), Flueraș, Oprea, 
Crecan, Treabă, Kunkuti. Szekely, 
Crăciun și Stanciu — înaintași (V. 
Cacoveanu, coresp.).

la ambele porți. Firește, nu ne-am aș
teptat la mai mult, echipele gâsindu-se 
la primul lor joc în compania unui ad
versar mai puternic. Totuși, s-a putut 
întrevedea din comportarea lor că cele 
două formații pot da un randament 
mai bun și un joc mai eficace. Mai a- 
les echipa poloneză, la care am re
marcat calități deosebite în ceea ce 
privește viteza de pornire a jucători
lor, jocul la intercepție «varietatea ac
țiunilor și mărirea ritmului în apro
pierea porții. Dar și la fotbaliștii polo
nezi, ca și la cei de la Știința, s-a 
remarcat imprecizie mai ales în tra
sul Ia poartă, precum și o pregătire 
fizică încă nesatisfacătoare (în spe- 

j cial la atacanți), din care cauză echi- 
I pele au avut periodic scăderi.

întîlnirea a luat sfîrșit cu un rezul
tat de egalitate: 0—0. Fiecare din 
echipe însă, a trecut pe lingă victorie. 
Polonia în prima repriză, cînd — în 
general — a avut mai mult inițiativa 
și a ratat trei ocazii bune prin Nor- 
liowsky II (min. 2), Armknecht (min. 
36) și din nou Norkowsky II (min. 
43), ultimii doi trăgînd în bară. Ști
ința a folosit în această repriză o e- 
chipă cu multe rezerve, care s-a bi
zuit mai mult pe etan. După pauză, 
studenții au aliniat aproape o forma
ție nouă, cu titular1 și au început să 
atace mai mult, pășiri rid inițiativa 
vreme de 20—25 minute. înaintarea 
însă, a ratat cîteva situații favorabile 
prin Dridea II, Gibea și Zăinescu. In 
finalul meciului Polonia a revenit în 
atac, însă linia sa de înaintare s-a 
dovedit ineficace. Dintre jucători am 
remarcat în mod deosebit pe Jedrzej- 
czak, Sylwestrzak, Armknecht, Krep- 
lewsky și Norkowwsky II, respectiv pe 
Anton, Miu, Popescu, Maksai și Gi
bea. A arbitrat bine G. Petra.

POLONIA: Konieczko — Kreplew- 
sky, Boniek, Murzyn — Jedrzejczak, 
Sylwestrzak — Stachowlcz, Pawlak, 
Norkowsky II, Armknecbt, Komasa.

ȘTIINȚA: Radu I (Bai) — Anton, 
Miu (Dumitrescu), Nevrencean (Ur- 
seanu) — Radu II (Popescu), Maksai 
— Vizonie (Zăinescu), Bărbnleșcu 
(Văleanu, Gibea), Velicica (Grstici) ; 
Sască (Moldoveanu), Bazavan (Dri- 
dea II).

formație combinată, în care, însă, cu 
excepția Iui Zavoda II și Miliăilescu, 
ceilalți titulari (Alexandrescu, Kâksi. 
Ivănescu) nu s-au ridicat., peste nive 
lui tinerilor lor coechipieri. Dimpo
trivă, unii dintre aceștia din ntrmăi 
(stoperul Miliăilescu II de pildă) au 
dat un randament mai bun.

Cele trei goluri au fost marcate în 
ordine de: Scînteie (min. 46) — cel 
mai bun om al învingătorilor (alături 
de Zavoda I, Stoicescu și Zaharia) —, 
Pirvuleț (min. 69) și Raksi (min. 75). 
A arbitrat bine Dumitrescii-Budești.

ACADEMIA MILITARĂ: Fuchs - 
Zaharia, Zavoda I, Giurcuț — Sandru, 
Nicoiau — Scînteie, Stoicescu, Lu- 
pescu (Nărui, Popescu), Comisar, Pir- 
vuiet

C.C.A.: I' ' " 2
hăilescu II, V; Dumitrescu — 1.2 
Miliăilescu I — Sandu (Enache), 
ciu, Alexandrescu, Raksi, Szabo

Ereinia — Zavoda II, Mi- 
t — Ivănescu, 

, Don-

Cluj
CLUJ 22 (prin telefon de la tri

misul nostru). Pentru ca .ușorii" au 
dominat net listele de participanți, 
prima reuniune organizată în sala 
Armatei — a programat numai în
treceri între boxeri de categorie 
ușoară, cei de categoria muscă ur- 
mînd să fie programați în reuniunea 
de joi. Printre concurenții care au 
constituit puncte de atracție pentru cei 
peste 1500 de spectatori, s-au numărat 
pugiliști cunoscuți ca I. Mihalic, C. 
Gherasim, 1. Marin, V. Mîrza 
Dumitrescu. Dar și unii tineri 
confirmat așteptările. Dintre ei 
mințim pe Ștefan Popoaca 
Brăila, care a dat o riposta neaș
teptată experimentatului C. Gherasîm, 
ultimul cîștigînd la o diferență mi
nimă de puncte. In afară de această 
întîlnire mai putem remarca dispu
tele dintre I. Marcu (Cîmpulung 
Muscel) și Cerbu Fiul (Borzești), I. 
Marin (București) și 1. Maidan (Con-

și V. 
au 
a- 

din

(ușoară)
stanjuj partide care au 
aplaudate de spectatori.

Din lectura rezultatelor 
vedea că primele întreceri 
și cîteva surprize: Gh. 
(Brașov) bate la puncte 
dicenco (Brăila); 1. Juhasz (Timi
șoara) obține o surprinzătoare vic
torie prin K.O. în repriza I în fața 
lui Grigore Dragoș (Buc.); M. Rusu 
(Oradea) cîștiga prm abandon nen- 
tru rănire asupra lui N. Lupu (Bra
șov); Gh Tănase (Buc.) b. K.O. 
1! pe D Eni (Reșița); N. Cîm >eanu 
(Bocșa Rornînă) b. abandon 111 pe 
A. Belodi (Buc.); I. Marcu (C. Lung 
Muscel) b.p. Cerbu Fiul (Borzești); 
1. Marin (Buc.) b.p. 1. Mai an 
(Constanța); V Mîrza (Cluj) b.p. 
M. Căldăraru (Sibiu); C. Ghernsim 
(Buc.) b.p. St Popoaca (Brăila); 
M. Dumitrescu (Buc.) b.p. M. Pin- 
tilie (Giurgiu); 1. Mihailic (Cluj) 
b.ab. I pe D. Grădinarii (Lupeni).

DAN GÎRLEȘTEANU

lost viu

se poate 
au oferit 
Cojocaru 

pe 1. Ro

Ieri

P.
AL.

m

GAȚU
INIOVAN

țară
TIMIȘOARA :

Jimbolia 4—1 (2—0).
Iordăchescu, Petescu, Mițaru și 
leanu, respectiv Schweilinger.

GRAIOVA:
2-2 (t—1).
pentru gazde 
oaspeți.

Știința — Ceramica 
Au marcat:

Gir-

tați
(2)

Știința—C.S.M.S.
Au marcat: Onea 
și Demien (2) pentru

Constanta (pană
CONSTANȚA, 22 (prin telefon de Ia 

trimisul nostru). Palatul Sporturilor 
din localitate a găzduit miercuri seara 
prima gală din cadrul turneului boxe
rilor din categoriile pană și mijlocie 
mică. Această interesantă competiție 
a stîrnit un viu interes în rîndurile 
iubitorilor sportului cu mănuși din 
localitate (peste 2.000 de spectatori).

lată rezultatele tehnice: CATEG. 
PANA: Fr. Lovaș (G.S.O.) b.p. D. 
Minea (Met. Buc.) ; Gr. Dumitrescu 
(Din. Buc.) b.p. G. Tilea (A.S.A. O 
radea) ; I. Gătălui (Farul) b.p. G. 
Balaban (Teh. Modernă Buc.) ; G. 
Rusu (Prog. Buc.) b.p. Fl. Popescu

și mijlocie mică)
(Rulmentul Brașov) ; T. Pmtilic (Fa
rul) b.p M. Dincă (Marina C !a) ; 
OATEG. MIJLOCIE MICA: Gh. Nea- 
gu (Farul) b.p. I. Ailenii (Viet.Buc.) ; 
Gh.'Lică (Marina) b.p. N. Iuga (Rulm. 
Brașov) ; T. Constantin (Marina) b.p 
D. Suniță (C.S.M. Brăila) ; I. Aszta- 
los (Din. Buc.) b.p. AL Eftimiu (Vict. 
Buc.) ; M. Balaș (Prog. Buc.) b.p. 
1. Olteana (Met. Buc.) : O. Silberman 
(Prog- Buc.) b.p. I. Gheorghe (Met.) 
Bocșa Rornînă) ; Virg. Badea (Met.) 
b.p. 1. Păunoiu (Voința Buzău).

Gala următoare va avea loc joi de 
Ia ora 19,30.

PETRE HENȚ

Campionatele internaționale ale II P. Domine
* întreceri interesante în prima zi a programului * Loturile noastre reprezentative au fost defi
nitivate * Au sosit delegațiile U.R.S.S., Angliei, R. P. Bulgaria și R. S. Cehoslovace • Astăzi 

sînt așteptați sportivii maghiari și polonezi

au 
an- ★

Tn deschidere, o partidă viu dispu
tată, cu multe acțiuni dinamice, pasio
nante la un moment dat prin ambiția 
cu care au jucat fotbaliștii echipelor 
C.C.A. și Academia Militară. Aceasta 
din urma a constituit o surpriză plă
cută pentru spectatori prin jocul ei 
combinativ și combativ, și... neplăcută 
pentru formația 0.G.A., care a fost 
nevoită să cedeze în fața formației de 
categorie B. Intr-adevăr, Academia 
Militară a cîștigat partida cu 2—1 
(0—0) și a meritat acest lucru. <3.(3. A. 
a prezentat și în această întîlnire o
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Paisiarv (20 ani), Zintra Lukina 
(16 ani), mezina formației Sofa Be- 
loțerkovskaia (15 ani), fostul campion 
Ghenadi Averin (18 ani) și Nikolai 
Novikov (16 ani). In legătură cu a- 
ceastă semnificativă caracteristică, an
trenorul principal V. S. Ivanov a și 
remarcat că evenimentul sportiv găz
duit de Capitala noastră ..constituie 
un admirabil prilej pentru un rodnic 
schimb de experiență cu sportivi re- 
putați de pe,continent". Tn continuare, 
antrenorul V. S. Ivanov a ținut să 
ne spună că apreciază 
echipelor romîne care, 
demonstrează tendința 
mult mai activ.

★
In sal- din str. Mendeleev am asis

tat ieri seară la antrenamentul 
două jucătoare engleze, Diana Rowe 
și Jean narrower, sosite cu

și întinerirea 
de asemenea, 
spre un bo

ceior

Antrenorul trebuie întotdeauna 
exemplu!să £ie un

Vn spectacol... inedit a oferit du
minica trecută spectatorilor de pe 
„Tineretului", antrenorul de juniori 
al echipei Dinamo, Florian Gheondea. 
In meciul pe care ecțiipa sa îl sus
ținea cu I.T.B. I, antrenorul Gheon
dea n-a făcut altceva decit să vocife
reze, să-și incite jucătorii cu expre
sii de soiul acestora: „Pe ei, mă !“... 
Rupeți-i, mă!“... Timp de 40 de mi
nute — meciul se desfășura in cadrul 
„Cupei școlarului" — sutele de spec
tatori prezenți in tribune au fost o- 
bligați să audă astfel de... îndemnuri. 
Este de închipuit surprinderea mul
tora dintre ei — in majoritate părin
ți ai tinerilor participanți la întrece
ri— aflind că „originalul" susținător 
al echipei Dinamo este unul și ace
lași cu antrenorul echipei !?

Așadar, un antrenor care ignorea
ză adevăratul sens al întrecerii spor
tive, mesajul pe care acesta îl con
ține. După „raționamentul" antreno
rului Gheondea, după modul său de 
comportare, întrecerea sportivă nu 
este un prilej de a-ți măsura puterile 
pe cale cinstită, ci unul de răfuieli, 
un îndemn la joc brutal.

Astăzi pretindem antrenorilor noș
tri să nu se rezume la caracterul teh
nicist al muncii lor, ci să fie adevă- 
rați pedagogi ai tinerilor pe care ii 
pregătesc. Mișcarea sportivă din 
țara noastră a cunoscut in ultimii 
ani succese strălucite datorită condi
țiilor minunate de pregătire ce i-au 
fost create. Numeroși antrenori-pe-

dagogi, in măsură să inspire tineretu
lui încredere și respect, pasiune ne
țărmurită pentru sportul îmbrățișat, 
și-au adus contribuția la obținerea 
acestor succese. Cu astfel de antre
nori, mișcarea noastră sportivă va 
cunoaște și pe viitor noi și răsună
toare realizări. Florian Gheondea a 
constituit duminică un exemplu de 
cum nu trebuie să se comporte un 
antrenor, dovedind că încă n-a ajuns 
șă-și înțeleagă adevărata sa menire. 
Federația de specialitate nu are ni
mic de spus ?

Rep.

o zi 
înainte. Gu acest prilej, Diana Rowe, 
binecunoscută publicului nostru, ne-a 
declarat următoarele: ,,Sînt bucuroa
să că mă aflu din nou în Capitala 
Romîniei, un mare oraș în plină în
florire. Concursul care începe mîine 
îl consider dificil dar din contactul 
cu jucătoare bune nu ai decît de 
cîștigat. Aș dori ca împreună cu tî- 
năra mea parteneră Jean Harrower 
să lăsăm o impresie frumoasă iubi
torilor tenisului de masă din Bucu
rești".

lată pe sportivii sovietici participanți la campionatele internaționale, imediat 
după sosirea în Gara de Nord. De la stingă la dreapta: V. S. Ivanov (antrenor 
principal), Bronia Halai.șenie (antrenor secund), A. Saunoris, Neiole Ramanauskai- 
te, Signe Paisiarv, G. Averin, Zintra Lukina, N. Novikov și Sofa Beloțerkouskaia

Chiar din prima zi vom putea asista 
la întîlniri interesante, cu deosebită 
importanță pentru stabilirea întîietății. 
De pildă, mulțl spectatori vor urmări 
evoluția jucătorilor cehoslovaci și a 
jucătoarelor engleze în compania pu
ternicelor formații maghiare, campioa
ne europene. Nu mai ppțin atrăgătoare 
se anunță și meciurile feminine 
U.R.S.S.—Anglia și R.P.R.-R.S.G., 
sau întîlnirea masculină U.R.S.S.- 
R.P.U-

Sportivii romîni s-au pregătit asiduu 
în ultima vreme sub. conducerea antre 
norilor F. Paneth și Stan Hie. Marți 
la prînz, biroul F.R.T.M. a format 
următoarele echipe reprezentative: mas
culin: R.P.R.: Radu Negulescu, Gheor
ghe Cobîrzan, Tiberiu Covaci și Mircea 
Popescu, R.P.R.-tinerei: Adalbert
Rethi, Nicolae Angelescu, Marius Bo- 
dea, Laurențiu Gheorghiu și Dorin 
Giurgiucă; feminin: R.P.R.: Maria
Alexandrii, Geta Pitică, Catrinel Fo 
lea, R.P.R.-tineret: Mariana Jandrescu, 
Eleonora Mihalca, Iudith Krezsek și 
Victoria Jandrescu.

★
Una dintre cele mai numeroase de

legații la campionatele internaționale 
este cea sovietică. Lotul reprezenta
tiv al U.R.S.S. care a sosit ieri după 
amiază este foarte tînăr. Cu excep
ția campionului unional Alghemantas 
Saunoris (de șase ori deținător al tit
lului), ceilalți componenți coechipieri 
nu depășesc vîrsta de 20 de ani. Iată 
care sînt ei : campioana U. R. S. S. 
Neiole Ramanauskaite (18 ani), Signe

(Urmare din pag. 1)
După cum se știe, programul prime 

lor trei zile ale campionatelor inter
naționale care încep rsîine dimineață 
în sala Floreasca, prevede desfășura 
rea turneelor pe echipe. Tn competiția 
deschisă formațiilor feminine (se dispu 
tă sistem „Cupa Corbillon") iau parte 
opt reprezentative: R.P. Ungară, 

JJ.R.S.S., Anglia, R.S. Cehoslovacă; 
R.P. Polonă, R.P. Bulgaria, R.P, Ro- 
tnînă seniori și tineret. în turneul mas
culin (se dispută sistem „Cupa Sway- 
thling") sînt înscrise aceleași echipe 
cu excepția Angliei

★
Aseară au mai- sosit și loturile ceho

slovac și bulgar. Astăzi sînt aștep
tați să sosească sportivii din R. P. 
Ungară și R, P. Polonă.

PROGRAMUL PRIMEI ZILE

Succes deplin participautilor!
; Urmare din

unor Jucători cu

pay. 1)

vechi state de
serviciu în arena internațională, cum 
ar fi eunoscuțn Ferenc Sido, Eva F61- 
di-Koczian sau Zoltan Berczîk. Dar 
tinerețea reprezintă și ea un atu prin 
forțele inepuizabile pe care ți le dă
ruiește, prm elanul nestăvilit de afir
mare. Pentru că este bine știut: ti
nerii noștri reprezentanți — bine pre
gătiți — au luptat deseori nu numai 

egal, dar au și reușit să în- 
adversari puternici. Și cu acest 
așteptăm deci ca Radu NegU: 

Maria Alexandru. Gheorghe

gătiți 
de la 
vingă 
prilej 
lescu,
Cobîrzan și ceilalți purtători ai trî- 
courilor cu stema Republicii noastre

dragi să împlinească în continuare 
speranțele, să răspundă cum se cu
vine încrederii și condițiilor de care se 
bucură. Cu atît mai mult, cu cît com
petiția care începe miine este un ex
celent prilej de verificare a posibili
tăților actuale înaintea apropiatelor 
campionate mondiale de la Pekin. Ca 
de obicei, iubitorii tenisului de masă 
din Capitală vor ști să vă încurajeze 
cu tot entuziasmul în lupta voastră 
sportivă, dragi reprezentanți ai tine
rei generații de tenis de masă din 
R.P. Rornînă

Urăm tuturor participanților la 
campionatele internaționale de tenis 
de masă ale RP Romîne, succes în 
întreceri!

Ora 9, masa I; R.S.C.-R.P.B. (m),
masa II: U.R.S.S.-R.P.U. (m), masa DI: 
R.S.C.-R.P.R. tineret (f), masa IV; R.P.R. 
— R.P.R. tineret <m); ora 10,30. III : 
R.P.R.-R.P.B. (t); ora 11. I: R.P.P.-R.P.U, 
(I), II: U.R.S.S.-Anglia (O; ora 12, UI: 
R.P.R.-R.P.R. tineret (I); ora 17: Festivi
tatea de deschidere: <5ra 17,30, I: R.P.R.— 

U.R.S.S.-R.P.U. (I), III: 
IV: Anglia—B.P.P. <0; 

Z~" :----- :.—
I: R.P.U.—Anglia <n. rv: 
tineret (f); ora 20.30, 1:

(f), IV: R.P.P.—U.R,S,S. tf),

R.P.P. (m), II: 
R.S.C.-R.P.B. (f), 
ora 19: II: R.S.C.-R.P.U (m), III: R.P.B. 
U.R.S.S. (m), - -------- ‘ “
R.P.B.-R.P.R.
R.P.R.-R.S.C

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

tenis de masă ale R.P.R. care vor «ve» 
loc în sala Floreasca, sînt valabile urmă
toarele categorii de permise care poartă 
viza pe anul 1961.

— albastre și roșii tn piele, albastre der- 
matin, gri dermatin ale maeștrilor sportu
lui la tenis de masă și ale membrilor co
misiilor și colegiilor din F.R.T.M., verzi 
de ziariști insolite de delegații, în limita 
locurilor repartizate fiecărui ziar, le masa 
presei.



Printre sportivii de la T.S.K.A. BOXERII DE LA C C A. ÎNVINGĂTORI DE PE TERENURILE DE GHEATA
Șl IN PARTIDA CU LOKOMOTIV DECIN

Se împlinesc astăzi 43 de ani de I* crearea Armatei Sovietice.
Pentru întregul popor sovietic aceasta esite o aniversare glori
oasă Creată și educată de către Partidul Comunist, Armata 

Sovietică a fost încă din primele clipe ale existenței sale un scut 
de nădejde al cuceririlor revoluționare ale clasei muncitoare, repurtînd 
în cei 43 de ani de la crearea sa minunate biruiinți istorice. înzestrată 
cu tehnica cea mai modernă, Armata Sovietică stă astăzi de strajă 
muncii 
păcii.

pașnice a oamenilor sovietici, constructori ai comunismului,

In viața de toaîe zilele a ostașilor sovietici sportul ocupă un 
seanță, fiind un factor important al educației comuniste, al 

pregătirii și ridicării măiestriei militare Ostașii sovietici au fost 
întotdeauna vestiți pentru înaltele lor calități morale și de voință 
pentru excepționala pregătire fizică de care au dat dovadă. In aceas- 

ț ia sportul a jucat și joacă un rol important.
Corespondentul nostru din Moscova, care a vizitat zilele trecute 

unul din cele mai mari cluburi militare din U.R.S.S.—Ț.S.K.A., ne 
relatează următoarele :

loc de

DECIN 8 (prin telefon). In locali
tate a avut loc marți seara întîlni- 
rea internațională de box dintre e- 
chipa Casei Centrale a Armatei din 
București și formația Lokomotiv De- 
cin. Cei peste 2.000 de spectatori au 
urmărit cu interes întreceri viu di
sputate și au aplaudat victoria pugi- 
liștilor romînl obținută cu scorul de 
12-8.

Un nou record mondial
la haltere

O vizită la sediul Clubului spor
tiv central al Armatei Sovie
tice este întotdeauna intere

santă. Cu atît mai mult în preajma 
unei sărbători a tuturor ostașilor 
sovietici. Firește, nu e posibil să 
găsești aici în același timp pe toți 
marii campioni sau recordmani 
mondiali, europeni și unionali eres 
cuți în cadrul acestui club. O parte 
dintre e- însă sînt prezenți în sălile 
de antrenamente, se pregătesc asiduu 
pentru desăvîrșirea măiestriei spor
tive. Solicitat mult în aceste zile, 
secretarul clubului T.S.K.A. ne vor
bește... în cifre

— Din cele 10 titluri de campioni 
mondiali cucerite anul 
către sportivii sovietici, 8 au revenit 
clubului nostru ;

— 11 campioni olimpici 
vedere atît jocurile de iarnă, cît și 
cele de vară) sînt sportivi de la 
T.S.K.A :

— In anul 1960 clubul nostru, 
prin sportivii săi, a cucerit 116 titluri 
de camnioni unionali.

Fără îndoială, aceste cifre sînt 
grăitoare. Ele oglindesc de fapt o 
activitate bogată, o muncă susținută 
pe care 
T.S.K.A. 
vîrșirea 
sportivii 
tui club 
și campionul olimpic 
cel mai puternic om de pe planeta 
noastră. Lomakin, Nina Otkalenko, 
ciclista Ermolaeva, de trei ori cam
pioana mondială, campionii olimpici 
Kapitonov și Viaceslav Ivanov, pre
cum și mulți alții. Este demnă de 
reținut următoarea cifră: în cadrul 
clubului activează un număr de 155 
maeștri emeriți ai sportului.

Aflăm apoi despre preocuparea

trecut de

(avînd în

sportivii din cadrul clubului 
o desfășoară pentru desă- 
măiestriei lor. Căci, printre 
de clasă mondială ai aces- 

se numără recordmanul lumii 
lurii Vlasov,

pentru „schimbul de mîine". La 
majoritatea disciplinelor sportive 
există aici școli speciale, frecventate 
de către un mare număr de tineri 
și tinere. Iar munca aceasta. „în 
contul performanțelor viitoare", cum 
ne spunea antrenorul de gimnastică, 
nu se poate spune că nu dă roade. 
El ne-a relatat, de pildă, că Nina 
Nesedova este o mare speranță a 
gimnasticii sovietice și că foarte 
curînd ea se va afirma ca o mare 
sportivă. Rezultate bune au obținut 
în ultima vreme tinerii înotători, 
pregătiți de către antrenorul Vanikov. 
Unul dintre „elevii" săi a îndeplinit 
duminica trecută norma de maestru 
al sportului, parcurgînd 100 m liber 
în 58,2 sec. Cu prilejul■ acestui con
curs s-a înregistrat o adevărată sen
zație: juniorul Valerii Emelianov a 
întrecut în proba de 200 m bras pe 
„olimpicul" Golovcenko și pe cam
pionul european Kolesnikov, stabilind 
un nou record 
bului T.S.K.A.
majoritate din înotători de 15—16 
ani, a cucerit premiul Armatei So
vietice, cu care a fost dotat aeest 
concurs.

Este adevărat, pentru măsurarea 
activității unui club nu există un 
etalon precis, așa cum sînt. să 
spunem, secunda sau centimetrul pe 
stadion. Dar oare cupele, diplomele, 
plachetele — intr-un număr impre
sionant — expuse în vitrinele clu
bului T.S.K.A. nu vorbesc despre o 
activitate rodnică, nu sînt rezultatul 
unor eforturi susținute pentru con
tinua desăvîrșire a măiestriei spor
tive? Fără îndoială că da.

ALEKSANDR SIZONENKO 
corespondentul ziarului „Sportul 

popular" la Moscova

Halterofilii americani Isac Berger 
și Tommy Kono vor participa la con
cursul internațional care va avea loc 
la Moscova intre 8 și 11 martie. 
Intr-o competiție disputată recent la 
Honolulu, Isac Berger .a stabilit un 
nou record mondial la categoria 
„pană" stilul împins cu 120,800 kg. 
Vechiul record deținut de Evghenii 
Minaiev, era de 120,500 kg.

Iată rezultatele înregistrate, în or
dinea categoriilor: Mircea Dobrescu 
Învinge prin K.O. în prima repriză 
pe A. Nemecek; Nicolae Mindreanu 
cîștigă la puncte întilnirea susținută 
in compania lui Mihali. La categoria 
pană Emil Cișmaș a fost declarat în
vingător prin Reprezentarea adversa
rului. O victorie frumoasă a obținut 
Vasiie Czekeli în partida cu ceho
slovacul Koucera. Prima victorie a 
oaspeților a fost înregistrată de cam
pionul olimpic B. Nemecek asupra 
lui Ovidiu Baciu, pe care l-a învins 
la puncte. Al. Podara și Șerbu Neac- 
șu au terminat la egalitate meciurile 
susținute cu Dukpal și, respectiv, cu 
Gumla. Vasiie Tiță a fost întrecut la 
puncte de Straka. Comportîndu-se 
bine Gheorghe Negrea l-a învins clar 
pe semigreul Patoczka. In ultimul 
meci al reuniunii Petre Zaharia a 
pierdut la puncte în fața lui Benes- 
zovski.

Continuîndu-și turneul în R.S. Ce
hoslovacă, echipa de hochei pe gheață 
a S.U.A. a evoluat în compania se
lecționatei secunde a R. S. Ceho
slovace. Net superiori, hocheiștii ceho
slovaci au obținut victoria cu scorul 
de 6-1 (2—0, 2—1, 2—0). Cele două 
echipe s-au întîlnit în meci revanșă 
la Ostrava. Și de data aceasta vic
toria a revenit sportivilor cehoslo
vaci, cu scorul de 6—3 (3—0, 1—2, 2—1). 
Două noi meciuri a susținut și repre
zentativa Canadei. La Brno canadienii 
au întîlnit pe Ruda Hvezda din lo
calitate, terminînd învingători cu 6-3 
(4—3, 2—0, 0—0), iar la Praga selec
ționata Canadei a evoluat în com
pania echipei de tineret a R.S. Ce- 
hoslovce. Victoria a revenit oaspeți
lor cu scorul de 7—1.

Laszio Papp
învingător la Paris

unional. Echipa clu- 
alcătuită în marea

„Memorialul" de la Zakopane
ZAKOPANE (Agerpres). — Miercuri 

au început in localitate întrecerile tra
diționalului concurs „Memorialul He
lene Marusarz și Bronislaw Czech" la 
care participă schiori din Uniunea So
vietică. R.P. Polonă, Italia, R.S. Ceho
slovacă, R.P. Romînă etc. Primele 
dispute au fost cele din cadrul ștafe
telor. La ștafeta feminină 3x5 km e- 
Chipa U.R.S.S. a repurtat o categorică 
victorie, cele trei schioare (Faizrah-

manova, Eroșina, Gușakova) parcurgînd 
distanța în 55'35"9. Pe locurile urmă
toare s-au clasat ștafetele R.P. Polone 
cu 58T8”7 și R.S. Cehoslovace cu 
59’45'’2. La ștafeta 4x10 km victoria 
a revenit tot sportivilor sovietici. Pe 
primul loc U.R.S.S. I (Gubin, Kolcin, 
Vaganov, Anikin) 2 h 03’58”2, pe locul 
secund U.R.S.S. II cu 2h 05’04”6 și 
pe locul al treilea Italia II, cu 2 h 
0ril”4.

Meci de verificare a bandbaliștilor cehoslovaci
Echipa masculină de handbal a 

R.S. Cehoslovace și-a continuat pre
gătirile în vederea participării ia tur
neul final al campionatului mondial 
din R.F. Germană. Intr-un meci de 
verificare disputat la Praga echipa

selecționată a învins cu scorul 
27—6 (13—2) echipa Dinamo din 
calitate. O excelentă formă au arătat 
Havlik, care a înscris 6 puncte, Lu- 
kosic, Rada și Trojan,

de
lo-

PARIS (Agerpres). — Intr-un meci 
amica! de 10 reprize desfășurat la 
Paris, cunoscutul pugilist maghiar 
Laszio Papp a dispus Ia puncte de 
francezul Sauveur Chiocca. EBU (Uniu-' 
nea Europeană de box) a stabilit ca 
Buby Scholtz, campionul european al 
categoriei „mijlocii" să-și pună titlul 
în joc pină la 31 martie a.c. în fața 
lui Papp. Meciul urmează să aibă 
loc la Paris.

După cc a fost condusă cu 4-0, selecționata
R. D. Germane a ciștigat cu 6-5 la Vicna

• LA 7 februarie recordmanul euro
pean la decatlon, Vasili Kuznețov, a îm
plinit 29 de ani. Ziua de naștere nu 
și-a sărbătorit-o însă în locuința sa din 
Moscova, ci într-o casă de odihnă din 
Karlovy Vary, cunoscuta stațiune bal
neară din R.S Cehoslovacă. Aci atletul 
urmează un tratament pentru o ușoară 
afecțiune stomacală. în cursul tratamen
tului el își continuă însă zilnic progra
mul special de antrenament, care tre
buie să-l aducă — după cum declară 
însuși — „...în maximum de formă pen
tru meciul U.R.S.S.-S.U.A, din iunie. 
Am de gînd să ameliorez recordul meu 
de 8357 p. «i să-mi depășesc actualele 
performaYițe în toate cele zece probe 
ale de catranului !« Deci, admiratorii- lui 
Kuznețov pot fi liniștiți... Karlovy Vary 
este doar o etapă în drumul spre succes 
al atletului lor preferat !
• „NI'IFNI nu e profet în țara lui...* 

desigur , un , proverb cu totul desuet, dar 
care-șî mai găsește cîteodată confirma
rea. Iată-! de pildă pe cunoscutul schior 
Guy Peri! lat, învingător în atîtea mari 
competiții internaționale, întrecut a- 
casă*. în campionatele Franței * Perillat 
a trebuit, duminică la Morzine, să ce
deze întîietatea a*ît la combinata aipină, 
cit și în „stricta* sa specialitate, cobo- 
rîrea. Pe primul loc - Adrien Duvillard.
• DUPĂ cum s-a anunțat, campio

natele mondiale de patinaj artistic nu

Nu peste mult timp echipa noastră 
reprezentativă de hochei va partici
pa la campionatul mondial, unde, 
după jocul de baraj cu Austria — 
dacă rezultatul ii va fi favorabil — 
va juca in seria B alături de repre
zentativele Italiei, Elveției, R. P. Po
lone și Norvegiei sau R.D. Germane.

Pentru a cunoaște valoarea unora 
dintre viitorii noștri adversari ne-am 
adresat lui H. G. Anders, trimisul spe
cial al ziarului „Deutsches Sport 
Echo" la întilnirea internațională din
tre reprezentativele Austriei și R.D. 
Germane, desfășurată duminică la 
Viena. Iată citeva aprecieri cu privi
re la partidă și echipe.

„Austriecii au aliniat o formație 
tehnică. Jucătorii conduc bine pucul 
și patinează excelent. In primele 
două reprize ei s-au remarcat prin 
acțiuni executate în viteză dar, lip- 
sindu-Ie pregătirea fizică, au scăzut 
treptat ritmul, dind posibilitate 
oaspeților să ia inițiativa. E semnifi
cativă în această direcție evoluția 
scorului. După primele 20 de minute 
de joc austriecii conduceau cu 3—0.

CORESPONDENTĂ SPECIALĂ
La începutul celei de a doua reprize 
ei îșl măresc avantajul la 4—0. La 
acest scor gazdele au scădere"

Cel mai bun jucător al reprezentativei 
l(. I). Germane este Joachim Ziesche, 

căpitanul echipei, pe care-l vedeți 
tn fotografie

bruscă și hocheiștii din R.D. 
mană reduc din handicap: 
Austriecii mai înscriu apoi un 
5—3. In ultima repriză hocheiștii 
austrieci sînt complet depășiți, cedînd 
cu 0—3. In felul acesta, victoria a 
revenit echipei R.D. Germane cu 
scorul de 6-5 (0—3, 3—2, 3-0) dato- 
lită în special elanului și pregătirii 
fizice superioare manifestate în ulti
ma parte a meciului. Cele 5 puncte 
ale austriecilor au fost înscrise de 
Singewald, Wechselgerber (cite 2) și 
Spielmann. Aceștia au fost, de altfel, 
cei mai periculoși atacanți, 
ce în apărare s-a remarcat 
Piils. Golurile învingătorilor 
marcate de Vogt,
Ziesche, Kratsch și 
mațiile aliniate de

Ger- 
4-3. 
gol:

în timp 
portarul 
au fost 

Hiller,Buder,
Poindl. Iată for- 

cele două echipe:
R.D. GERMANA: 

Heinze, Kuczera — 
Franke, Buder, Novy 
sche, Kliige 
Poindl.

AUSTRIA:
Mossner, Hielman

Kolbe (Kirch) - 
Vogt, Heinicke — 

Hiller, Zie- 
Kratsch, Grimm,

* CĂ\ (Le
vor mai avea loc in acest an, In urma 
tragicului accident de aviație Sn care 
și-au pierdut viata tofl membrii echipei 
S.U.A. Trebuie precizat totuși că printre 
aceștia nu se aflau campionul olimpic 
Dave Jenkins și campioana mondială 
și olimpică Carole Heiss Jenkins a aban
donat sportul, consacrindu-se studiului 
medicinii, iar Carol. Heiss a trecut 
la profesionism.
• PRESA indoneziana relatează despre 

desfășurarea cu succes a lucrărilor la 
stadionul din Djakarta care, după cum 
se știe, este construit după planurile si 
cu ajutorul specialiștilor sovietici. Plnă 
acum au fost Săpați peste un milion 
metri cubi de pămint. au fost cons
truite șosele asfaltate cu o suprafață de 
20.000 m. pălrați, a fost ridicată tribuna 
arenei principale și este aproape gata 
construcția sălii de sport cu o capaci
tate de 10.000 de locuri. Marele com
plex sportiv urmează să fie terminat 
in întregime înaintea Începerii Jocurilor 
Asiatice, car» se yor desfășura la Dja
karta in anut 1902.
• NOUL campion mondial de patinaj 

olandezei Henk Van der Grifft
multă îndomînarc nu numai tn 
curbelor pe gheată, ci și tn pr.i- 

sa. fiind un apreciat mecanic

viteză, 
arată 
luarea 
fesia 
auto.
• COMITETUL de organizare a jocurilor

Olimpice de la Tokio a hocArit să tele
vizeze In culori întrecerile din cadrul 
Olimpiadei. In prezent se studiază po
sibilitatea unei transmisii dtdoote pentru 
Eurona și cele două Atnerici.
• OPTIMILE de finală ale „Cupei Fran- 

țel“ la fotbal vor avea între competi
toare șl o echipă de amatori. La reju- 
carea meciului Caen-Forbach. amatorii 
din Caen s-au arătat mai buni decit 
divizionarii B. de care au dispus Cu 3-2.
• POPULARUL portar al reprezentativei 

de fotbal a R.P. Ungare, Gyula Grosici, 
a sărbătorit zilele acestea împlinirea 
viratei de 35 de ani. Cu această ocazie, 
Groslcs a declarat că speră să particip*- 
la turneul final al campionatului mon
dial de fotbal din Chile. Potrivit pro
priilor sale cuvinte, el se antrenează în 
prezent „la fel de intens ca si în urma 
cu .15 ani''.
• SAPTAMÎNA trecută campionul mon

dial de box la toate categoriile, Floyd 
Patterson, care se pregătește în vederea 
meciul ti revanșă pentru titlul mondial 
cu suedezul Johansson, a hotărlt să-șl 
mute tabăra de antrenament de la Ho
mestead la Miami. Floyd a fost nevoi! 
să ia această hotărîre deoarece, după 
cum a declarat, la Homestead atit lui 
cit și familiei sale nu li s-a permis să 
locuiască la hotel. Motivul acestei In
terdicții este foarte simplu : Patterson 
este negru !

Selecționata

Piils (Tomazini) —
Knoll, Bachura

— Spielmann, Znehnalik, Singewald -
— Fischer, Wechselberger, Winkler — 
Kalt, Monitzer, Romauch.

In continuarea pregătirilor pentru 
campionatele mondiale, selecționata 
R.D. Germane întîlnește mîine la 
Weisswasser reprezentativa Canadei".

La închaderea ediției

București—Selecționata Haga 0-4 (0-4)
(prin telefon), fn- 

dintre. selecționatele 
București, disputată

ENSCHEDE 22 
tîlnirea de fotbal 
orașelor Haga și 
asta scară, s-a încheiat cu rezultatul
de 4—0 (4—0) în favoarea echipei 
olandeze, .locul a fost în general e- 
chilibrat in cîmp dar la poartă atacul 
echipei 
precizie 
în fața. 
Aceștia 
bile și

Groot 
(min.

jucat

noastre s-a arătat lipsit de 
și finalitate, pierzînd mingile 
apărării masive a olandezilor, 
au' avut patru situații favora- 
le-au fructificat pe toate. Ei

au deschis scorul în 
Swart. Profitînd de o

min. 31 prin 
derută a apă-

rării noastre, gazdele au mai înscris 
trei goluri în 10 minute prin 
(min. 32 — din 11 tn.), Groot 
39), Toi (ruin. 42).

In general echipa noastră a
sub așteptări. Selecționata București 
a aliniat formația : Voinescti — Marcu 
(Nunweiller IV), Nunweiller III, Se 
redai — Jenei, Nunweiller 
— Anghel, Constantin, Ene 
nîcu (Eftimie) Tătarii.

Sîuibâtă dimineață lotul 
rotnîni va pleca spre țară.

IV (Bone)
II, Țîrcovt

fotbaliștilor
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