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I n t r-o e n t u z i a s t â unanimitate

întregul popor și-a dat votul candidaților Frontului 
Democrației Populare pentru bunăstare, socialism și pace

Rezultatele provizorii ale alegerilor
Comisia Electorală Centrală și la Prezidiul 

larii Adunări Naționale s-au primit telegrafic da
cie provizorii cu privire la rezultatele alegerilor pen- 
ru Marea Adunare Națională și sfaturile populare 
egionale, orășenești, raionale și comunale.

Au fost înscriși în listele de alegători pentru Ma- 
ea Adunare Națională și sfaturile populare circa 
2.400.000 cetățeni față de 11.652.289 în alegerile 
enttu Marea Adunare Națională din 1957 și 
1.835.475 în alegerile pentru sfaturile populare din 
958.

In întreaga țară s-a prezentat la vot aproape tota- 
itatea alegătorilor înscriși în liste.

In alegerile de deputați pentru Marea Adunare

Națională peste 99 la sută din totalul voturilor 
exprimate au fost date pentru candidații Frontului 
Democrației Populare.

In circumscripția electorală „Grivița Roșie11 din 
Capitală, din 35.054 alegători înscriși în liste s-au 
prezentat^ la urne 35.048 alegători, care au votat în 
unanimitate pentru candidatul Frontului Democrației 
Populare în alegerile pentru Marea Adunare Națio
nală, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Datele definitive cu privire la rezultatul alegerilor 
vor fi publicate mîine 8 martie de Comisia Electo
rală Centrală pentru Marea Adunare Națională 
și de Prezidiul Marii Adunări Naționale pentru sfa
turile populare.

Votează orașul furnalelor...
REȘIȚA, 5 martie... Abia mijesc . 

orile. Primele raze de soare încă 
u s-au ivit peste dealurile cafe 
iconjoară ca un brîu orașul fur- .

'ol or. Coșurile uriașe se contu
ra mărețe în ceața alburie a di-' 

sineții. Pe străzile orașului este 
animație neobișnuită. Sute și sute 

e cetățeni se îndreaptă grăbiți spre 
ecțiile de votare. Unii vin de acasă ' 
npreună cu familiile lor, alții, har- 
ici muncitori din schimbul de noapte 
irect de la locul de muncă, de lingă 
uptoarele dogoritoare, de la șan- 
erul de construcții al noilor fur
ate. O singură dorință îi. animă pe 
>ți : să fie printre primii cetățeni 
in oraș care să-și dea votul lor 
andidaților F.D.P.
In orașul nou, în Lunca Pomostu- 

li, unde în anii puterii populare 
■au ridicat zeci și zeci de blocuri 
e locuințe pentru muncitdn. cetă-. 
mii se grăbesc să ajungă la sec-, 
a de votare nr. 42 aflată în loca- 
i! noii școli de 7 ani. Stăpîni-i de 
zi ai uriașelor furnale, oțelapi, la- 
linatori, furnaliști, ingineri pășesc 
e rînd prin fața urnei. Printre ei 
rtîln-im și cunoștințe din rînd-ul

sportivilor Reșiței : handbalistul
Anton - Eerenschirtz, fotbaliștii Fran- 
cisc Șcfiiopu, Francisc Varga. La 
ieșire ne oprim cu Ferenschutz, căpi
tanul echipei de handbal , C.S.M. 
Reșița.

„Am dat cu încredere votul meu 
candidaților F.D.P. — ne spune tu
narul proiectant — pentru bunăstare 
și socialism, pentru pace. Cu prile
jul acestei mari sărbători a poporu
lui nostru, mă angajez să obțin re
zultate tot maj bune în producție, 
să contribui la realizarea unor per
formanțe sportive și mai valoroase".

La secția de votare nr. 44. la 
căminul de tineret „23 August “, doi 
prieteni nedespărțiți : lăcătușul Ce
zar Cernușca și strungarul Tiberiu 
Drumuș, amîndoi gimnaști de frunte 
ai țarii, au venit împreună la vot. 
După ce au depus în urnă buletinele 
de vot Cezar Cernușca a ținut să 
ne spună :

„Am votat cu toată încrederea 
candidați^ F.D.P., pentru noi și mi
nunate realizări ale regimului nos

I. RUSSU

Cu schiorii fruntași 
la Poiana Brașov 

■ '> ' . ’' ■■ ■ V ’ i . ■ ’
De-abia se luminase de ziuă și 

schiorii romîni partici-panți la Con
cursul Internațonal Jubiliar se în
dreptau în grup spre secția de votare 
nr. 58. din Poiana Brașov. Bucuria, 
ce strălucea pe fețele- lor’era cît se 
poate de îndreptățită: victoriile de 
prestigiu obținute î-n însemnata între
cere din acele zile le dădea conștiința 
datoriei împlinite, sentimentul de a 
fi răspuns cum se cuvine minunate
lor condiții create de - regimul nostru 
democrat-popular.

Iata-i ajunși la secția de votare. 
Șirul de tineri și tinere imbrăcați în 
splendide costume albastre stîrneșteo 
deosebită animație în rîndtirile nume
roșilor oameni ai muncii aflați în 
așteptarea votului. în -șoaptă, cunos
cătorii în ale schiului le arată celor
lalți pe cei -mai buni : Gheorghe Bă
lan, llona Micloș, Cornel tăbăraș, 
Kurt Golrn, Ion Zangor... Vestea' fru
moasei lor comportări a făcut ou iu
țeală înconjurul stațiunii, iar admira
ția pe care le-o poartă, deopotrivă, 
cei ce îi- cunosc și cei ce nu-i cu
nosc personal e deplin ju-stificată.

R. GHEORGHE
(Continuare în pag. a 2-a)(Continuare în pag. a 2-a)

Ia minunatele lor costume naționale, tinerii artiști amatori, interpretează unul din frumoasele noastre dansuri populare

Imagini de la marea sărbătoare 
a poporului — alegerile

Cîțiva tineri sportivi din Reșița în fața urnei de 
dreapta: luptătorul Cornel Turturea, atletul Axente 

lone seu și Ion Aii on eseu

iot. De la stingă la 
Bloancă, luptătorii Ion

F<»lo : P. Viliam

★

★ -V

In anii democrației popu
lare, mii de tineri și tinere 
din patria noastră au urcat 
treptele măiestriei sportive, 
Printre aceștia se a dă și 
scrimera Maria Vicol. Da
torită condițiilor excelente 
de pregătire pe care le-a a- 
vut la dispoziție, talentata 
noastră sportivă a realizat 
la Jocurile Olimpice, de la 
Roma o performanță re
marcabilă, cucerind mo
dali a de bronz, lut-o pe 
maestra sportului Maria 

icol în fața urnei de vot

★ ★

★

Ca toți tinerii din patria noastră care au împlinit vîrsfa majoratului și e- 
levii școlii sanitare din Galați s-au îndreptat duminică cu mult entuziasm 

spre locul de votare

Foto : Agcrpres

Un nou succes 
al hocheiștiior noștri
Intîlnind ieri la Lausanne una din cele mai bune echipe ale se

riei C a Campionatului Mondial, selecționata R.P.F. Iugoslavia, e- 
chipa țării noastre și-a consolidat poziția „fruntașă în clasamentul 
seriei, învingînd din nou de o manieră categorică : 12—1 (2—0,
4—1, 6—0).

(Citiți amănunte in pagina a VII-a)



Alături de milioanele de oameni ai muncii, sportivii și-au manifestat
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atașamentul față de regimul democrat-popular, 
față de politica partidului și guvernului

PRIMII
' Ora 5. Ferestrele căminului I.C.F. 
s-au iluminat. E forfotă mare in dormi
toare. Dinspre sala de dușuri se aud 
glasuri vesele, tinerești. fiecare din 
„căminiștii” Institutului de Cultură Fi
zică din București se îmbracă în haine de 
sărbătoare. Ei vor să voteze printre 
primii.

Iatu-i acum în curtea Institutului, por
nind grăbiți spre secția de votare nr. 
13 din str. Izvor. Aici, peste 100 de ce
tățeni așteaptă deschiderea secției de 
notare.

— Cit e ceasul ? — întreabă studentul 
Petre Curelaru din anul IV.

— 6 fără zece.
— Trebuia să fi venit ceva mai de 

vreme. Te pomenești că ne-au luat-o fe
tele înainte.

★
De la căminul din Piața Kogălniceanu 

au pornit spre secția de votare nr. 3 de 
la liceul „Gheorghe Laziir" studentele 
J.C.F. E ora 5 și 30 de minute și toată 
lumea este grăbită. Multe dintre ele vo
tează pentru prima oară. Răcoarea dimi
neții sau emoția le-au rumenit obrajii ?

— Cit e ceasul ? — întreabă studenta 
Plena Constantinescu din anul I.

LA VOT
— 6 fără un sfert.
— Sâ nu ne-o ia băieții înainte 1 

it
Ora 6 și 30 de minute. In fața secției 

de votare din str. Izvor se prezintă un 
alt grup de studenți I.C.F.

— Cam tîrziu — îi întîmpinu zîmbind 
colegii lor care au votat. Cum a fost 
meciul de baschet de la Brașov ?

— Frumos—răspunde Nicolae Băștea- 
nu și Ernst Tordav. Dar acum n-avem 
timp să vă povestim. Venim aici, direct 
de la gară. Să votăm întîi și după aceea 
stăm de vorbă.

★
Instantaneele acestea ne apar acum fi

rești în anii luminoși ai democrației 
populare. Intr-adevăr, firești : să ai drept 
la vot, pe care să ți-l exerciți liber. 
Să-ți cunoști deputatul, să-l stimezi, să 
depui în urnă buletinele cu conștiința 
liniștită că votul tău aduce în Marele 
Sfat al țării și în sfaturile populare pe 
cei mai buni fii al poporului, pe cei mai 
vrednici, pe cei mai gospodari. E firesc 
să fii mîndru, să privești cu încredere 
viitorul, viitor din ce în ce mai luminos, 
sub conducerea înțeleaptă a partidului.

V. TOFAN

Am votat 
pentru viața noastră 

luminoasă
MEDIAȘ 6 (prin telefon). — Alături 

de toți oamenii muncii, sportivii me- 
dieșeni au votat pentru, viața fericită 
pe care o trăiește azi întregul nostru 
popor. Printre ei s-au aflat instalatorul 
Mihai Molnar, cunoscut fotbalist, elec
tricianul Reinhold Bleș, tîmplarul 
Sigismund Szakacs, rihtuitoarele 
Margareta Bucur șl Gertrude Egand 
precum și atți sportivi fruntași din 
acest oraș. Ei și-au dat din toată ini
ma votul candfdaților F.D.P., recu
noscători partidului pentru condițiile 
minunate pe care le au la dispoziție 
de a munci și a face sport.

Iată ce ne a declarat tînăra spor
tivă Margareta Bucur:

„Cine putea în regimul burghe- 
zo-moșieresc să practice sportul ? 
Numai fiii de bani gata. Astăzi, 
datorită minunatelor condiții crea
te de partid și guvern, ne putem 
ridica necontenit măiestria. Ală
turi de atîtea mii de tineri, am 
avut posibilitatea să urc treptele 
măiestriei sportive, să practic dis
ciplina pe care am îndrăgit-o atît 
de mult, handbalul, în cadrul Clu
bului Sportiv Muncitoresc Mediaș. 
Viața noastră este luminoasă, plină 
de bucurii. Iată de ce am votat 
cu dragă inimă pe cel mai buni 
fii al poporului — candidate 
F.D.P. Am votat în același timp 
pentru viitorul minunat ce ni-1 
făurim sub conducerea înțeleaptă 
a .partidului drag".

DAN VINTILA — coresp.

u sekiorii• »

Militarul în termen, sportivul Igor Lipalit, component al lotului republican de 
canoe își exercită dreptul de vot

Votează orașul furnalelor...
IVrmare din pag. 1)

tru democrat-popular. Mă voi stră
dui să contribui și eu la aceste 
realizări printr-o muncă și mai rod
nică. Pe plan sportiv, voi lupta 
pentru obținerea unor performanțe 
tot mei înalte care să contribuie la 
ridicarea prestigiului sportiv «I pa
triei dragi".

Luptătorii vin în grup. Lăcătușul 
Dumitru Carabineanu, Cornel Tur
turea și Ion Alionescu, frezorul Ni- 
colae Nebunii. Sînt patru utemiști, 
«nembrii unei brigăzi- fruntașe de

tineret. Cu cîtă mîndrie ne vorbesc 
despre frumoasele realizări obținute 
în producție în cinstea alegerilor, 
deșp-re angajamentele pe care și 
le-a.u luat de a munci cu $i mai 
mult sîrg atît pe locurile lor de pro
ducție cît și în sport 1

Părăsim secția de votare. Afară, 
în acordurile melodiilor populare, 
tineri îmbrăca|i în pitorești costume 
naționale se prind în horă. Peste 
tot veselie, entuziasm. Votează ora
șul furnalelor, pentru viitorul lumi
nos al patriei,, pentru socialism, 
pentru pace.

Masele de țărani muncitori și-au dat din toată inima votul candidai i lor F.D.P. 
lată o imagine din timpul înmînum buletinelor de vot la secția nr. 6 din comuna 

Băiculești, regiunea Argeș
Foto: Agerpres

In primele ore ale dimin'ții
Printre cei 200 de cetățeni din orașul 

Bîrlad, care la ora 5 dimineața aștep
tau să se deschidă secția de votare de 
la blocul tineretului erau și foarte 
mulți sportivi. Fotbaliștii de la Rul
mentul au ținut să fie primii la vot, 
împreună cu antrenorul lor, Justin A- 
postol. întreaga echipă metalurgistă 
s-a prezentat dis-de-dimineață în fața 
urnei.

Am recunoscut în rîndurile tinerilor 
fotbaliști pe fruntașii în producție 
Dumitru Cărare, Dumitru Luchian, Al-

fruntași la P oiana
(Vrmare din pag. 1)

* Nu puțini sînt cei oare le cedează 
rîndul : ,,Să le facem loc 1 Peste cîte- 
va ore începe întrecerea cu „așii" 
schiu-fui european. Ne-au reprezentat 
foarte bine și sîntem oonvinși că o 
vor face în continuare". Iată-i, dar, 
în fața urnei. ,,S-o lăsăm întîi pe 
Ilona* — spune Tabăraș. „Nu mimai 
că îtitîiefatea se cuvine tovarășelor 
noastre, dar toi ea a fost prima din
tre noi, oare a câștigat". Iar cei ce 
urmează, Gheorghe Balan, Ktirt Gohn 
șâ ceilalți, se declară imediat de 
acord...

Acum, după ce și-au dat votul, se 
regrupează afară. Veseli, se duc 
să-și facă ultimele pregătiri în vede
rea probelor din ultima zi a Con
cursului Internațional Jubiliar. Dorin
ța de a mulțumi partidului prin în
treaga lor comportare, la locui de 
muncă și pe pîrtiile de concurs, pen
tru minunatele condiții de care dis
pun, se citește pe fața lor.

Iată ce ne-a declarat GHEORGHE 
BALAN : „în acest sezon m-am pre
gătit mai temeinic ca orieînd. Succe
sele pe care le-am obținut au fost 
posibile datorită condițiilor optime pe 
care statul democrat-popular le asi
gură oamenilor muncii pentru practi
carea tuturor sporturilor. Ciad au mai 
existat ca astăzi, în țara noastră atî
tea baze sportive, stadioane moderne, 
atiția muncitori și țărani atrași în 
mișcarea sportivă ?“

ILONA MICLOȘ a ținut să adauge: 
„Convingerea mea fermă este că oamenii

Brașov
pe care i-am ales ca deputați vor re
prezenta cu cinste interesele poporu
lui, vor lupta pentru înfăptuirea nă
zuințelor lui. Iată de ce, împreună cu 
toți oamenii mu noii și noi, sportivii, 
îi vom sprijini cu răspundere în acti
vitatea lor, iar în sport nu vom pre
cupeți nici un elort pentru a cuceri 
noi victorii, care să contribuie la creș
terea prestigiului sportului romînesc".

fred Schlumskt, Petre Burtea, Nicol 
Leață. Stoian, extrema echipei și m 
zinul ei, a votat pentru prima oară. Și 
dat votul cu încredere în viitorul 1 
minos al patriei noastre dragi.

„Jucătorii echipei de fotbal de la j 
brica de rulmenți, ne-a spus căpitan 
echipei, Schlumski, au votat cu inci 
dere candidații poporului, animați 
dorința de a vedea înfăptuite cit m 
curind obiectivele trasate de cel de 
III-lea Congres al partidului. Vrem 
ne aducem și noi contribuția la infi 
rirea patriei, muncind cu însufleți 
pe locurile noastre de muncă, faci 
să sporească succesele noastre 
sport".

Grupuri, grupuri trec prin fața i 
nei și alți sportivi bîrlădeni : boxei 
Gheorghe Arsene, voleibalista Niculi 
Mustață, rugbiștii Gheorghe Uobres 
și Gheorghe Vasiliu, arbitrii de fotl 
Nae Caleap și Gheorghe Stan, t 
muncitori de frunte la fabrica de r 
menți. Au venit să-și dea votul 
candidaților F.D.P. pentru o viaț. 
mai luminoasă și mai îmbelșugată.

EL1ADE SOLOMON-coresț

Sărbătoare pe valea Circinovulut
DOBREȘTI 5 (prin telefon). — In 

comunele și satele de pe valea Cir- 
cinovului, încă înainte de deschide
rea secțiilor de votare, sute de ale
gători — bătrîni și tineri — așteptau 
cu nerăbdare să-și dea votul celor 
mai buni fii ai poporului nostru, can
didați ai F.D.P.

In comuna Boțești din raionul 
Găești, țăranul colectivist liie Negoi- 
ță în vîrstă de 67 de ani a introdus 
în urnă primul buletin de vot. După 
el au urmat pe rînd tineri și vîrst- 
nici, printre care mulți sportivi. Unii 
dintre ei s-au prezentat pentru prima 
oară în fața urnelor. Printre aceștia 
se numără și atletele care compun 
echipa campioană regională de cros: 
Maria Radu, Elena Dinuță, Maria 
Chițulescu și Angelica Chivu. Colec
tivista Maria Radu a ținut să-și ex
prime bucuria pe care a simțit-o cu

această ocazie, prin următoarele 
vinte : „SINT NESPUS DE FERI 
TA. TRĂIESC UNUL DIN CE 
MAI IMPORTANTE EVENIMEN 
DIN VIAȚA MEA: VOTEZ PENT 
PRIMA OARA ! DE AZI INAIN 
VOI MUNCI CU ȘI MAI MULT 
LAN PENTRU ÎNFLORIREA GOSI 
DARIEI NOASTRE COLECTE 
PENTRU DEZVOLTAREA SPORI 
LUI IN COMUNA NOASTRA".

Și sportivii din comuna Pritx 
s-au prezentat cu toții la vot. Ght 
ghiță Modrojan, Elena Vorovenci, I 
ria Văduva, Magdalena Roșescu, c< 
ponente ale echipei de volei, prec 
și jucătorii din echipa de fotbal 
asociației sportive din localitate, 
fost prezenți printre primii în I 
urnelor, votînd pentru viitorul lu 
nos al patriei noastre socialiste,

AL. OȚELE AN U — cor<

lnlr-o atmosferă de mare entuziasm oamenii muncii din Capitală s-uu prins iu horă. Aspect din fața uneia dintre secțiile de voțare din București Foto: B. Ciobanu
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Calitatea jocului, nu rezultatul meciului!
Nu a rămas mult pină la începe

rea returului categoriei A: doar 13 
zile și — cum e și firesc — pregă
tirile echipelor s-au intensificat. Ele 
au intrat — ca să folosim un ter
men ciclist — în sprintul final. Nu
mărul meciurilor de verificare și omo
genizare a crescut. Fiecare caută 
să-și pună la punct „ll“-le cu care 
să ia un start cit mai bun în sezonul 
de primăvară. Este o febrilitate ca
racteristică apropierii unui eveniment 
atit de important ca reluarea cam
pionatului.

Ce au arătat meciurile disputate 
ipină acum ? Și lucruri bune și Iu- Or, 
cruri mai puțin bune.

De pildă, pregătirea fizică este, în 
general, satisfăcătoare. Echipe ca Ra
pid, U.T.A., Progresul, Farul păs
trează un ritm susținut în joc, ba 
chiar îl măresc spre sfîrșitul meciuri
lor. Preocuparea pentru cristalizarea 
formațiilor de bază este evidentă și 
multe echipe au reușit acest lucru. 
Există preocupare și pentru 
.tudinea execuțiilor tehnice și 
folosirea lor în scop tactic, 
înregistrăm vechi deficiențe: 
greșite, pase fără adresă — 
duce la ratarea multor acțiuni —, ten
dințe spre joc individual exagerat — 
dăunătoare ansamblului 
trarea jocului pe o parte 
*!osă de demarcări și de

-artă. Asemenea greșeli 
cat și la Rapid și la Progresul și la 

.)■ __________

Echipele ișî continuă 
pregătirile

((

Petrohkl, acesta 
tind — în plus 
de pregătire fizică. f STEAUA ROȘIE BACĂU —

Pe de altă parte, scopul meciurilort DINAMO GALATI 2—1 (1—0)
de verificare este de multe ori ig- -J- 
norat sau denaturat de către jucători.f Peste 1500 de spectatori au urmă- 
In această perioadă, asemenea meciuri Irit sîmbătă intilnirea amicală dintre 
trebuie folosite din plin pentru stabi-f Steaua Roșie din Bacău și Dinamo 
lirea formațiilor de bază, pentru omo-ȚGalați. Au marcat: Mangalagiu și 
genizarea lor, organizarea jocului,iFeciorescu pentru Steaua Roșie, Dă- 
cr.istalizarea orientării în joc, aplica- ȚȚăban pentru Dinamo^ ST. ROȘIE: 
rea 
drul 
dași

din urmă manifes- 
— sîmbătă și lipsă dar numai în anumite condiții!

Echipa C.S.M. Galați a plecat sîm- 
bătă seara din București cu două 
puncte pe cit de neașteptate, pe atit 
de prețioase. Victoria gălățenilor a 
provocat vii comentarii și continuă să 
stea în atenția tehnicienilor și spe
cialiștilor noștri. Dar nu despre aceasta 
ne vom ocupa în rîndurile de față 
(deși poate că învingătorii ar fi me-

tat pînă la epuizare pentru fiecare 
minge și, beneficiind de „seria" ex
cepțională a lui P. Vasiliu, au obținut 
o victorie clară.

Greșeala antrenorului dinamovist a 
pornit de la faptul că a mizat prea 
mult pe posibilitățile elevilor săi. 
„Experiența" a avut însă de Ia bun 
început o bază puțin concludentă.jMiron (Dinulescu) — Bulibașa, Rusu, 

Chiriță (Antoniac II), — Dumitru, 
Feciorescu — Avram, Arnăutu (Ne- 
„ ) Mangalagiu, Comănescu,

vechea ^Antoniac I (Bejan). DINAMO GA
LAȚI : Cîmpeanu — Lupea, Hulea, 
Lupeș — Dogan, Weber (Costache) 

Dudaș, Pătrașcu, Daraban, Ște- 
,'ănescu (Weber), Matei.

Ilie lancu-corespondent regional
STIINTA TIMIȘOARA — BANATUL -------__ zahar 4_j (2—0)

fost înscrise de Lere- 
Lazăr (2)

a aliniat formația: 
— Codreanu. Turcan,

diferitelor scheme tactice în ca- 
sistemului de joc cu trei fun- 
preconizat de această orientare. Zgustoru) 
unii fotbaliști cad în

meteahnă de a urmări în principal re- 
” zultatul partidei (care, de altfel, nu 

are nici o importanță) și de aici ner
vozitate și 
mu|t chiar, 
rități, cum 
piu — în 
Iul. în această ÎNTÎLNIRE DE VE
RIFICARE am văzut — lucru inadmi
sibil — TREI JUCĂTORI ACCIDEN
TAȚI. Explicația nu-i greu de găsii: 
pe de o parte jucătorii au pus preț^Lcrcter 'Mițaru?
pe rezultat, pe de altă parte unii din- 4- A] Gross-coresp. regional
tre ei nu știu cum să atace, nu sînt^FLACARA mORENI — DINAMO 
încă suficient de pregătiți și suplinescȚ PITEȘTI 1_ 0 (1—0)
această lipsă prin duritate. In am-Ț T ... . , , ,,, , ..1 1 -Ț Intilnirea dintre Flacăra Moreni
bele 'cazuri, preocuparea pentru cali-Jș,; Dinamo Pitești disputată dumi- 
tate cade din păcate pe plan seaun-Țnică a prilejuit un meci dinamic, 
dar. Țaplatidat de spectatori. Unicul gol

c ii j i- „tal partidei a fost înscris de BîrsanCalitatea joculu, este obiectivul nr-K 2g g gu remarcat . ErdeIy.
1 al fotbalului nostru și preocupareaȚlordache și Mihăescu, respectiv Var- 
pentru ea trebuie să fie pe primulîga, Vulpeanu și Barbu. Joi Flacăra 

Azi pe stad onul Dinamo plan. Spectatorii pretind jucătorilor.tMoreni a jucat cu Metalul Tîrgo- 
1 _ i/vrov, ■ , i in-TA Zviște, terminînd la egalitate: 2—2echipelor FOTBAL ș. nu LUPTAf (A,, marcat Capoianu și Brîn- 
pentru victorie sau puncte. Acest iu-fdu.șescu pentru Flacăra, Cazacu (2) 
cru trebuie bine înțeles. ^pentru Metalul.

Atragem in mod serios atenția an
trenorilor și jucătorilor asupra lipsu
rilor semnalate și — mai ales — asu
pra scopului meciurilor de verificare, 
pentru a lua măsuri de îndreptare. 
Cu deosebire, tendința periculoasă a 
unor jucători de a urmări rezultatul 
trebuie combătută acum cu toată ener
gia. Timpul, da^l scurt, este totuș. 
suficient pentru o îmbunătățire a pre
gătirii, mai ales tehnice și tactice, 
pentru o corectă îndrumare a jucăto
rilor. (p. g.).

corecti- 
pentru 
Totuși, 
stopuri 

ceea ce

—, -concen- 
a atacului, 
insistență la 
am remar-

Dinamo București
Polonia Bydgsszcz

După cum am mai anunțat, 
fotbaliștii de Ia Dinamo București 
vor susține azi primul lor meci de 
antrenament comun din acest sezon 
în compania formației Polonia Byd
goszcz. In acest joc D:namo va fo
losi întreg lotul in afară de Pop.) 
și probabil Panait care încă nu s-au 
restabilit complet după accidentele 
suferite în Brazilia. Echipa Polonii 
va apare pe teren cu formația: 
Konieczko — Dzadek, Boniek. Mur- 
zyn — Jedrzejczak, Sylvestrzak — 

tachowicz, Pawlak, Norkowski II, 
.rmknecht, Komasa.

Meciul va avea loc pe stadionul 
Dinamo, cu începere de la ora 15.30.

Miine, pe stadionul Ciulești

RAPID-FARUL CONSTANTA
Miine, 

ora 16,15. 
găzdui o 
fotbal. Este 
Rapid-Farul 
echipe v<>r 
rn ultimele

miercuri, cu începere de la 
stadionul Giulești va 

interesantă întîlnire de 
vorba de meciul amical 
Constanța. Cele două 

alinia formațiile folosite 
meciuri de antrenament.

precipitare în acțiuni, mai 
intrări periculoase și du

s-a întîmplat — de exem-i[ ARRICA de 
jocul Progresul — Petro-j Golurile 

ter (2), 
Groza.

au 
R.

Știința
Curcan (Pain)
Neacșu — Cojereanu, Tănase — Gir- 
leanu, R. Lazăr, Petescu (Vîlcov),

respectiv

Paul Andrei-coresp.
ȘT11NTA GALATI —

RAPID FOCȘANI 1 —I (0—0)
In meciul amical disputat sîmbătă 

au marcat: Dan (din 11 m) res
pectiv Stătescu.

La Galați a 
întîlnire 
localitate 
încheiată 
categorie 
Golurile 
ban,

mai avut loc joi o 
amicala între Dinamo din 

și Farul din Constanta, 
cu victoria formației de 

B cu scorul de 4—1 (1—0). 
au

Dudaș,
1, respectiv

Turneul balcanic
BRAȘOV 6 (prin telefon). — 

Astăzi la amiază a sosit, venind cu 
trenul de la Budapesta, echipa Par
tizan din Tirana, care joi va juca 
partida cu Steagul roșu din cadrul 
turneului balcanic. La două ore după 
sosire, fotbaliștii din Tirana au putut 
fi văznfi antrenîndu-se ușor, pe sta
dionul Tineretului. Marti ei vor face 
un antrenament mai intens, de 
aceasta la stadionul Tractorul, 
se va juca meciul de joi.

data 
unde

Edmc 111c și Anton Radar 
au ciștigat „Cupa 6 Martie

Sub 
fostul

la tri- 
juniori

-REȘIȚA, 5 (prin telefon de 
tnisul nostru). — Peste 40 de 
și junioare din întreaga (ară au par
ticipat vineri și sîmbătă la finala con
cursului, de gimnastică dotat cu „Cupa 
6 Martie**. In program au figurat nu
mai exerciții liber alese. In prima zi 
au avut Ioc întrecerile pentru clasi-- 
tnentul individual compus, iar în cea 
de a doua zi s-au întâlnit primii 6 cla
sați., pe aparate.

Acest concurs a constituit o nouă 
etapă de verificare a elementelor de 
perspectivă, în vederea alcătuirii se
lecționatei de tineret pentru viitoarele 
concursuri internaționale. Concurenții 
au evoluat la un nivel bun, majorita
tea- dovedind un progres real- fată de 
ultima competiție de verificare (de
cembrie 1960). Exercițiile au fost 
mai bogate în conținut și executate 
cu ’mai multă siguranță. In special la 
fete- s-a -observat un salt valoric ac
centuat.

• Iată, și rezultatele tehnice: BĂIEȚI— 
individual compus: 1. A. Radar (Tg. 
M.) 53,90 p., 2. Al. Szilâghi (Buc.) 
53,60 p„ 3. Ad. Jacab (Cluj) 49,20 p„ 
4. Gh. Simion (C.-lung Muscel) 48,90 
P-, 5. Gh. Condovici (Buc.) 48,70 p-,

6. Ș. Popescu (Buc.) 47,85; APARATE: 
sărituri: A. Radar 18,70 p.. 2. Al. Szi- 
laghi 18,65 p., 3. Ș. Popescu 18.65 
p.; cal; A. Radar 17,75 p., 2. Al. Szi- 
laghi 17,60 p.. 3. Ad. Jacab 15,25 p.; 
inele: A. Radar 18,30 p., 2. Al. Szi- 
laghi 17,70, 3. Gh. Simion 17,35; 
paratele: 1. Al. Szilâghi 18,35 p., 2. 
A. Radar 17.25 p.. 3. Ad. Jacab 16.95 
p.; bară: A. Radar 17,45 p., 2. Gh. 
Condovici 17 p., 3. Al. Szilâghi 16,75 
p.; sol: I. Al. Szilâghi 18,60 p., 2. A. 
Radar 18,30 p.. 3. Ad. Jacab 17,55 p. 
FETE — individual compus: 1. Edme 
Ilie (Buc.) 35,20 p., 2. Cristina Dobo- 
șan (Tmș.) 34,45 p., 3. Cristina An
driță (Buc.) 34,25 p., 4. Ana Moldo
veanu (C-ța) 33,65 p., 5. Gabriela 
Parisîanu (Tmș) 32,40 p„ 6. Constan
ță Marinescu (Buc.) 31,70; APARATE- 
sărituri:
17,90 
3. C. 
Edme 
17 p.. 
lele :

1. Constanța Marinescu 
p., 2. C. Doboșan 17,45 p., 
Andriță 17;45 p. ; bîrnă: L' 
Ilie 18 p ,' 2. A. Moldoveanu 
3. C. Andriță 16,70 p. ; para- 

. 1. Edme Ilie 19 p.. 2. C.
Doboșan 17,80 p., 3. A. Moldoveanu 
17,35 p.; so-1 ; L C. Doboșan 18,85, 
2. C. Andriță 18,05 p., 3. Edme Ilie 
17,80

2. C.

p-
ILDIRO RUSU-ȘIRIANU

fost realizate de Dără- 
Ștefănescu II și Voicu 
Nunu.

A. Schenknvan-coresp.

intcrciuburi
conducerea lui Besim Fagu, 

jucător internațional al echi
pe; Partizan, și a antrenorului Rex- 
hep Spahiu (alt fost internațional) 
au făcu* deplasarea 15 jucători și 
anume : MALIQATI și Teii — por
tari DELIALISI. PAPADHOPOULLI, 
DINGU și Menta — fundași, SHI I A- 
KU, MERJA și Bvtyci — mijlo
cași, NDINI, KRA.IA. PANO, SHE- 
HU. RESM'A și Seferi — înaintași 
(jucătorii rle căror num? sînt scrise 
cu majuscule, vor fi probabil titularii 
echipei).

Interesul pentru jocul de joi este 
foarte mare aici. Biletele slot aproa
pe epuizate, astfel că se prevede o 
asistență extrem de numeroasă ne 
stadionul Tractorul (capacitate • 
18.000 locuri)

Steagul roșu și-a continuat 
tirile azi, antrenîndu-se la 
porțî cu Metrom.

C. GRUIA coresp.

pregă- 
dou.i

reg.

P. Vasiliu, cel mai ban jucător al echipei gălățene în meciul de sîmbătă în plină 
acțiune. Fază din meciul Dinamo ~București—C.S.M. Galați Foto: I. Miliăicll

mult

celor 
Dina-

ntat-o), ci despre un fapt cu 
mai semnificativ.

Nu mică a fost surprinderea 
prezenți sîmbătă seara in sala
mo, urmărind jocul echipei gazdă, 
încă din primele secunde, dinamoviș- 
tii au trecut la „presing" pe tot te
renul. Am crezut cu toții la început 
că este vorba de o tactică specială 
adoptată de antrenorul Dan Niculescu 
și așteptam rezultatul. Efectul a fost 
însă contrar celui dorit. Minutele se 
scurgeau in șir, iar dinamoviștii care 
schimbau echipa... ca la hochei nu 
reușeau mai nimic. Jucătorii de la 
Galați găsiseră un antidot : fiecare 
component al echipei se deplasa în 
permanență, creînd blocaje succesive, 
înlesnind astfel acțiunile partenerilor. 
Astfel, oaspeții au avut in perma
nență inițiativa, conducted tot timpul 
la o diferență de citeva puncte. A- 
ceasta a făcut pe din.amoviști să ac
ționeze tot mai nervos (este și nor
mal cind vezi 
întoarce împotriva ta), 
pase 
ziții 
Dan 
rilor 
Era 
gălățeni văzîndu-se in avantaj au lup-

că propria armă se 
să greșească 

și chiar aruncări la coș din po
dare. După pauză, antrenorul 
Niculescu a dat indicații jucăto- 
săi să revină la un joc normal, 
prea tirziu însă. Baschetbaliștii

poate 
un SISTEM DE JOC apli- 
o durată mai lungă (și a- 
dovedit-o din plin evoluția 
de mare valoare la noi in 
la jocurile din turneul o- 
la Roma) numai atunci cinri 
posedă un lot de jucători

Este bine știut că „presingul" 
constitui 
cabii pe 
ceasta a 
echipelor 
țară, sau 
limpic de 
o echipă
cu o foarte bună pregătire fizică și 
tehnică, de o valoare apropiată, 
rest, „presingul" nu 
decit ca o TACTICA 
cție de rezultat, sau 
mente de joc, pe 
scurtă de timp.
lucru a fost scăpat din vedere de 
către Dan Niculescu. El a neglijat și 
faptul că jucătorii dinamoviști (deși 
au toate posibilitățile la dispoziție) 
mai au de adăugat încă multe la ba
gajul de cunoștințe tehnice și că între 
componenții formației mai există încă 
diferență de valoare. Și rezultatul s-a 
văzut!

Iată, așadar, unde trebuie căutate 
cauzele infringerii, care vor consti
tui desigur un prilej de serioasă ana
liză, atit pentru jucătorii dinamoviști. 
cit și pentru antrenorul lor.

In 
poate fi folosit 
specială în fun- 
în diferite rao- 

o perioadă mai 
Or, tocmai acest

v. ADRIAN

Nu lipsiți de la concursul Pronoexpres de miine
Astăzi est,- ultima zi 

depune buletinele pentru 
expres de miine, miercuri. 8 martie. Toate' 
concursurile Pronoexpres din anul acesta 
s-au bucurai de mari sm-ci-șe. Numai la 
concursul rl'n 22 februarie s-au înre
gistrat peste 13.000 de premii. Un punct 
de atracție îl constituie și reporturile 
ilr mare valoare, care ctaranlearză premii- 

| record la categoria 1.
Iti sfîrșit. descentralizarea concursuri- 

. lor Pronoetpres oferă posibilitate parti- 
| cipanților să depună buletinele „l.lă in 

ajunul zilei de tragere.
Toate aceste fapte demonstrează

fiecare concurs Pronoexpres oferă mari 
avantaje parțicipanților. Prezența la con
cursul de miine este deei indicată iar 
depunerea a cit mai multe variante mă
rește șansele obținerii marilor premii.

★
Tragerea concursului Pronoexpres, de 

miine, miercuri, 8 martie, va avea loc în 
eoni. Slîlpeili, raionul Câmpulung. regiu
nea Pitești, începând de la ora 19.

cîiul mai puu-ti 
concursul Prono

că

ÎNAINTEA UNUI NOU SI INTEKESaNI 
CONCURS PRONOSPORT

Duiniuică are Ioc al 11-lea concur* 
Pronosport al anului. Iată programul 
cestui concurs împreună cu pronosticuri!* 
apărute în „Programul Loto-Pronosport**.

1. Milan—Juventus 2, 1,
II. Lecci

III
IV.

V
VI.

VII.
VIII

IX.
X.

XL
XII.Nîmes—Rouen 1

★
Rezultatele provizorii ale trierii 

concursului Pronosport nr. 10 diti 5 
marlie :

273.80 variante cu 12 rezultate.
4.!-24.90 variante cu 11 rezultate. 
20.796,90 variante cu 10 rezultate. 
Omologarea în curs de desfășurare. 
Premiile concursului Pronoexpres tir. 
din I martie.
Categoria
Categoria 

lei.
Categoria

lei.
Categoria

lei.
Categoria

lei.
Câștigătorul premiului de 75.000 fel 

este Eugen Popescu din Rîmnicu 
Vîlcea.

Report pentru concursul nr. 10 din 
8 martie :

Categoria I 200.000 Iei, categoria 
II 26.294 lei.

Internaționale 2, X
Torino—Padova 1 
Atalanta—Roma 1, x 
Lazio—Sampdoria 1, 2 
Napoli — Spăl 1 
Bologna— Rani 1 
Laiicrossi—Udinese 1, x 
Valenciennes—Troyes 1 
St. Francai»—Angers 1, x 
Nancy—Toulouse x, 1

urmează să 
doua partidă 

Ploiești la

• Partizan Tirana 
susțină duminică o a 
și anume 
Ploiești.

• Jocul de joi de la Brașov va 
fi condus 
rația de la Ankara a comunicat nu
mele lor Semih Zoroglu .— la cen
tru —. Babakan și Rifat — la tușă.

cu

de

Petrolul

trei arbitri turci. Fede-

HIPISM
miercuri, alergări de trap

Programul alergărilor de trap de 
miercuri după amiază- prezintă întreceri 
deosebit de interesante. Cei mai buni 
cal de trei ani. Elbruz. Rodia. Săniuța, 
Crin, Tîmpa. Lpt.rioara .se întilnesc In 
premiul Găesti, iar elementele vîrstnlce 
iși dispută șansele în premiul 8 Martie, 
care este alergarea principală a reu
niunii. La această . competiție parti
cipă :

2100 Blanca (Solcan), Dafin (Toderaș), 
2120 Atlet (Avram), Sulamita (Ghinea), 
Zori de zi (Brailovsky), 2140 Rotaș (Di
nu), Tulipan (Herțescu), Fantezia (An- 
ghel), Iubitul meu (Butan), 2160 Vifora
(Szabo). gana.

REZULTATELE DE SIMBATA

Alergările de sîmbătă au fost viu 
disputate. Dintre clștigători s-au remar
cat Joc, Dura, Postăvaru și Frășinet. 
Iată rezultatele :

I. Eretic (Croitorul, Retezat, Flamura. 
Cota -.

II. 
listea. 
713.40

III.
3.80-47.60-25.40.

IV. Postăvaru (Mustață), Secera 
netu. Cota : 2.10—30.20—33.70, ord. 
190.50.

V. Dura (Cîrligel), Vipera,
Cota : 2.60—7.40—6,80;

VI Frășinet (SZabo), Holtei,
Cota : 4.50-15.40-15.80, ord triplă : 230,90. 

vn. Mezina (Ichlm), Farmec, Hațe- 
Cota; 5.10-41.50-103.40.

19.80-157.70
Evlva (Moldovan), Avint, Prive-
Cota : 2.30-45.80-54.30, ord. triplă :

Joc (Teofil), Nuca, Elegia, Cota :

Postăvaru (Mustață), Secera VI- 
triplă :

Stegar.

Novac.

9
II 1 variantă a 75.000 lei.
III 72 variante a 1.515

IV

V

VI

477 variante a 362

1.575 variante a 109

7.150 variante a 28

Rubrică redactată de I. S. Loto-l’rmi® 
sport.



Concursul Internațional Jubiliar de sein
SCHIUL ROMÎNESC A MAI URCAT 0 TREAPTA... DUPĂ TREI ANI...

Schiul romînesc a mai urcat o 
treaptă; poate cea mai importantă 
de pînă acum. După zeci de ani de 
deplin anonimat, au urmat în ultimii 
ani o serie de performanțe frumoase, 
pentru ca acum Gh. Bălan și liona 
Micloș să se situeze în fruntea 
unui clasament, în care figurează 
nume cu rezonanță în schiul francez 
(care a dat cu regularitate campioni 
olimpiei, mondiali), Stelian Dră- 
guș și Elena Tom să cîștige curse 
în fața valoroșilor fondiști ceho
slovaci, iar C. Tăbăraș, N. Pandrea, 
I. Zangor, K. Gohn, M. Bucur, Mi- 
baela Ghioarcă și Ana Scherer să se 
claseze pe primele 10 locuri într-o 
întrecere internațională, la care au 
participat reprezentanții a 7 țări 1

După zeci de ani, timp în care 
o comparație între valoarea schiori
lor noștri și cea a schiorilor fran
cezi, austrieci, polonezi ne era net 
defavorabilă, iată că tinerii repre
zentanți âi țării noastre au luptat 
de la egail la egal, cu cei francezi, 
iar pe ceilalți i-au învins de o ma
nieră categorică. Aceasta este prima 
și cea mai însemnată constatare care 
se desprinde la sfîrșitul Concursului 
Internațional Jubiliar disputat timp 
de trei zile la Poiana Brașov.

O suită de rezultate excepționale 
ilustrează progresul uriaș înregistrat 
de schiul din țara noastră, datorită

în primul rînd, minunatelor condiții 
create de partid și guvern. Decla
rațiile conducătorilor, antrenorilor și 
concurențilop străini sînt elocvente 
în această privință, ele oglindind 
atît saltul schiorilor noștri, calitatea 
superioară a pîrtiilor, precum și buna 
organizare a întregului concurs.

Ca aspect general, întrecerile au 
fost dominate de reprezentativele 
Franței, României (probele alpine) 
și Cehoslovaciei (probele de fond), 
care și-au împărțit primele locuri. 
Figura cea mai impresionantă a 
concursului internațional jubiliar, a 
fost binecunoscutul Leo Lacroix, 
învingător în multe concursuri de 
mare anvergură, clasat la recentele 
campionate ale Franței înaintea Iui 
Peri Hat, cel mai în formă schior al 
sezonului...

Lacroix și Arlette Grosso, dublă 
campioană a Franței, au trebuit să 
arunce în luptă toate cunoștințele 
lor pentru a putea obține victorii 
în fața reprezentanților noștri. 
Grosso nu a reușit, de altfel, decît 
un rezultat de egalitate în disputa 
cu maestra sportului Ilona Micloș, 
numai cu un an în urmă debutantă 
în concursuri internaționale de schi. 
Cît privește pe ceilalți concurenți în 
frunte cu Stamos, Georges Duvillard 
austriacul Schemmel (învingător în 
trei probe la concursul internațional 
din 1957), polonezii Barnowskj și

Gasienica, ei au trebuit să cedeze 
în fața superiorității reprezentanți
lor noștri.

Ar fi greșit să se creadă, însă, 
că tinerii schiori ai țării noastre au 
atins apogeul, că de 
au de învățat și că 
pare la concursuri îi 
fruntea întrecerilor, 
vor continua să se 
perseverență, dacă vor ști să învețe 
din fiecare concurs, dacă nu vor 
precupeți nici un efort în lupta 
sportivă, numai atunci ei vor putea 
păși în primele rînduri ale schiului 
mondial. Noi le dorim din toată 
inima acest lucru și după felicitările 
adresate pentru frumoasa lor com
portare, le urăm ca străduințele ce 
le vor depune pe viitor să-și gă
sească răsplata...

D. STANCULESCU

sus, in timp ce tinerii noștri schior 
rămași acasă, nu se gîndeau decât la. 
revanșă.

Poiana Brașov, martie 1961. Fran

acum nu mai 
simpla partici- 
va instala în 
Numai dacă 
antreneze cu

1. Deși accidentat cu pu
țin timp înainte de Con
cursul Internațional Jubi
liar, maestrul sportului Ni- 
colae Pandrea a făcut do
vada multiplelor sale posi
bilități, clasîndu-se pe lo
cul II la slalom special

2. Înaintea startului In 
proba de cobbrîre, un ultim 
consult prietenesc între 
Ilona Micloș (stingă) și 
poloneza Maria-U'anla Ko- 
val sita

3. Francezul LeoJean 
Lacroix în timpul probei 
de slalom special

Foto: Tudor Chioreanu

Poiana Brașov, februarie 1958. 
Amintirile ne sînt încă proaspete. Un 
soare cald, primăvăratic, mingîia 
„coama" Postăvarului, invitînd spre ______ ________ _____________________
pîrtiile masivului mii de turiști dor- ceza Georges Duvillard și Pierre Sta 

mos au descins, din nou, în minunat 
noastră stațiune de iarnă pentru 
participa alături de schiori din Aus 
tria, Polonia, Cehoslovacia. R.D. Ger 
mană, Ungaria și România la con 
cursul care aniversează 50 de ani d 
existență a schiului romînesc. Cu de 
legația schiorilor francezi au mai so 
sit rutinatul Leo Lacroix și dubb 
campioană Arlette Grosso.

Și probele au început. Cu slalomu 
uriaș și cu... victoria de o manieri 
categorică a schiorului nostru Gh. Bă 
lan, care parcursese traseul cu 4,1 
secunde mai repede decît Pierre Sta 
mos. Un alt schior român, Cornel Tă 
băraș, s-a clasat pe locul 3 înainte i 
lui Leo Lacroix, completind succesu 
culorilor noastre. Ilona Micloș cîști- 
gase și 
iar pe 
guș și 
în fața 
Hruby 
următoare, disputa dintre schiul fran
cez și cel romînesc a continuat Ic 
fel de pasionantă. Ilona Micloș c 
mai reușit o victorie în fața Arlettei 
Grosso, iar C. Tăbăraș, Gh. Bălan. 
N. Pandrea au luptat de la egal cu 
Leo Lacroix, cîștigătorul ultimele* 
probe masculine, coborirea și „s 
cialul". Și clasamentul combinatei al
pine este cit se poate de elocvent ; 
pe primul loc, Lacroix cu 5,03 p. tai 
în imediata lui apropiere, Tăbăraș cu 
6,12 p. și Bălan 13,18 p, 
vansat mult 
Stamos.

Concursul 
încheiat cu 
Schiorii romîni s-au auzit strigați de 
5 ori pentru a primi medaliile care 
răsplăteau pe învingători și au pășit 
cu fruntea sus, așa cum au făcut-o 
cu trei ani în urmă numai schiorii 
francezi...

nici să încurajeze pe tinerele spe
ranțe ale schiului nostru alpin in 
disputa lor cu schiorii de peste ho
tare, francezi, austrieci, polonezi, la 
fel de tineri și ei. Să-i încurajeze și 
să aplaude măcar o victorie romi- 
nească. Dar, rînd pe rînd, toate ti
tlurile au revenit sportivilor oaspeți; 
francezii Georges Duvillard și Pierre 
Stamos au reușit cele mai bune „cro- 
nometre" la coborîre, slalom uriaș și 
special și — o dată cu ele — și pri
mele locuri la „combinată". Princi
palii lor adversari în întreceri 
seră, i 
tried: 
ning și Bienvenue. La sfîrșitul 
trei zile de concurs schiorii francezi 
părăseau locul de întreceri cu fruntea

atunci, tot... francezi sau 
: Folliquet, Fourgerouse,

fuse- 
aus- 

Nen- 
celor

OASPEȚII AU CUVÎNTUL...
Elie-Guy Mantoul 

conducătorul delegației de schiori 
francezi: „Am avut acum plăcerea să 
mă aflu în ambianța marilor con
cursuri internaționale și mulțumirea 
sufletească de a fi fost excelent pri
miți : tradiționala ospitalitate româ
nească, cunoscută mie pînă acum, 
doar din auzite, nu s-a dezmințit. 
Mi-au plăcut pîrtiile, cel mai miilt 
cea de coborîre. „Băieții" mei au fost 
îneîntați de ea, fiindcă cere din par
tea schiorilor o pregătire completă.

Schiorii romîni au fost, indiscuta
bil, mai buni în probele care le-au 
revenit și, întrucît printre învinșii lor 
au figurat destule nume „sonore", pot 
fi mîndri. Am avut chiar impresia că 
însuși Perillat, schiorul francez nr. 1 
la ora actuală, ar fi pierdut „uriașul": 
niciodată el nu a reușit să-1 învingă 
pe Lacroix cu 7,8 secunde!

încă o dată, îmi exprim satisfacția 
pentru primirea călduroasă, pentru, 
organizarea concursurilor și pentru 
nivelul lor tehnic".

țumirile pentru frumoasa primire de 
care ne-am bucurat cu toții și — tot
odată — să adresez federației romî- 
ne de specialitate sincerele mele fe
licitări pentru organizarea concursu
lui și — mai ales — pentru progre
sul tehnic înregistrat”.

Wolfgang Klee 
conducătorul delegației de schiori 
austrieci: „Constat că rezultatele dru
mului bun pe care merge schiul ro
mînesc au început să apară. Cel mai 
mult mi-au plăcut Cornel Tăbăraș, 
Gheorghe Bălan și Ilona Micloș. A- 
tenție însă la Gohn! Are perspective 
excepționale. Să nu se uite însă im
portanța concursurilor internaționale 
ca mijloc de pregătire și de dovedire 
a pregătirii".

(Declarații luate de
GH. RUSU-Ș1RIANU)

Stanislav Jobrjinski
specialistul F.I.S. în problemele pîr
tiilor: „In primul rînd ceva despre 
pîrtii. Cea de coborîre este foarte 
bună, printre cele mai bune din Eu
ropa. Sulinarul este, de asemenea, o 
pîrtie tipică pentru proba masculină 
de slalom uriaș. In varianta ei de co
borîre femei este tot foarte bună, dar 
puțin prea „rapidă" (în raport cu 
pregătirea schioarelor) pe porțiunea 
Canal-Zidul Mare.

In legătură cu marcarea manșelor 
de slalom special, aș vrea să arăt că 
majoritatea concursurilor mari includ 
manșe aritmice, mai grele dar — 
tocmai de aceea — mai elocvente, 
mai judicioase pentru departajarea 
concurenților. Ar fi bine deci ca an
trenamentul și concursurile (respectiv 
marcarea manșelor) să fie orientate 
în acest sens.

In ansamblu, Poiana Brașov este 
o stațiune foarte bine așezată și cu 
mari perspective din punct de vedere 
sportiv. Cred că ar mai fi necesare 
unele eforturi pentru mărirea capaci
tății de transport mecanice, de care 
se leagă accesibilitatea pîrtiilor (și 
pentru schiul de mase și pentru cel 
de performanță), cît și progresul pe 
mai departe al schiorilor romîni. Țin 
să adaug și să subliniez că ei au fă
cut un salt valoric cu adevărat fan
tastic, în special în ultimul an 1 Cla
samentele și comportarea lor în con
curs, privite în ansamblu, o dovedesc 
din plin. Mi-a plăcut Ia ei și ma
niera de a concura. Cel mai repre
zentativ din acest punct de vedere 
este Gh. Bălan, a cărui impetuozitate 
poartă atît amprenta stilului marilor 
campioni, cît și germenii marilor per
formanțe.

In încheiere țin să-mi exprim mul-

ea disputa cu Arlette Grosso 
pîrtiile de fond, Stelian Dră- 
Elena Tom obțineau victori 
valoroșilor schiori cehoslovac 
și Vlasta Srnkova. In zilele

pe Duvillard

Internațional 
împărțirea

care au de- 
(21,22 p) și

Jubiliar s-a 
premiilor.

G. NICOLAESCU

Sf aiuri tehnice de pe... tușă și din tribune?
Am intrat în sala Dinamo i>entru a 

urmări întâlnirile din cadrul primei e- 
tape a campionatului republican de 
’ ? pe echipe. Prima impresie a fost 
v. ..„cută. Sala avea un aspect sărbăto
resc. De-a lungul ei, la cele trei saltele 
se întreceau, rînd pe rînd, numeroși ti
neri care deși nu au încă tehnica Iui 
Pirvulescu. Cernea, Țăranu și altor 
fruntași, caută să-și ridice măiestria, 
sînt dornici să urmeze exemplul oferit 
de luptătorii fruntași.

în ambianța deosebit d»e plăcută pe 
care ne-a oferit-o în aceste ore sala Di
namo, am fost de nenumărate ori de
ranjați de țipetele și apostrofările unor 
antrenori și sportivi din tribune.

„Așa, Ioane ! Prinde-1 de picior.. Fă-i 
un „șurub"... Aufreiser ! Un Nelson !"

Asemenea „sfaturi tehnice' erau date 
de diferiți antrenori și sportivi aflați în 
jurul saltelei sau în tribune. Pe unii 
dintre ei i-am identificat. Nu erau alții 
decît cunoscuții antrenori Vasile Con- 
stantinescu (Progresul Buc.), Ilie Gheor

ghe (Metalul Buc.), ion Mureșan (Ster 
gul roșu Brașov), secundați de luptăt< 
i'ii Bunica (Met.), Croitoru (C.S.M. Ga
lați) ș.a.

Nu putem fi de acord cu asemenea 
recomandări ad-hoc pe care Ie fac an
trenorii. Sfaturile tehnice și îndrumă
rile trebuie date acasă și nu în tim
pul luptei, când asemenea „directive" 
complet nepotrivite, în loc să ajute, mai 
mult enervează, zăpăcesc pe sportiv.

Federația de lupte trebuie să ia mă
suri pentru a se pune capăt acestor 
stări de lucruri care se observă atît la 
reuniunile din București, cît și Ia ceie 
care se desfășoară în alte orașe din 
țară. întocmai ca la meciurile de box, 
unde boxerii sînt avertizați din cauza 
antrenorilor „vorbăreți" din colțul rin
gului, și luptătorii „îndrumați de la dis
tanță*4 de antrenorii lor, trebuiesc sanc
ționați în timpul disputei

I. O,

Echipa Lokomotiv Verșeț întreprinde
un turneu în

Joi seara urmează să sosească 
echipa de lupte clasice Lokomotiv 
Verșeț, care va întreprinde un turneu 
în țara noastră. Prima întîlnire este 
programată pentru ziua de 10 martie 
cind luptătorii iugoslavi vor întîlni 
formația C.S.M. Reșița. Sportivii din 
Verșeț vor susține la 12 martie cea 
de a doua întîlnire la Lugoj, cu for
mația locală. Cel de al treilea meci 
al echipei iugoslave va avea loc la 
Arad în ziua de 14 martie, iar ulti
mul la 15 martie la Timișoara.

Echipa Lokomotiv Verșeț va avea

țara noastră
următoarea componență : 52 kg —
Stankovtci; 57 kg — Toto; 62 kg — 
Stoici; 67 kg — Pavicici; 73 kg — 
Balaș ; 79 kg — Iovici; 87 kg — 
Iovanovict; grea — Miatov.

Cu prilejul acestui turneu vor fi 
verificați unii luptători romîni, mem
bri ai lotului republican de lupte 
clasice, care sînt susceptibili de a 
participa la campionatele mondiale de 
la Jokohama (Japonia) ce vor avea 
loc in luna iunie.

DIN POȘTA ZILEI
ATLETII DIN BISTRIȚA 

AU ÎNCEPUT PREGĂTIRILE

Antrenamentele atleților din orașul 
nostru se efectuează atît în sală cît 
și în aer liber sub conducerea prof. 
Andrei Bartha. Această inițiativă 
aparține secției de atletism a aso
ciației sportive Gloria și noului in
structor sportiv, Lucian Dornea. Pre
ocupare pentru antrenamente mai do
vedesc asociațiile sportive Sănătatea 
și Victoria. In schimb, A. S. Făclia, 
deși di- •ario de c ’re tonice., ma
teriale și... iubitori ai acestei ramuri

sportive (avînd și cel mai bogat 
program competițional, în frunte cu 
campionatele de atletism ale școlilor 
medii) dă dovadă de o slabă preo
cupare.

Martin Thellman-coresp.

CURSURI DE ARBITRI 
LA ODORHEI

Consiliul raional U.C.F.S. Odorhei 
a organizat o serie de cursuri de 
arbitri la fotbal, handbal și hochei 
no ---- -1, sțnt predate de
profesori de educație fizică, activiști

sportivi și arbitri cu experiență. Tn 
scurtă vreme elevii se vor prezenta 
la primele seminarii.

I. și B. Bartha-coresp.

O NOUA SECȚIE DE BOX LA ARAD

Pe lingă asociația sportivă Victo
ria din Arad a luat ființă o secție 
nouă, cea de box, condusă de antre
norul Remus Mohan. De două luni. 
Ștefan Popovici, Ilie Lingurar, Ion 
Pecican, Ion Mitric și alții se an
trenează cu p ' b ’tote

ion Ciorogariu-coresp. j,



Femeia se bucură de toate drepturile în patria noastră liberă și înflori
toare. Respectată și ocrotită, ea aduce o contribuție de seamă la con
struirea societății noastre noi, socialiste.

In anii puterii populare sportul a devenit accesibil tuturor femeilor din patria 
noastră. Sute de mii de tinere activează în cadrul asociafiilor și cluburilor spor- 
live, iau parte la marile competiții de mase. Sportul feminin cunoaște un avînt 
uriaș. Performanțele răsunătoare obținute de sportivele țării în întîlnirile in
ternaționale confirmă înalta clasă atinsă, răspund admirabilelor condiții create 
de partid și guvern. Astăzi, în Republica Populară Romînă sînt 19 maestre 
emerite și peste ISO maestre ale sportului. In discipline ca handbal, atletism, 
canotaj, scrimă, gimnastică, șah, parașutism, tenis de masă, schi, volei, tir, 
reprezentantele noastre au adus patriei dragi răsunătoare victorii.

De Ziua Femeii adresăm un salut cald harnicelor noastre tovarășe de mun
că, talentatelor noastre sportive.

CADOURI...
Cuplului Maria Alexandru- 

Geta Pitică proaspete campioane 
internaționale de tenis de masă 
ale R.P.R.

Le spun sub formă de urare 
Aceste vorbe la ureche: 
S-ajungă o pereche care 
Pe lume nu are... pereche.

înotătoarei Sanda Iordan
«i urez acuma
(Vor și spectatorii!)
La bazin într-una, 
Să-noți in... victorii!

Ținta șei Aurelia Cosma
Cind la concursuri se prezintă, 
In fața ei să stea o „țintă" : 
Pe poligon, doar dintr-un foc, 
Să nimerească... primul loc!

Echipei noastre feminine re
prezentative de handbal

Deși — cum singure o știți — 
La handbal pașii sint opriți, 
Tn măiestrie-i nimerit 
Să faceți... pași necontenit.

Iolandei Balaș
Ți-aș dori să sari mai sus 
Spre înalt, cum spun poeții
Dar mi-e teamă, drept să-ți spun 
Că se vor speria... băieții.

Echipajului de canotaj femi
nin 8—1-1 clasat în numeroase 

competiții internaționale pe 
locul II.

De ziua voastră mă gindesc 
Că-n al trofeelor tezaur, 
Lingă medalii de argint
S-ar potrivi una de... aur.

Elenei Leuștean
Cu „solul" tu ne-ai fermecat 
Și atragi aplauze mulțime.
Noi iți urăm: lucrind la sol 
Să fii mereu la înălțime I

Sprinterelor noastre
Cum știm, dansuri populare 
Tot jucați mereu cu foc, 
Vă urez: dansați oricare 
Numai nu... bătuta-n loc!

nonei Micloș, campioană 
R.P.R. la schi care ne-a repre
zentat cu cinste în competițiile 
internaționale.

Ți-am rezervat această „poantă" 
Care-ți convine de minune : 
De cite ori cobori pe pantă, 
Să înregistrezi o... ascensiune.

V. D. POPA
I. CHIVU

MIRCEA CODRESCU

Uriașa dezvoltare de masă a fost 
temelia pe care s-a înălțat mă
rețul edificiu al sportului femi
nin din țara noastră. Dintre su
tele și sutele de mii de partici
pante la crosuri, spartachiade și 
alte competiții se ridică neconte

nit noile talente.

Făcînd primii pași în sport într-o 
competiție de mase, Ilona Micloș a 
ajuns astăzi să fie cea nun bună 

schi oară a țării noastre

In lumea gimnasticii, numele 
Soniei lovan și al Elenei Leuștean 
sint binecunoscute. La toate ma
rile competiții la care au partici
pat, valoroasele noastre gimnaste 
au atras aprecierile unanime ale 
specialiștilor. Componente de bază 
ale echipei țării noastre clasată 
pe locuri fruntașe la ultimele două 
ediții ale campionatelor mondiale 
(Roma locul IV 1954 și Moscova 
locul III 1958) precum și meda
lii de bronz la Olimpiadele de la 
Melbourne (1956) și Roma (1960), 
Sonia lovan și Elena Leuștean au 
adus culorilor R.P. Romine fru
moase succese individuale și în 
numeroase alte confruntări inter
naționale.

—- - - - - - - - - - - - - - - - -

Cînd spui Iolanda Balaș nu mai este ne
voie, să adaugi nimic 1 Faima marii noastre 

campioane a înconjurat de mult lumea

® să * 
& © <? 5® 

si <

După 10 ani de muncă asiduă, I.ia Manoliu (dreapta), și-a încu
nunat cariera atletică cu o splendidă medalie olimpică de bronz la 

aruncarea discului

/V r

Cele mai bune din lume ! De două 
ori la jind handbalistele noastre au 
devenit camn'oane ale lumii. Cinste



La revedere, stele dragi... nwrvp «.g ■
Aseară, în fața unui public entu

ziast, „Stelele Polare" au spus „la 
revedere" iubitorilor patinajului ar
tistic din Capitală. „La revedere", dar 
nu „adio"... Pentru că sperăm sa re
vedem tinărul ansamblu berlinez, care 
an de an crește nu numai in virstă, 
ci și in măiestrie.

Copiii pe care i-am admirat și în 
1950, ne-au demonstrat acum, intr-o 
călătorie „In jurul lumii pe... patine", 
cit de mult înseamnă un an pentru 
elevi sirguincioși, care muncesc cu 
tragere de inimă, cu elanul specific 
tinereții.

Nu vom uita ușor perechea micuților 
Brigitte Weise și Michael Brychcy, ad
mirabili in baletul lor tirolez, sau pe 
mezinele ansamblului Ania Rau și 
Brigitte Stolfig, care n-au împlinit 9 
ani, dar stăpinesc de-acum multe din 
tainele patinajului. Nu vom uita, de
sigur, nici marile stele ale ansamblu
lui, ca Budo Bockenauer și Heidi

renra =—
„Cupa orașului Moscova* 1* — o competiție 

de mare amploare

C.IMP1NA (prin telefon). — Vineri 
seara s-au disputat ultimele meciuri 
din cadrul „zonei" de la Cîmpina. 
După trei zile de întreceri dîrze, bo
xerii din orașul și regiunea Bucu
rești au cîștigat 5 titluri, cei din re
giunea Argeș 3, iar 2 au revenit pugi- 
liștilor din regiunea Ploiești. Iată re
zultatele tehnice din seara finalelor:
I. Optășeanu (Argeș) b. dese. M. Ol- 
teanu (or. Buc.) ; Gh. Badiu (Ar
geș) b. dese. R. Tănase (reg. Buc.) ; 
C. Rădulescu (Ploiești) b. p. A. Găr- 
descu (Argeș) ; D. Enache (or. Buc.) 
b. ab. 3 C. Frățescu (reg. Buc.) ; M. 
Cornel (Ploiești) b. p. I. Rădulescu 
(or. Buc.) ; F. Onisei (or. Buc.) b. 
K.O. I M. Hodivoianu (reg. Buc.); 
C. Anton (or. Buc.) b. neprez. Gh. 
Maidan (Argeș); Gh. Bucur (reg. 
Buc.) b. p. M. Iordache (Argeș) ; 
H. Low (or. Buc.) b. ab. 2 A. Po
pescu (Ploiești); I. Ivan (Argeș) 
b. p. S. Panduru (reg. Buc,).
B, Păltineanu și E. Stroie — coresp.

Intre 9 și 11 martie va avea loc 
în capitala U.R.S.S. „Cupa orașului 
Moscova" la haltere. In vederea aces
tei mari competiții, au făcut depla
sarea doi dintre cei mai buni haltero
fili ai țării, Balaș Fiți și Lazăr Baroga, 
însoțiți de antrenorul emerit Ștefan 
Petrescu.

Pentru a afla citeva amănunte 
despre această importantă întrecere 
ne-am adresat prin telefon antreno
rului Ștefan Petrescu.

— „Sintem de citeva zile la 
Moscova — ne-a răspuns interlocuto
rul nostru — și avem condiții exce
lente de pregătire. Băieții s-au antre
nat zilnic in sala Dinamo și se află 
intr-o formă destul de bună. Balaș 
Fiți, care s-a accidentat la mină in 
ajunul plecării, este restabilit și se 
poate antrena în bune condiții. La 
ultimul antrenament el a totalizat, in 
cadrul categoriei pană, fără efort, 
310 kg. El a împins 95 kg., a smuls 
90 kg și a aruncat 125 kg. Sperăm că 
in concurs va ridica mai mult și va 
obține un nou record... Lazăr Baroga, 
fără să se întrebuințeze serios, a to
talizat 405 kg (130, 120, 155). Și de 
la Baroga așteptăm un rezultat bun 
la acest concurs, mai cu seamă că ad
versarii săi vor fi foarte puternici".

— Ce țări și-au anunțat partici
parea ?

GIMNASTICA II» IE IN VIOR A RE
Program nr. 3 (bărbați)

EX. I. — Stînd cu mîinile la ceafă : 
întinderea brațelor diagonal în sus cu 
ducerea unui picior întins la orizon

tală și ridicarea pe vîrful piciorului 
de sprijin (1). Revenire (2). Se exe
cută de 6—8 ori.

EX. 2. — Stînd depărtat cu l>ra- 
țele întinse în sus: rotarea amplă a 
trunchiului cu îndoirea alternativă a

picioarelor. Se execută de 4 ori spre 
stînga și de 4 ori spre dreapta. Pi
ciorul se îndoaie atunci cînd corpul 
trece deasupra lui.
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Steiner, pe Monica Zimke, pe Brigitte 
Klewer, sau acel minunat „duet", Ire
ne Miiller — Hans Georg Dallmer, 
toți adevărați virtuoși ai gheții.

In legănarea valsurilor, in atrăgă
torul folclor din atitea și atitea țări, 
am urmărit transpuse pe gheață de 
acești ambasadori ai sportului din 
R.D. Germană, dansurile naționale și 
moderne de pe diferite meridiane ale 
globului.

Trebuie să mulțumim conducerii 
clubului Dinamo București, care ne-a 
oferit acest spectacol proaspăt, tine
resc, captivant. De asemenea clubului 
Dinamo Berlin și tuturor celor 45 de 
tineri sportivi care au fost oaspeții 
noștri.

La revedere, stele dragi. Vă aștep
tăm să străluciți din nou pe gheața 
patinoarului nostru ! Prietenia noastră 
să fie proaspătă ca și florile pe care 
le-ați primit ieri o dată cu termina
rea ultimelor acorduri ale „Valsului 
bucuriei"...

— Halterofili din 15 țări printre 
care R.P. Chineză, R.P. Polonă, R.P. 
Ungară, Iran, S.U.A. etc. vor lua 
parte la cele 7 categorii.

— La ce categorii se anunță lupta 
cea mai strînsă ?

— La categoria ușoară întrecerile 
vor fi deosebit de echilibrate. Este 
posibil ca la această categorie să fie 
doberit recordul mondial care apar
ține tinărului halterofil sovietic Lo
patin cu 400 kg. Și el va lua parte 
la întreceri alături de compatrioții 
săi Bușuev și Jagli-Ogli. De altfel, 
halterofilii sovietici sint favoriți la 
marea majoritate a categoriilor. Par
ticiparea recordmanului și campionu
lui olimpic lurii Vlasov este incertă. 
El a fost supus unei operații de amig- 
dale și nu este încă pe deplin resta
bilit.

— O ultimă întrebare: unde și 
cînd vor avea loc întrecerile ?

— Competiția va începe joi in 
Palatul Sporturilor. Se vor desfășura 
întrecerile la „cocoș" și „pană". Vi
neri iși vor măsura puterile haltero
filii categoriei ușoară și semimijlocie, 
iar sîmbătă cei de la categoriile mij
locie, semigrea și grea.

Interviu luat de
ION OCHSENFELD

Cum ne organizăm activitatea fizică

EX. 6. — Sprijinit cu palmele pe 
două scaune: îndoirea și întinderea 
repetată a brațelor cobocînd pieptul

EX. 3. — Stînd pe un picior cil 
mîinile sprijinite pe un scaun: legă
narea amplă a piciorului liber late

ral spre dreapta și spre stînga. Sa 
execută de 10 ori cu fiecare picior. 
Legănările se efectuează în plan fron
tal.

EX. 4. — Culcat cu mîinile la
ceafă, cu vîrfurile picioarelor spriji
nite sub un dulap: ridicarea și în

doirea repetată a trunchiului deasu
pra picioarelor întinse. Se execută de 
8—12 ori.

EX. 5. — Stînd pe piciorul drept 
cu mîna dreaptă sprijinită pe. margi
nea mesei, piciorul stîng menținut în
tins înainte; executarea a 6—10 ge
nuflexiuni pe piciorul drept. Aceeași 
pe piciorul stîng.

O spectaculoasă fază la fileu din tnlilnirea Rapid—Știința Cluj
Foto: I. Mihăică

Spectatorii prezenți sîmbătă după- 
amiază în sala Floreasca, au plecat 
mulțumiți numai pe jumătate. In
tr-adevăr, din cuplajul Rapid—Știin
ța Cluj și Dinamo —Progresul, doar 
primul meci a fost de o bună valoare 
tehnică. Cel de al doilea...

Dar nu despre asta voiam să dis
cutăm în rîndurile care urmează. Cu 
totul alt aspect tte-a atras atenția. 
Este vorba de jocul prestat de maes
trul sportului Gh. Fierarii, în nenu
mărate rînduri aplaudat la scenă des
chisă, cu adevărat vioara I a forma
ției din Cluj. In momentul de față, 
el nu numai că este organizatorul e- 
chipei, dar în același timp ,,duce 
gri'il" fiecărui meci și-și însuflețește 
coechipierii prin jocul său neobosit. 
Sîmbătă, Fieraru a fost excelent în 
apărare, iar în atac a tras de multe 
ori decisiv. Cu alte cuvinte, a fost 
„factotum'*-!!! echipei.

Asemenea voleibaliști mult solici
tați mai există și în alte formații 
masculine. Ne amintim în primul rînd 
de Gh. Aăanta (Petrolul), prezent și

Duminică reincepe 
campionatul feminin
Duminică își vor relua întrecerea echi

pele feminine de volei participante în 
campionatului categoriei A. In prima 
etapă vor avea loc următoarele par
tide: Combinatul poligrafic București- 
Progresul București. Rapid București 
—C.S.M. Sibiu, Metalul București— 
Țesătura lași, Olimpia Brașov—Farul 
Constanța și C.S.M. Cluj — Știința 
Cluj.

cît mai jos între cele două scaune. 
Se execută de 8—10 ori.

EX. 7. — Stînd cu mîinile pe șold; 
alergare pe loc cu picioarele întinse 
(8 timpi în față și 8 timpi în spate). 
Se execută de 3—4 ori.

ZENO DRAG OM IR

DAR CEILALȚI?

el la majoritatea acțiunilor echipei 
sale, iar de curînd un antrenor ne 
spunea că lipsa lui Păunoiu la Dina
mo se resimte, în special, în ceea ce 
privește recepționarea serviciilor. în- 
trucît el avea o „primire" foarte bună.

Toate acestea sînt spre lauda lui 
Fierarii, Manta sau Păunoiu, care au 
dovedit în repetate rînduri deosebita

Citeva considerații după
însușind u-și o recomandare ' a Fe

derației Internaționale de Scrimă, fo
rul nostru de specialitate a organizat 
sîmbătă un concurs de floretă la care 
au luat parte sportivii fruntași ai țării. 
Ineditul'întrecerii a constat în semna
lizarea exclusivă a loviturilor valabile. 
Acest sistem — propus spre experi
mentare tuturor țărilor de către Fe
derația Internațională de Scrimă — 
va fi (probabil) adoptat în viitor. De
ocamdată, tehnicienii sînt chemați 
să-și spună cuvîntul. Iar dacă păre
rile vor fi favorabile, el va fi pus 
in aplicare.

După acest prim concurs am reținut 
cîteva avantaje și... dezavantaje, deși 
trebuie precizat că o singură încercare 
nu este concludentă. Să enumerăm 
cîteva din părțile pozitive ale sistemu
lui despre care vorbim; se scurtează 
timpul de desfășurare a întrecerii (de 
pildă la o finală se cîștigă aproxima
tiv o oră) ; se mărește intensitatea 
luptei prin excluderea opririlor dese 
în cazul semnalizării loviturilor ne
valabile, asigurindu-se în același timp 
o creștere a spectaculozității. Arbitrii 
au și ei în acest caz o sarcină mai 
ușoară. întrucît nu mai sînt obligați 
să oprească disputa de atitea ori ca 
în vechiul sistem, pentru a judeca 
frazele luptei.

Din punct de vedere tehnic pot fi 
enumerate; trecerea centrului de greu
tate a unor acțiuni folosite în vechiul 
sistem pe altele mai puțin întrebuin
țate. necesitate ce derivă din noua si- 

ETAPA DE ZONĂ A CONCURSULUI REPUBLICAN 
DE CALIFICARE A LUAT SFÎRȘIT

lor tehnică individuală. In același 
timp însă, socotim că perpetuarea a- 
cestei situații poate duce uneori la 
impas în rîndul acestor formații. Lip
sa lui Păunoiu se și resimte la Di
namo; dar închipuiți-vă Știința Cluj 
fără Fierarii și Petrolul fără Manta! 
Uneori, la un meci de cinci seturi și 
care durează peste două ore, solici
tați la maximum, ei obosesc și;., gre
șelile încep să curgă.

Soluția este una singură: antre
norii V. Fulger (Știința) și Gh. Vîl- 
voi (Petrolul) vor trebui să se pre
ocupe de reorganizarea jocului echi
pelor lor, în sensul ca toți sportivii 
să-și aducă aportul în echipă, astfel 
ca atunci cînd unul dintre ei nu este 
în formație, să nu i se simtă lipsa. 
Cu alte cuvinte este vorba de omo
genitatea formației, adică tocmai ceea 
ce stă la baza succeselor voleibaliș
tilor de la Rapid București.

— m. t. —
DUPĂ NOUA ETAPE

1. Rapid București 9 9 0 27: 5 (457:284) 18
2. Dinamo Buc. 9 7 2 25:14 (519:470) 16
3. Progresul Buc. 9 7 2 24:17 (562:505) 16
4. Știința Cluj 9 6 3 23:15 (487:436) 15
5. Victoria Buc. 9 5 4 18:20 (451:506) 14
6. Tract. Brașov 9 4 5 18:18 (417:452) 13
7. Jiul Petroșani 9 4 5 19:21 (503:521) 13
8. Știința Timiș. 9 3 6 19:20 (512:469) 12
9. C.C.A. 9 3 6 16:21 (466:459) 12

10. Știința Galați 9 3 6 13:21 (362:454) 12
11. Petrolul Ploiești 9 3 6 12:23 (410:180) 12
12. Farul Constanța 9 0 9 8:27 (381:431) 9

un concurs experimental
tuație creată în luptă. De pildă, în 
sistemul cu semnalizarea oricărei lo
vituri, atacul avea prioritate. Acum, 
se pare că defensiva e mai bună, în
trucît pot fi valorificate perfect ripos
tele. Se crede că vor fi folosite mult 
și acțiunile „pe fier" (excluderile) ca 
și eschivele.

Cîteva cuvinte și despre ce este ne
gativ. Disputa poate căpăta uneori 
un aspect neplăcut — cel puțin de
ocamdată — prin întreruperea bruscă 
a acțiunii (trăgătorul care simte lovi
tura se oprește în virtutea obișnuinței, 
așteptînd ca arbitrul să judece fraza) 
și continuarea imediată din ambele 
părți. Ezitările concurenților, nesigu
ranța în atac sînt și ele părți defici
tare ale sistemului experimentat.

Firește cele citeva aprecieri nu au 
pretenția de a fi epuizat considerațiile 
după un asemenea experiment. Sîntem 
siguri că tehnicienii noștri ca și tră
gătorii fruntași prezenți în număr ma
re la concursul de sîmbătă își vor 
aduce contribuția la stabilirea unui 
punct de vedere cît mai real, care 
să poată fi adus apoi la cunoș‘.in‘a 
F.I.S. Cu atît mai mult cu cît fede
rația noastră de specialitate intențio
nează să mai organizeze astfel de 
concursuri, oferind prilejul unei stu
dieri temeinice a tuturor aspectelor 
pozitive și negative pe care le reclamă 
sistemul semnalizării exclusive a păr
ților valabile.

ELENA MATEESCU

CIMPULUNG MOLDOVENESO 
(prin telefon). Timp de trei zile s-au 
desfășurat în localitate întîlnirile cla
pei de zonă a concursului republican 
de calificpre.

Iată rezultatele tehnice din ultima 
reuniune: V. Ceandătt (Galați) b. p. 
Gh. Ciubotă (Iași) ; I. Marinică (Ga
lați) b. p. M. Omer (Dobrogea) ; V. 
Stoica (Bacău) b. p. AL Bofezatu 
(Iași) ; D. Constantin (Dobrogea) 
b. p. C. Bulgarii (Iași) ; St. Arsene 
(Bacău) b. p. M. Dincă (Dobrogea); 
Șt. Aurică (Dobrogea) b. p. Th. Vi- 
șan (Galați) ; I. Olteanu (Dobrogea) 
b. p. Gh. Burduza (lași) ; B. Dumi
tru (Dobrogea) b. p. I. Turică (Ba
cău); C. Tudor (Dobrogea) b. p. 
M. Stan (Bacău) — decizie eronată; 
I. Low (Dobrogea) b. ab. R. Vilcu 
(Galați) ; O. Tabără (Galați) b. at>. 
S. Sărlttceanu (Dobrogea); 1 .Rahău 
(Dobrogea) b. p. M. Leiba (Bacău) 
— decizie eronată.

6. ALEXA — coresp.



Campionatul mond’al de handbal in 7 Campionatul mondial de hochei pe gheață

Astăzi, la Krefeld, echipa R. P. Romine
întîlnește formația unită a Germaniei

a ziarului nostru,Din ediția de ieri 
cititorii au luat cunoștință de faptul că 
handbaliștii romîni au realizat în turne
ul final al campionatului mondial 
o victorie de prestigiu în fața selecțio
natei Danemarcei. Ținînd seama de 
valoarea acestei victorii, de importanță 
ei pe plan mondial, se cuvine să fa
cem 
multă vreme handbalul în 7 este do
minat pe plan mondial de echipele re
prezentative ale țărilor nordice, din 
rîndul cărora selecționata Suediei se 
detașează evident, fiind cîștigătoarea 
titlului de campioană mondială la 
toate cele trei ediții anterioare. Ală
turi da suedezi, handbaliștii danezi se 
numără și ei printre cei mai buni din 
lume. In afară de locul 3 ocupat la 
ultima ediție a campionatului mondial, 
selecționata Danemarcei are la activul 
său o victorie realizată anul acesta a- 
supra reprezentativei 
hus : 18-15 (4-8).

Cu alte cuvinte se 
victoria handbaliștilor 
ză pe primul plan în ierarhia mon
dială, confirmînd progresul înregistrat 
în ultimul timp de acest sport la noi 
în țară. Cu toate acestea, în jocul pe 
care îl susțin astăzi în compania echi
pei unite a Germaniei, una din prin
cipalele favorite la titlu, handbaliștii 
romîni 
echipa 
printre 
hauffe, 
Hirsch 
Schwenker (R.F.G.). Cei doi antrenori 
ai echipei, Seiler (R.D.G.) și Vick 
(R.F.G.), învățînd din experiența tre
cutei ediții, cînd formația Germaniei 
deși alcătuită din jucători de valoare

citeva precizări. Se știe că de

era lipsită totuși de omogenitate, au 
pus accentul pe sudarea selecționatei 
unite, fapt care a permis acum rea
lizarea unor rezultate de certă valoare.

După întîlnirea cu formația unită a 
Germaniei, care are loc azi în locali
tatea Krefeld, handbaliștii romîni vor 
juca joi cu selecționata Norvegiei.

Handbaliștii români

Suediei la Aar-

poate spune că 
noștri îi situea-

au o sarcină foarte grea. Din 
unită
alții: Beier, Papusch, Haber- 

Kretzschmar, Tiedeman,
(R.D.G.), Volmer, Grile, Giele,

a Germaniei fac parte,

I

vor evolua in Franța
campionatuluiterminarea

echipa de handbal în 7 a 
Romîne va evolua în Franța.

io turneul de tenis Os la Moscova
internațional de tenis peTurneul ,

teren acoperit de la Moscova a pri
lejuit frumoase succese sportivilor so
vietici. Proba de simplu masculin a 
revenit tînărului tenisman din Riga., 
Tomas Lejus. 
pe americanul 
nul Tacchini 
dispus de 
Allan Mills cu 
de. șim. i ' . . . „
Irina Riazanova, învingătoare în fi
nală asupra puternicei jucătoare ita
liene Silvana Lazzarino cu 6-8, 6-2, 
6-0. Riazanova a obținut a doua vic
torie în concurs la dublu femei, unde 
făcînd pereche cu Ana Dmitrieva a 
cîștigat finală în fața altei perechi 
sovietice Preobrajenskaia, Filipova: 
6-0, 6-2.

lată rezultatele celorlalte două fi
nale : dublu bărbați : Dell, Franks 
(S.U.A.) — Mozer, Lihaciov (U.R.S.S.) 
* * ‘ ' *.......................... Mills,

Dmi-

El a întrecut pc rînd 
Franks (3-0) și italia- 
(3-1), iar în finală a 
Daviscupmanul englez 
6-2, 6-3, 5-7, 7-5. Proba 

implii femei a fost cîștigată de 
Riazanova, învingătoare în fi-

6-3, 6-4, 6-0; dublu mixt: 
Catts (Anglia) — Lihaciov, 
trieva (U.R.S.S.) 6-3, 6-3.

Duipă
mondial,
R.P.
Astfel, handbaliștii noștri vor întîlni
miercuri 15 martie, la Lyon echipa 
Franței, iar două zile mai tîrziu, la 
Paris, va avea loc meciul revanșă.

învingînd selecționata
LAUSANNE 6 (prin telefon de la 

trimisul nostru special).
După două zile de întîlniri pasio

nante, formațiile participante la seria A 
a campionatului mondial au avut as
tăzi o zi de pauză, astfel că interesul 
numeroșilor amatori de hochei din 
orașele Geneva și Lausanne a fost 
polarizat de meciurile programate în 
cadrul seriilor B și C. Printre aceste 
partide unele aveau un caracter de
cisiv, deoarece se întîlneau formații 
angajate direct în lupta pentru pri
mele locuri în clasamentul celor două 
serii. Astfel, meciul dintre selecționa
tele R.P. Romîne și R P.F, Iugoslavia 
era așteptat cu nerăbdare, hocheiștii 
iugoslavi fiind socotiți pretendenți, a- 
lături de jucătorii noștri, la primul 
loc în seria C.

Meciul, în ciuda așteptărilor, a fost

R. P. F. Iugoslavia cu 12-1 (2-0,4-1,6-0)
tot timpul la discreția echipei noastre 
reprezentative, care superioară din 
toate punctele de vedere a cîștigat 
din nou la un scor categoric: 12-1 

consolidîndu-și poziția 
clasamentului.

(2-0, 4-1, 6-0) 
de fruntașă a

au continuat lucră-

TORPEDO GORKI—PERFORMERA CAMPIONATULUI
DE HOCHEI PE GHEATĂ AL U.R.S.S,

In campionatul de hochei pe gheață 
a>l Uniunii Sovietice a intervenit o 
pauză, determinată de campionatele 
mondiale care se desfășoară în pre
zent în Elveția. De pe acum însă se 
poate spune că la această ediție a în
trecerii celor mai bune formații de 
hochei pe gheață din U.R.S.S. s-a 
înregistrat una din cele mai mari 
surprize: medaliile de argint se află 
în prezent în posesia echipei Torpedo 
Gorki, ea păstrînd încă șanse pentru 
cucerirea titlului de campioană. Ho- 
cheiștii din Gorki sînt, am putea 
spune, de două ori performeri: mai 
întîi pentru că au eliminat din tur
neul final pe Dinamo Moscova, frun
tașă a hocheiului sovietic, și — în al 
doilea rînd — pentru că, în turneul 
final, ei au luptat de la egal la. egal 
cu cele mai bune formații sovietice. 
Prin rezultatele sale și prin poziția 
actuală în clasament, echipa Torpedo, 
cîștigătoarea „Cupei orașului Bucu
rești" pe anul 1960, realizează o per
formanță unică în istoria campiona-

telor U.R.S.S.: pentru prima dată o 
echipă medaliată este din afara ora
șului Moscova. De asemenea, este 
pentru prima oară cînd echipa Ari 
pile Sovietelor nu ocupă unul din pri
mele trei locuri ale competiției, fiind 
învinsă cu 4—2 de Torpedo Gorki 
într-un meci decisiv. Lokomotiv Mos
cova și-a terminat toate partidele, a 
sigurîndu-și medaliile de bronz. Au 
mai rămas de disputat doar 5 partide- 
Pentru titlul de campioană lupta se 
va da — indirect și direct — între 
Ț.S.K.A., în prezent lider, și Torpedo. 
Indiferent de rezultatul final, To.rpedo 
Gorki este considerată ca marea per
formeră a actualei ediții a campio
natului de hochei pe gheață al Uniu
nii Sovietice. Iată cum arată în pre
zent clasamentul turneului final:

Ț.S.K.A. Moscova
Torpedo Gorki 
Lokomotiv Mosoova
Aripile Sovietelor 
Himik Voskresensk 
Spartak Moscova

12
13
15
14
13
13

9
7
7
6
5
4

0
2
1
0
0
1

3
4
7
8
8
8

55:24
41:51
42:46
45:44
31:37
35:47

FOTBAL
• Printr-o hotărîre a federației dp 

specialitate din R. D. Germană, începînd 
din acest an campionatul național se va 
desfășura sistem tur toamna și retur 
primăvara. Astfel că, în această pri
măvară, tradiționala competiție a fost 
înlocuită cu o întrecere — numai tur — 
a echipelor de categoria A, care se des
fășoară pe terenuri neutre. Iată rezulta
tele primei etape: Einheit Dresda—Wis- 
mut Karl Marx-Stadt 1—2,
Zwickau—Lokomotive Stendhal
Turbine Erfurt—Vorwărts Berlin 1—2, 
Aktivist Brieskc—Lokomotive Leipzig

Motor
4—3,

La Geneva
rile Congresului L.I.H.G., discutin- 
du-se în mod special organizarea 
viitoarelor campionate mondiale. 
După cum se știe încă de la Con
gresul de la Praga (1959) locul de 
desfășurare a campionatului mon
dial din anul 1962 a fost stabilit 
pentru localitatea Colorado Springs 
(S.U.A.). In cadrul actualei sale se
siuni Congresul a hotărit ca ediția 
din 1963 a campionatului mondial 
să aibă loc în Suedia, la Stock
holm. După aceea a fost ascultată 
informarea federației de speciali
tate din Austria, țară in care vor 
avea loc Jocurile Olimpice de iarnă 
din 1964. Cu acest prilej Congresul 
a fost informat că turneul de ho
chei pe gheață va avea loc între 30 
ianuarie și 9 februarie la Inns
bruck.

Dar mai bine să vă relatăm pe scurt 
felul în care s-a desfășurat partida. 
Tn prima repriză am asistat la un joc 
lent, punctat din cînd în cînd 
„șarjele" hocheiștilor romîni.

de
Ei au 

înscris două goluri prin Biro (min. 3) 
și Geza Szabo (min. 17). Cea de a 
II-a parte a întîlnirii a fost ceva mai 
animată. Echipa noastră conducea

în min. 27 cu 5-0 (marcaseră: Geza 
Szabo, Biro și din nou Geza Szabo),- 
Avînd în față perspectiva unei înf;în
geri la scor jucătorii iugoslavi fac 
eforturi mari pentru a reduce din 
handicap. Ei înscriu în min. 31 prin 
Tischler, dar scorul ---- : 1
bilit de Calamar în 
parte a jocului a 
echipei noastre. Au 
Szabo (2), Ionescu, _ , _____
și Nagy. Meciul a fost corect arbitrat 
de cuplul elvețian Braun și Miilier.

Următorul joc al echipei noastre va 
avea loc tot la Lausanne, miercuri 
cînd hocheiștii romîni vor întîlni echipa 
Olandei.

reprizei este sta- 
min. 35. Ultima 
fost la discreția 
marcat: Geza
Ferenczi, Andrei

MIRCEA COSTEA

seria A

CLASAMENTE

1. R.S. Cehoslovacă
2. U.R.S.S.
3. Canada
4. Finlanda
5. Suedia
6. R.D. Germană
7. R.F. Germană
8. S.U.A.

seria C

o 
o 
o
2
2
2
2
3

16- 1
22- 6
26- 7
9-17
6-14
6- 9
1-15
7- 24

6
6
6
2
2
O 
O
O

1. R.P. Romîni
2. Franța
3. R.P.F. Iugoslavia
4. Olanda
5. Belgia
6. Africa de Sud

★

ALTE REZULTATE; 
landa — Africa de Sud 
5-2), Franța — Belgia 1 _ x , _ 
4-0) ; seria B: Anglia — Italia 3-3 
(3-2, 0-0, 0-1).

3
2
2
1
O

o o 
o 
o
o 
o

o 
î
2
2
3

48- 2
17- 3
20-17 
13-20
1-32
7-32

6 
4
4
2
O 
O

C: O-seria
I 8-4 (1-1, 2-1,
10-0 (2-0, 4-0,

CONGRESUL UNIUNII INTERNATIONALE DE CICLISM
• Campionatele mondiale din 1962 vor avea Ioc în Itaîia
PARIS 6 (Agerpres). Cel de-al 117-lea 

Congres al Uniunii internaționale de ci
clism. și-a ținut recent lucrările la Paris 
unde au fost prezenți delegați din 22 de 
țări.

Congresul a aprobat programul cam
pionatelor mondiale cc vor avea loc în 
Elveția anul acesta și a hotărît ca ediția 
din 1962 să se desfășoare în Italia : pro-

0—0, Rotation Leipzig—Chemie Ilalle 
2—2, Motor Jena—Aufbau Magdeburg 
1—1, Empor Rostock—Dinamo Berlin 
4—1.

• Cea de a 19-a etapă a campiona
tului Greciei a fost marcată de victoria 
pe care formafia A.E.K. (adversarul e- 
chipei Steagul roșu Brașov în turneul 
balcanic) a obfinut-o în dauna liderului, 
Panathinaikos, cu scorul dc 2—1. Alte 
rezultate : Apollon—Olimpiakos Pireu 
0—1, Etnikos Pireu—Aris 1-—1, Iraklis 
Salonik—Protestiki 2—0, Paok Salonik— 
Panonios Atena 1—2, Panagialios—

Turneul de la Nev/ York—un dificil examen f

Doksa 3—0. In clasament continuă să 
conducă Panathinaikos — 49, Olimpia
kos — 46, Panonios — 44, A.E.K. — 
43 puncte etc.

• Situația din campionatul spaniol 
rămîne neschimbată și după cea de-n 
24-a etapă. învingătoare cu 3—2 în de
plasare în meciul cu Saragoza, Real Ma
drid are un avans de 11 puncte în frun
tea clasamentului. Atletico Madrid, care 
a învins în ultima etapă cu 3—1 pc 
Atletico Bilbao, se află pe locul doi (cu 
33 p), urmată de Barcelona (1—1. cu 
Valencia) cu 28 p. Alte rezultate din 
hltima etapă : Mallorca—Granada 1—0, 
Oviedo—Sevilla 2—2, Valladolid—Espa-

«►nol Barcelona 2—0, Santander—Real So- 
ciedad 2—0, Betis—Elche 7—1.

• Iată cîteva rezultate consemnate în 
..ultima etapă a primei divizii din Belgii 
’ - (a 22-a) : Daring—Anderlecht 1—0, 
"’Standard Liege—Union St. Gilloise 2—0, 
- - F. G. Liege—Beerschot 2—0, Verviers—

Fosta campioană a Braziliei figurează pe..Ba Gantoise 2—0. In frtlntea clasamen- 
locul șase în ultimul campionat al stătu--• ,
lui Rio (cîștigat de F. C. America). în^30 P, urmată de F. C. Liege, tot cu 

• __ fina---3^ P-’ 3ar cu un J00 ma* mult disputat,
nord-american* Anderleclit

bele de pistă pe velodromul Vigorelli din 
Milano, iar cele de șosea în apropiere 
de orașul Brescia. Tot Italia va organiza 
campionatele de ciclobal și ciclism artis
tic în timp ce Luxemburgul va fi locul 
de disputare a campionatelor de ciclo- 
cros.

A fost adoptată în unanimitate propu
nerea ca, începînd din 1962, să fie in
cluse două noi probe în programul cam
pionatelor mondiale : pe șosea o cursă 
contra cronometru pe echipe (100 km) 
și o probă de urmărire pe echipe pe ve
lodrom.

Au fost primite ca membre ale U.C.I. 
Federațiile de ciclism din Indonezia. Se
negal, Malta și Dahomey, astfel că în 
prezent 76 de țări sînt grupate în cadrul 
Uni unii internaționale de ciclism.

pentru fotbaliștii de la Dinamo București
• Participare selecta la a doua ediție a turneului nord- 

american • La „concurență* cu... baseballul • O lună de fotbal 
la New York “Ambele finaliste de anul trecut vor fi adversa
rele dinamoviștilor.

tului se află " formația Standard Liege

luni, fot- 
d.in nou 
călătoriei

și în Canada, acolo unde mai persistă 
influenta sportului britanic.

Iată de oe inițiativa de acum un an 
a forului american de a organiza la New 
York un turneu internațional de fotbal 
a părut cel puțin riscantă. Și totuși ea a 
fost încununată de un succes considera
bil. I,a ediția inaugurală au participat, 
printre altele, echipe de renume ca Bum- 
ley, Nice, Steaua Roșie Belgrad, Nor- 
rkoeping, Sporting Lisabona, Rapid Vie- 
na. Cele două grupe au lost cîștigate de 
Kilmarnock (Scoția) și Bangu (Brazilia). 
In întîlnirea finală, ultima și-a adjudecat 
victoria Cu scorul de 2—0.

Și în acest an, echipele participante 
vor Ii împărțite in două grupe de cîte opt. 
Dinamo București va avea deci de susți
nut 14 jocuri. Un examen greu, dat fiind 
că se va juca de trei ori pe săptămînă. 
Cunt ,,startul" în prima grupă se va da 
la. 17 mai, înseamnă că jocurile vor con
tinua tințp de o lună, încheihdu-se spre 
sfîrșitul lui iunie.1

1 Printre adversarele dinamovi'știlor Bucti- 
reșteni se va număra și cîștigătoarea de

La interval de numai cîteva 
baFștii romîni vor traversa 
oceanul ! De data aceasta ținta 
lor este America • de nord — mai exact, 
New York — unde se va desfășura, la 
începutul verii, un important turneu in* 
ternațional cu participarea cîtorva puter
nice echipe americane și europene. Printre 

‘ irivitatc figurează și Dinamo București, în
scrisă în prima grupă a turneului.

Socotim util să furnizăm cititorilor 
noștri unele amănunte suplimentare asu
pra acestei interesante competiții. în. pri
mul rînd, un scurt istoric. El va fi In
tr-adevăr... scurt, fiindcă turneul de fot
bal de. la New York se află abia la a 
doua ediție a sa. începutul a fost făcut 
anul trecut, cînd federația dc fotbal a 
S.U.A. a inițiat prima §a competiție dc 
anvergură. După cum se știe, în America 
de nord, fotbâiiil nu se bucură de oprea 
mare: răspîndire. în „concurență” (nr basc? 
ballul și boxul profesionist, fotbalul 
(Mșpceer’\\ pțtȚn i se spune peste ocean) 
ocupă un loc mai modest și este practicat 
doar în statele dc pe coasta Atlanticului anul trecut, formația braziliană Bangu.

aceeași grupă se află și cealaltă 
listă a primului turneu i 
echipa scoțiană Kilmarnock. Este de citat;. 
apoi fosta campioană vest-germană Ein-”la Praga, Dukla a întrecut cu 3—0 
tracht Frankfurt, care a jucat în finala”(n n' -- »--• vr------ .
ultimei ediții a „Cupei campionilor euro--- 
peni”, în compania lui Real Madrid. Un” 
cuvînt dc spus vor avea, desigur, și pu--- 
temicele echipe Everton — actualmente' j 
pe locul șase în prima ligă engleză — și.. 
Be-șiktas, campioana Turciei, Replica... au--’ 
tohtonă va fi dată de echipele New York” 
Soccer Club —-o veritabilă selecționată-- 
americană — și Conoordia Montreal, cea 
mai puternică formație canadiană.

O dată încheiate jocurile din prima

t — 29 p.
• Intr-uri meci internațional disputat

(0—0) pe Legia Varșovia.

„Cupa Campionilor

PE SCURT
• Meciul de box dintre reprezenta' 

tivele Ghanei și R.D. Germane, des
fășurat la Accra, s-a încheiat cu un 
rezultat surprinzător: 10—10.

• In organizarea clubului Vor
wărts, s-a disputat la Berlin un con
curs internațional de cros și un tur
neu de baschet. La cros (7500 m) vic
toria a revenit lui Grodotzki (R.D. 
Germană), urmat de Ozog (R.P. Po
lonă), iar la 5.000 m pe primul loc 
s-a clasat Buhl (R.D. Germană), ur
mat de Samoilov (U.R.S.S.). Turneul 
de baschet a revenit formației „1 
August" din R.P. Chineză, care a în
trecut cu 74-57 pe Ț.D.N.A. Sofia.

• La Praga a avut loc întîlnirea 
de natație dintre reprezentativele mas
culine ale R.S. Cehoslovace și R.D. 
Germane. Victoria a revenit înotăto
rilor germani cu scorul de 127-96. Me
ciul de polo dintre selecționatele ce
lor două țări a fost cîștigat de echipa 
R.S. Cehoslovace cu 11-7.

încheiat cu un

Europeni" Ia handbal in 7

Și acum, Știința București—Dynamo Praga!
Prima ediție a ,,Cupei Campionilor 

- • Europeni*4 la handbal în 7 feminin se 
______  ________ r___^’apropie de sfîrșit. Au mai rămas de 

grupă, vor începe cele din turneul secund. •“ jucat doar cele două mediuri (tur- 
Pînă în prezent și-au anunțat aci partici-X retur) ale finalei, f ~ ~
parca: Monaco, Steaua Roșie Belgrad,-* disputa Știința București 
Dukla Praga, Espanol Barcelona, Rapid’...........      --
Viena, Shamrock Rovers și din nou Con-- > la Rapid București care se califică în 
cordia Montreal. A opta participantă va’’finala unei competiții de ~ f 
fi desemnată ulterior, fiind probabil o«.C 
ochipă fruntașă din campionatul italian.’‘Slovace, Dynamo Praga.

Spre deosebire de anul trecut, finala se^ în .
va disputa și ea tur-retur: 3 august la-’-nilor Europeni" constituie desigur un 
Montreal și 6 august la New York. Com-’’frumos succeș4 atît pentru echipa 
petiția este dotată cu o cupă oferită de--Știința București, cît și-j.pentru hand- 
William D. Cox, președintele comitetului’ [ balul feminin din țara noastră, o per- 
dc organizare a tumMlui, iar un premiuformanță pe care campioanele noa- 
special revine celui mai bun jucător al”stre sînt hotărîte 
întrecerii, (rd. țf.) Ii _ 2 _

pe care și-o vor 
,'i (a doua 

formație romînă, după voleibaliștii de 
” * * n Xî o-j

t i de amploare 
europeană) și campioana R.S. Ceho-

Prezența în finala „Cupei Campio-

i<t atît pentru echipa
Știința București, cit și,» pentru hand-

s-o despășească.
Pentru aceasta insă, handbalistele

bucureștene nu vor trebui să precu
pețească nici un efort, mai ales că 
Dynamo Praga se anunță un adver
sar extrem de dificil. Echipa praghe- 
ză are o foarte bună pregătire teh
nică, iar lotul ei cuprinde o serie de 
jucătoare cu multă experiență cum 
sînt Hermankova, Malerova, Baliko- 
va, Arnoșțova, Humlova, toate com
ponente ale reprezentativei R.S. Ceho
slovace.

Prima partidă va avea loc sîmbătă 
11 martie la București și va fi 
condusă de arbitrul Edgar Federhof 
din R.D. Germană.
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șeful Secției organizatorice și educației fizice 
a maselor din Consiliul General U.C.F.S.

GHEORGHE POP

•4 Marile competiții de mase s-au desfășurat întotdeauna într-un 
cadru sărbătoresc. Ele dau loc nu numai la întreceri însuflețite, 

ci constituie totodată prilejuri de afirmare a dragostei și atașamen
tului milioanelor de participant față de partid și guvern.

Pauza de gimnastică poate fi întîlnită astăzi în nenumărate 
întreprinderi și instituții din patria noastră. Zeci de mii de oa

meni ăi,muncii își refac forțele, își regăsesc vioiciunea, în cadrul 
celor 10—15 minute de gimnastică în producție, din fiecare zi.

explicație la o fotografie de cros poate spune foarte 
puțin despre elanul și entuziasmul cu care milioane de tineri 

și tinere se avîntă în aceste mari întreceri sportive din fiecare pri
măvară și toamnă.

Redacția și administrația: București, str. Vasile Conta nr. 16, telefon 11.10.05. Interurban 72, nr. 1—2 întreprinderea Poligrafică Nr. 2, str, Brezoianu 23—25.

* A stâzi a devenit un lucru obișmvit să ouai sau să citești in ziare 
A că zeci dc ,ni> de tineri dintr-o regiune a țârii noastre au

’ . x lu-it- parte la întreceri sportive organizate în cadra»! vreuneia d’in '
tradiționalele competiții de mase. Condițiile din ce in ce mai minunate, 
asigurate prin grija partidului și guvernului, oferă tineretului din 
patria noastră vaste posibilități de a face sport, de a-și oțeti trupul, 
astfel că, an- de an, ttn număr mereu cresciod; de parttcipanți ‘ se 
prezintă ta startul diferitelor concursuri ce se desfășoară cu prilejul 
întrecerilor sportive de mase.

Ața de pildă, tradiționalele competiții de cros care au loc în 
primăvara și in toamna fiecărui an se transformă in adevarafe sărbători 
ale tineretului din patria noastră. De unde, in anul 1957, la crosul 
de mase „Să înțîmpinăm 1 Mai" a.u participat 454.000 de tineri, în 
anul următor numărul lor s-a ridicat kt 823.000, iar în anul 1960 
cifra celor care au luat startul în această populară competiție de 
mase s-a apropiat de 1 milion (920.000).

Succese deosebite, în ceea ce privește mobilizarea oamenilor 
muncii în întreceri, s-au înregistrat și în cadrul unor competiții 
sportive de mase, ia fel de populare ca și tradiționalele concursuri 
de cros. Este vorba de spartachiadele tineretaui, organizate vara 
și iarna. Bucurîndu-se în toți anii de o organizare excelentă, fapt 
pentru care consiliile asociațiilor sportive, împreună cu activul con
siliilor regionale, raionale sau orășenești U.C.F.S. merită toate 
felicitările. Spartachiadele tineretului au constituit un mijloc eficient 

■ de angrenare a maselor de oameni ai muncii în sport și de ridicare 
a unor elemente tinere și talentate. In același timp, organizarea 
întrecerilor din cadrul diferitelor ediții ale Spartachiadei tineretului 
a contribuit în mare măsură la creșterea capacității organizatorice, 
la întărirea și dezvoltarea asociațiilor sportive, la trainica apropiere 
a consiliilor asociațiilor, sportive de masele de membri ai U.C.F.S. 
Spartachiadele tineretului au mobilizat mereu mai mulți tineri la 
startul întrecerilor, ajungîndu-se ca la Spartachiada de vară din anul 
1959 să se totalizeze un număr de 2.611.000 de participări.

Mergînd pe linia îndeplinirii sarcinilor trasate de Hotărirea C.C. 
al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri al R.P.R. dîn 2 iullie 1957, 

; organele și organizațiile sportive s-au străduit să dezvolte cit mai 
mult sportul de mase, prin inițierea unor competiții pe plan local, 
a căror organizare a contribuit la întărirea mișcării sportive din 
diferite regiuni ale țării. Concludent în această privință este exemplul 
„Cupei Moldovei" și „Cupei Agriculturii", două frumoase întreceri 
sportive de mase rezervate membrilor U.C.F.S. din asociațiile sportive 
sătești. De la o ediție la alta succesul acestor două întreceri a fost 
din ce în ce mai mare. La „Cupa Moldovei", spre exemplu, în anul 
1958 au participat 98.000 de tineri țărani muncitori, iar un an mai 
tîrziu 205.000 de concurenți și concurente și-au disputat întâietatea 
în cadrul acestei competiții. O frumoasă dezvoltare au luat în ultimul 
timp și campionatele asociațiilor sportive, întreceri care stîrnesc 

> un interes deosebit în fabrici și uzine și care constituie în același 
l timp un excelent mijloc de recreare, de a. petrece cîteva ore din » 

timpul liber în ambianța plăcută, a terenurilor sau sălilor de sport. 
Numai anul trecut în regiunea Oltenia peste 10.000 de tineri au 
luat parte la întreceri de atletism, iar a*ți 12.000 la jocuri de fotbal, 
în cadrul campionatelor asociațiilor sportive. Semnificative sînt și 
succesele obținute in cadrul complexului G.M.A., una din principalele 
forme ale activității sportive de mase. In artul 1958 a crescut 
numărul purtătorilor insignei G.MIA. Astfel 115.000 de tineri și tinere 

' . au obținut insigna G.M.A. gr. 1, G.M.A. gr. îl și F.G.M.A., iar in 
anul trecut numărul celor care au devenit purtători ai insignei a 
fost și mai mare: 153-000. De asemenea, turismul șl gimnastica în 
producție au cunoscut o impetuoasă dezvoltare, zeci de mii de oameni 
ai muncii practicând cu regularitate exercițiile fizice Ș1 sportul dru
meției care ii ajută la întărirea sănătății și ia creșterea capacității 
lor de ntuncă

Toate aceste lucruri dovedesc grăitor ci în anii luminoși ai regi
mului nostru democrat-popular, oamenilor miticii le sînt create toate 
condițiile pentru a putea face sport, pentru a se recrea în orele 
libere. Numărul din ce în ce mai mare de particrpanți la diferitele 
competiții de mase arată, în primul rînd, faptul că harnicul nostru 
popor iubește sportul, mișcarea în aer liber și apoi, că o dată cu 
profunde*e . transformări social-politice, o dată cu viața nouă, liberă 
și fericită, pe care o construim sub îndrumarea înțeleaptă a partidu
lui nostru iubit, mișcarea sportivă se dezvoltă și ea, devenind un bun 
de preț a î maselor largi de oameni ai muncii.

Voleiul este un sport îndrăgit de tinerii sportivi de la sate. De multe 
ori, în zilele de sărbătoare, băieți și fete întina ftleul și angajează 
aprige șețuri. Și .ca peste tot, unde se'dispută întreceri sportive, 
spectatorii sînt nelipsiți In fotografie un meci de volei între echipa 
feminină a S.P.C. și . cea masculină din Comuna loan Roată-reg

București în cadrul unei „duminici , sportive


