
Dialog pe... zăpadă
- Și n-o să înghețați ?...
Cel căruia i-am adresat întrebarea 
a privit cu coada ochiului, lung,
i cap pînă în picioare) și-a îndesat
ii bine căciula pe urechi și apoi 
-a răspuns :

se simte mai tare. Și totuși s-au mai 
găsit temerari care s-au ținut de cu- 
vînt. Au venit la întîlnire. După con
sumarea celor cinci minute, grupul 
elevilor din a treia și a patra de la 

„Caragiale" a »«-
- Nene, știi ce?
iguroșii n-au de- INSTANTANEE
să rămînă oca- ____

ceput concursul. 
Nu înainte insă ca 
lliuță să ne in-

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ !

S« privească pe
eastră și să stea cu nasul în sobă- 
i cei âin a treia și a patra de la 
aragiale’ ne dăm intilnire aid) in 
care an, în prima zi a vacanței de 
nă...

vite politicos :
— Ce ziceți, nene, faceți un săniuș 

cu noi ?..,
Ne părea rău că treburile ne mină

irt altă parte. (T. ST.)
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- Și dacă n-ar fi fost zăpadă ?...
- Chiar dacă n-ar fi fost zăpadă ! 
ream un cros pe marginea lacului, 
i stăteam la o... șuetă- Ca anul tre- 
. de pildă...
- Șt aim va decurge această intîl- 
e ?
- Păi cum să decurgă!? O ora
lă de săniuș, schi sau patina) și 
ri, o nouă int.îlnire, mâine la ace- 
■■i oră
'ntre timp, au mai apărut și alți 
iii E drept, echipați strașnic, pen- 

a înfrunta cu bine viscolul, vre
ți di-.t'afară, lliuță Cernut, interlo- 
orul nostru, de fapt cel mai chipeș 
•tre copii se adresă la un moment 

colegilor lui:
-Ei ce facem băieți, mai aștev- 
i »...
- încă cinci minute — veni răs- 
isuj. la unison.
- Și după cinci minute ce-o să se 
împle ? intervenirăm noi, curioși.
- Facem apelul... Să vedem ciți 
t adevărați sportivi, ciți au venit 
intilnire.
xz loc deschis asprimea viscolului

Spartachiada de iarnă a tineretului
Știri din țară

interesantă competiție
e volei ia Constanța
>ăptămîna trecută, 
ii de desfășurare 
scul ine și feminine
5. în cinstea zilei de 30 Decembrie, 
le de iubitori ai sportului cu mingea 
te plasă au văzut la lucru forma
li masculine și feminine ale clubiiri- 
Dinamo București și Farul Con- 

ița, împreună cu două selecționate 
tineret ale Constanței șî formația 

inină Jăbmbinatul Poligrafic Bucu- 

ocurile au fost interesante. De re
peat cele două victorii ale echipelor 
stănțene asupra formațiilor dinamo- 
e din București. Astfel. în prima zi : 
ui — Dinamo 3—-0 (f) și Farul —

Constanța a fost 
a unei competiții 
de volei* orțțaui-

(Continuare in pag. a 2-a)

•• în „Cupa de iarnă"
upă cum era și de așteptat, pre- 
a in programul celei de a doua 
ea „Cupei de iarnă" a meciului 
re echipele masculine Dinamo și 
ița a stîrțiit interesul iubitorilor 
1^’ sport, rare au umplut, sîmbă-

Concursul speranțelor...
i .................................Ieri a început in sala de sport nr. 2 a M.l.C. din Capitală, concursul, ă 

de gimnastică rezervat cluburilor sportive școlare clin întreaga țară. Concursul 6) 
s-a bucurat de prezența unor gimnaste bine pregătite, oferind spectatorilor zj 
momente de adevărată încântare. In fotografie : Doina Florescu, o talentată 
gimnastă de la Luceafărul Brașov, lucrînd la birtul. 6;

y) Foto : Teodor Roibu

Boxerii de la Rapid au cîștigat 
Cupa orașului București”

PAȘCANI. Cele 63 de asociații spor
tive clin raion au organizat numeroase 
întreceri la săniuțe, schi și patinaj. Cu 
acest prilej asociațiile sportive din Paș
cani, Tg. Frumos, Lespezi, Costești etc. 
au amenajat patinoare. De un deosebit 
succes se bucură întrecerile de șah și 
tenis de masă organizate în orașul 
Focșani de către asociațiile sportive 
G.F.R., Progresul Sanitar, Victoria, Ste
jarul ș.a. în aceste întreceri s-au evi
dențiat Mihai Braner. Gh. Gheorghe, 
Romeo Anastasîu (C.F.R.), S. Froim, Ion 
Caftea (Victoria), M. Podoleanu (Ste
jarul).

De o largă participare se bucura și 
întrecerile de gimnastică la școala me
dic mixtă din Pașcani. Ele sînt conduse 
de profesorul dc educație fizică Con
stantin Tapu Zilnic, peste 50 de elevi 
se pregătesc pentru apropiatele între
ceri. în asociațiile sportive sătești din 
raion se duce de asemenea o vie acti
vitate. Am remarcat buna organizare 
dc la asociațiile sportive Șiretul din 
Lespezi, Avîntul din Miroslăvești, Re
colta Costești. Tineretul Brăiești, Trac
torul Tg. Frumos etc. Pînă în prezent 
s-au întrecut peste 3.500 de tineri și 
tinere din întreg raionul.

G. ENEA-corespondent

SIBIU. Pînă în prezent s-au înscris 
în întreceri peste 4000 de tineri și ti
nere. In comunele Tîlmaci, Porcești, 
Rășinari și Avrig, și orașul Cisnădie, 
elevii împreună cu învățătorii lor și-au 
construit din resurse locale schiuri și 
săniuțe. După cîteva antrenamente au 
început întrecerile. Primii au luat star
tul elevii școlilor medii și profesionale 
din Cisnădie. în afara demonstrațiilor 
de gimnastică au avut loc și întreceri 
la schi și săniuș. La asociația sportivă 
Recolta din comuna Noul prima între
cere a Spartachiadei de iarnă a fost 
t rin La, la care au participat pînă în 
prezent peste 40 dc colectiviști.

• ILIE IQNESCU-coresp.

Sportivi! activiști sportî i! j
Folosiți din plin timpul fa- j 

vorabil întrecerilor de schi, I 
săniuș și patinaj, din cadrul i 
primei etape a Spartachiadei i 
de iarnă a tineretului I

99

Sîmbătă după-amiază a avut Ioc 
întllnirea finală din cadrul „Cupei 
orașului București".

Cea. mai frumoasă partidă au ofe- 
rit-o „muștele" Șt. . Ispas (Rapid), și 
M. Dogaț-u (Semănătoarea). Rapidistul 
a început foarte bine meciul punc-

tă seara, sala Dinamo. întilnirea 
fost viu disputată.

'La începutul partidei dinamoviștiie,a mcepuiuj parfidei duiamovișui au 
dominat (dar. Ei au'acționat, mai ales

(Continuare in pag. â 2-a)

O fazii spectaculoasa clin meciul Dinamo — Știința,
Foto: P. RobUioșau

tind deseori 
Dogaru s-a 
apărare, dar 
cut la atac, 
boxerul de la Semănătoarea s-a im
pus net în acest rund, ca și in ul
tima parte a meciului, cînd și-a 
„găsit" adversarul cu puternice lovi
turi de dreapta. învingător, M. Do- 
garu.

Deși a atacat majoritatea timpului, 
totuși I. Low (Semănătoarea) a oobo- 
rit treptele ringului' învins. Adversa
rul său, I. Dobre (S.P.C.) a lovit 
mult mai clar, mai cu seamă în ul
tima repriză, fapt care a determinat 
juriul să-i atribuie victoria,

ALTE REZULTATE: R. Șerban
(Grivița Roșie) b.p. D. Mușat (Semă
nătoarea), P. Radu (Rapid) b.p. St. 
Bălan (Grivița Roșie), M. Pîrvu 
(I.T.B.) b.p. C. Calciu (Flacăra roșie), 
I. loniță (Pasteur) bl p. FI. Onisei 
(Grivița Roșie), H. Lbw (Semănătoa
rea) b. ab. 2 I.' Ailenii (Flacăra ro
șie), E. Popa (Grivița Roșie) b. p. 
M. Voicu (I.T.B.), N. Bătrînu (Flacăra 
roșie) b. ab. 2 C. Rusu (Flacăra ro
șie), T. Basarab (Metalul 23 August) 
b. p. N. Blejan (Pasteur). „Cupa ora
șului București" a revenit echipei 
Rapid.

la figură, 
preocupat 
în repriza 
Mai bine

GH. AMUZA

In. acest timp, 
mai mult de 
a doua a tre- 
pregătit fizic.

corespondent

Au fost desemnați, și cai
CLUJ 24 (prin telefon de la trimisul 

nostru). — Competiția celor mai bune 
echipe masculine de tenis de masă s-a 
încheiat cu victoria detașată a forma
ției C.S.M. Cluj, care păstrează astfel 
titlul de campioană a țării. Toți, cei .pa
tru tineri jucători (Radu Neguiescu, 
Gheorghe Cobirz.an, Adalbert Rethi și 
Dorin Giurgiucă), pregătiți de antre
norul emerit F. Paneth, s-au dovedit a 
fi posesorii . unei game mai variate de 
procedee tehnice decît adversarii pe 
care i-au înt.îjnit și au realizat un suc
ces pe cit de meritat, pe atît de aștep
tat. în ordine s-au clasat: I.T.B. 
(Gautrier, Naumescu, Pesch, Iscoviei),

simba lă,Un aloc al diiiamoviștilor la poarta Voiajei. (Fază din meciul de 
ci ști gat de .Dinamo cu 4— 2)-

Foto: P. Romoșan

întrecerile hocheistilor bucuresteni
o calitate promițătoare, dovadă a bunei 
pregătiri pe care au realizat-o pe pa
tinoarul artificial.

Vineri și sîmbătă s-au disputat ulti
mele jocuri ale etapei a doua. Echipa 
Școlii sportive de elevi (antrenor prof. 
Lovinesctr) a repurtat cei de-al doilea 
succes întrecind cu 6—1 pe Flacăra 
roșie și reaiizînd. astfel patru puncte, 
ca și I.T.B. care conduce în clasament, 
avînd un golaveraj superior. După in
succesul din etapa inaugurală, juniorii 
dinamoviști (antrenor Gabriel Cosman) 
au întrecut sîmbătă pe Voința cu 4—2. 
In urma acestor rezultate, clasamentul

Activitatea echipelor de hochei pe 
gheață bucureștene continuă.

Cu mult interes este urmărit mai 
ales campionatul de juniori al Capi
talei, în care sînt angrenate un număr 
încă neînregistrat în competițiile de 
juniori bucureștene: șase. Tinerii ju
cători oferă dispute pasionante și de

spionii probelor individuale
Voința Buc. (Bottner, Angelescu, Io- 
nescu Soare), Voința Arad (Covaci, Bo- 
dea, Detnian).

Iată ultimele rezultate din turneul 
final masculin : C.S.M. Cluj — I.T.B. 
5—1 (Giurgiucă — Naumescu 2—1, 
Neguiescu — Pesch 2—0, Rethi — 
Gantner 2—1, Neguiescu — Naumescu 
2—0, Giurgiucă — Gantner 1—2, Rethi 
— Pesch 2—1), Voința Buc. — Voința 
Arad 5—1 (Angelescu — Demian 2—1, 
Ionescu — Covaci 2—1, Bottner — Bo-

C. COMARNISCHI

{Continuata in pag. a 3-oț)

In urma acestor rezultate, 
se prezintă astfel :
I. I.T.B. 2 2 0 0 11: 0 4
2. S.S.E. 2 2 0 0 11: 2 4
3. Steaua 2 1 0 1 17: 5 2
4. Dinair.o 2 1 0 1 5: 7 2
5. Voința 2 0 0 2 2:11 0
6. Flacăra 2 0 0 2 2:23 0

Astăzi sînt programate jocurile eta
pei a treia. Incepînd de la ora 16, se 
vor disputa partidele : I.T.B. — S.S.E., 
Dinamo — Flacăra și Steaua — Voin
ța. După cum se vede, prima partidă 
a programului este cea mai importantă, 
opunînd cele două echipe neînvinse 
pînă acum.

O dală cu competiția de juniori a în
ceput și întrecerea seniorilor. Pentru

(Continuare in pag. a 2-a)



Conferința1 regionala U.C.F.S. Brașov

Sc pregătesc noi cadre valoroase 
pentru rcprcicntativclc țării

Graficele aflate in sala unde a 
avut loc conferința regională U.C.F.S. 
Brașov vorbeau delegaților despre 
importanta evoluție a activității 
sportive. Succesele obținute de către 
sportivii și activiștii sportivi din re: 
giunea Brașov sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid se con
cretizaseră astfel într-o elocventă Sui
tă de cifre. Imaginea aceasta a mun
cii desfășurate de-a lungul unui an ni 
s-a părut interesantă. De aceea luind-o 
în comparație cu realizările

• precedent și cu prevederile pentru 1962 
am realizat un 1 
care-1 parcurge 
această regiune.

tablou al drumului pe 
mișcarea sportivă din

Concursul republican de selecție rezervat juniorilor
gatul lor bagaj de cunoștințe tehna 
că au meritat să participe la un c 
curs al celor mai talentați scrimeri ■ 
rîndul speranțelor.

Concursul a fost deschis de fie 
tiști, din rîndul cărora s-au impus 
la început trăgătorii Boga, Țiu, Ra 
cea și Costescu. La jumătatea t 
neului final, Boga s-a desprins în < 
tigător. El a pierdut doar un as 
(la Weissbock cu 5—3), în timp 
principalii săi urmăritori — Țiu și i 
docea — au rămas în urmă, înreg 
trînd cite două înfrângeri. CLAS 
MENT: 1. Boga (Știința Tg. M.) 6
2. Țiu (S.S.E. Buc.) 4 V, 3. Radoi 
(Progr.) 4 V; 4. Costescu (S.SE. Bt 
4 vj 5. Weissbock (S.S.E. Satu Ma 
4 pi 6—7. Dorodici (C.S.M. Cluj) 
Roosz (Unio Satu Mare) 3 v, 8. fl 
roșanu (Prog ) 0 tx.’

Disputa dintre sabreri a angajat, 
principal, 4 trăgători: Rohoni II, Pa 
Iercoșan și Turkaș. Mai activ și r 
inspirat în momentele decisive, 1 
hani a ocupat locul I după ce a d 
pus în baraj cu 5—3 de Papp. CL 
SAMENT: 1. Rohoni II (C.S.M. CI 
6 v (d.b.); 2. Papp (C. S. Oradea) 6 
(d.b.), 3. Iercoșan (S.S.E. Buc.) 5 
4. Turkaș (SS.E. Satu Mare, 4 v, 
Costache (S.P.C.) 3 »* 6. Tudor (ț 
ința Buc.) 2 Vj 7. Boambă (S S.E. 1
1 Vi 8. Dumitrescu (S.P.C.) 1 v.

Foarte animată ă fost întrecea 
floretistelor. Evoluția unor trăgăto; 
cu frumoase posibilități ca Suzc 
Tasi, Viorica Dragoșt Manuela Ch 
etc. a constituit o reală îneînțare, 
dată cu constatarea că scrima no. 
tră feminină are un valoros schia 
de mîine. CLASAMENT: 1. Suza 
Tasi (S.S E. Satu Mare) 7 v, 2. V 
rica Dragoș (S.S.E. Satu Mare) 6
3. Marina Stanca (Progr.) 4 v, 4. h 
nuela Chira (S.S.E. Buc.) 3 v, 5- ( 
vidan Derviș (S.S.E. C-ța) 3 v, 6. i 
zana Olajos (S.S.E. Satu Mare) 3 
7- Dana Dumitriu (Știința Buc.) 1 v, 
Silvia Ungureanu (S.S.E- Buc.) 1

în ultima probă a concursului s- 
întîlnit spadasinii. Și aici, luptă dîi 
pentru fiecare tușă; pentru fiect 
asalt, mai ales între Husar, Schm 
și Băluțescu. Din acest duel în... t> 
a cîștigat Husar, după un baraj 
Schmidt (5-0). CLASAMENT: I- H 
sar (C.S.S. Harghita Tg. M.) 6 v (d.l 
2. Schmidt (Steaua) 6 v. (d.b), 3. I 
luțescu (CI. sp. șc. Buc.) 5 v, 4. P 
jițki (Unio Satu Mare) 5 v, 5. Na 
(Unio Satu Mare) 4 v, 
(CS.O. Craiova) 3 v, 7. Cristof (1 
trolul PI.) 3 v, 8. — ’
2 v, 9. Eghimenco (Farul &-ța) 2

☆
în deschidere, un concurs de f 

retă electrică pentru copii intre S.P 
București și S.S.E. Ploiești. Au cîț 
gat flaretiștii bucureșteni cu 9—7 (1 
trișor 4, Wasserstrom 3, Soare 1, t 
beșteanu L respectiv* Ștefănescu 
Popescu 2, Constantinescu 2, Georg 
cu 1). în primul concurs pentru coj 
S.S.E. - S.P.C. 12-4 (Golescu 4, J 
cloș 3, Orfanu 3, Cornea 2, respect 
Petrișor 2, Wasserstrom 2 v).

î. STAMA

mură de sport (în regiune activează 
120 de astfel de comisii în care își 
desfășoară activitatea peste f.000 de 
activiști obștești)!

—. îndrumării șî controlului muncii 
efectuat de către organele U.C.F.S. a- 
tît în ceea ce privește activitatea co
misiilor cît șî a consiliilor asociațiilor 
și cluburilor sportive;

— ridicării nivelului muncii antre
norilor și instructorilor în procesul in- 
structiv-educativ;

— selecției judicioase făcută de că
tre antrenori pe baza indicilor fiziolo
gici, a talentului și caracterului spor
tivilor ;

— bazei materiale în continuă creș
tere (anul acesta au fost amenajate 
numeroase terenuri simple și au fost 
achiziționate importante cantități de 
materiale și echipament sportiv atît 
de cluburi cît și de asociațiile sportive 
de la orașe și sate).

Fără îndoială că la obținerea suc
ceselor au mai concurat și alți factori 
(programul competițional sporit, pre
gătirea fizică multilaterală asigurată 
sportivilor în timpul iernii etc). Soco
tim însă că aceștia, la care se adaugă 
tradiția sportivă existentă în această 
regiune, au adus o contribuție hotărî- 
.toare.

DRUM DESCHIS SPRE CELE MAI I 
ÎNALTE CULMI ALE MĂIESTRIEI 

SPORTIVE

Primul concurs republican de se- scopului propus. Elementele depis- 
lecțio rezervat juniorilor* inițiat de tate* în majoritatea cazurilor, s-au 
federația de specialitate în cadrul prezentat la înălțime, confirmînd suc» 
pregătirilor pentru Criteriul mondial cesele obținute în concursurile anteri- 
de scrimă, aț. tineretului, a corespuns oațe și arătînd, în general, prin bo-

Unul dintre cele mal frumoase asalturi din întrecerea floretisteTor i cel dintre 
Viorica Dragoș și Suzana Olajos...

Foto: T. Chioreanu
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tocmai pe problemele dezvoltării acti
vității sportive de mase și de perfor
manță înfățișate atît de bine de grafi
cele amintite. Vorbind despre amploa
rea pe care o cunoaște sportul de mase 
delegații au subliniat că în acest an 
zeci de mii de oameni ai muncii, au 
participat la campionatele pe asociație 
(la Steagul roșu Brașov, Chimia Fă
găraș, Independența Sibiu, . Tractorul 
Brașov ș. a. aceste competiții se bucu
ră de o frumoasă tradiție ). la Con
cursul cultural-sportiv al 
(peste 
.Cupa Agriculturii'

Membri U.C.F.S. 
participanți la

Asociații sportive 
Secții pe ramură de 

sport
Sportivi legitimați 
Maeștri emeriți 
Maeștri ai sportului 
Categoria I 
Categoria a 
Categoria a 
juniori

De altfel 
țiile delegaților la

H-a 
IlI-a

darea

tineretului
100.000 de participanți), la 

„vupa AKi;<_uitu.ii“ (aproape 30.000 
de tineri săteni au luat startul în ca
drul acestei competiții), la Spartachia- 
dele tineretului, la concursurile pentru 
trecerea normelor complexului sportiv 
G.M.A., la frumoasele excursii turisti
ce etc. In aceste acțiuni sportive de 
mase au fost cuprinși aproape 350.000 
de participanți. In acest fel a fost po
sibilă mărirea numărului de membri 
U.C.F.S. cu încă 22.500. Asociațiile 
sportive s-au consolidat organizatoric 
și au avut astfel posibilitatea să ofere 
condiții din ce în ce mai bune iubito
rilor sportului.

Dar, în afară de aceasta, așa cum 
s-a subliniat în cadrul conferinței, bo
gata activitate sportivă de mase des
fășurată în regiunea Brașov a creat 
premisele dezvoltării sportului de per
formanță. Masele largi de tineri care 
s-au întrecut în numeroasele concursuri 
sportive populare organizate în orașele 
și satele regiunii au oferit specialiști
lor prilejul de a selecționa un mai 
mare număr de elemente talentate. Ti
nerii sportivi au fost instruiți cu grijă 
în cadrul secțiilor pe ramură de sport.

IERI — 80, ASTA7I — 152,
MÎINE —

de la uzinele Steagul 
au venit cu brațele pline 
întîmpine pe tovarășul lor

Muncitorii 
roșu Brașov 
de flori să-1 
de muncă, Valeriu Bularca, cînd aces
ta s-a întors cu titlul de campion al 
lumii la lupte clasice după întrecerile 
de la Yokohama. Aceasta n-a fost însă 
singura mare satisfacție a iubitorilor 
de sport din Brașov. Anul acesta ei 
l-a ii sărbătorit și pe D. Pîrvulescu (care 
după titlul olimpic de la Roma a cu
cerit medalia de argint la Yokohama), 
pe fotbaliștii Steagului roșu învingă- 

în prima ediție a turneului balca- 
intercluburi, pe campioana balca- 
Ana Roth, pe schîoara llona Mi- 
— învingătoare în diferite între’ 
precum și pe alți sportivi care au

tori 
nic 
nică 
cloș 
ceri, 
reprezentat cu cinste culorile patriei 
noastre. Cele 98 de titluri de campioni 
ai țârii pe acest an (la atletism, box, 
ciclism, bob, haltere, lupte, schi, tir, 
volei și patinaj) cucerite de sportivii 
brașoveni, victoriile in întîlniri inter
naționale intercluburi, evidenta creștere 
a măiestriei sportive concretizată prin 
cei 2 maeștri emeriți, 8 maeștri ai 
sportului și 152 de sportivi de catego
ria 1 (clasificați în acest an) confir
mă ridicarea nivelului muncii desfă-

Condițiile minunate create de partid 
și guvern mișcării sportive au dat po
sibilitatea tinerilor din regiunea Bra
șov ca și din celelalte regiuni ale țării 
să se afirme — așa cum am văzut — 
nu numai în întrecerile sportive inter
ne ci și în cele mai importante com
petiții internaționale. Dar, în activita
tea sportivă din această parte a țării 
mai există încă lipsuri care frânează 
progresul pentru care au fost create 
condiții, care împiedică încă realiza
rea tuturor posibilităților. Analizînd te
meinic lipsurile semnalate (atît în ac
tivitatea sportivă de mase și de per
formanță, cît și în munca de educare 
a sportivilor) delegații la conferință 
au făcut numeroase și importante pro
puneri. Hotărârea elaborată cu acest 
prilej deschide drumul spre realizarea 
sarcinilor trasate de partid și guvern 
mișcării sportive din țara noastră : an
grenarea unor mase largi de oameni 
ai muncii în practicarea sportului și ri
dicarea continuă a nivelului perfor
manțelor sportive. Astfel — specifică 
hotărârea conferinței — în cursul anu
lui viitor vor deveni membri ai U.C.F.S. 
încă 60.000 de oameni ai muncii, vor fi 
organizate 40 noi asociații sportive 
(dintre care 30 la sate), va spori con
siderabil numărul participanților la 
competițiile sportive de mase, vor fi 
organizate cu regularitate campionate
le asociațiilor sportive, se va mări nu
mărul excursiilor turistice și al parti
cipanților, se va da o atenție sporită 
trecerii normelor complexului sportiv 
G.M.A. etc. In ceea ce privește sportul 
de performanță se va realiza prin în
ființarea cabinetului metodico-științific 
regional generalizarea metodelor știin
țifice realizîndu-se astfel o creștere a 
nivelului procesului instructiv-educativ. 
Creșterea măiestriei sportive este reflec
tată în prevederile pentru anul 1962. 
Trebuie să spunem însă că sînt posi
bilități suficiente pentru depășirea aces
tor cifre. De altfel delegații la confe
rință au subliniat faptul că prin folo
sirea importantelor resurse existente 
în regiunea Brașov, prin folosirea con
dițiilor tot mai bune create activității 
sportive se vor putea obține rezultate 
mult mai bune decît în anii precedenți.

Hotărârea conferinței regionale 
U.C.F.S. Brașov — pentru a cărei tran
spunere in viață vor munci cu entu
ziasm sutele de activiști sportivi de 
Ia orașe și sate — deschide larg dru
mul spre realizarea unei puternice acti
vități sportive de mase și spre cuceri
rea celor mai inalte culmi ale gloriei 
sportive.

HRISTACHE NAUM 
NEAGOE MARDAN

Dinamo București continuă să fie neînvinsăV»

în „Cupa da iarnă”
(Urmare din pag. 1)

în atac, așa cum nu i-am văzut de 
mult. Știința a luptat serios in această 
perioadă, dar a așteptat prea mult 
de la Schmid, foarte atent ținut de 
Coman. Și în timp ce Dinamo înscria 
gol după gol, Știința continua să caute 
(de ce nu face asta la antrenamea- 

ite?...) cea mai bună soluție pentru 
- a-1 pune în poziție favorabilă de șut 
pe Schmid. Iată cum, în min. 13 sco
rul ajunsese 8—2 pentru Dinamo, care 
menținînd același ritm și acționînd 

i la fel de variat 
(prima repriză cu 
țial.

Ne așteptam — 
și cea de a doua 
se desfășoare în 

jnînd seamă de puterea de luptă a 
namoviștilor și, mai ales, de felul 
care au evoluat lucrurile în prima 
priză. In prima parte a jocului apă
rarea „om la om‘‘ aplicată de Dinamo, 
din primul minut de joc, a pus în im
posibilitate pe studenți să acționeze 
în viteză. Din păcate însă dinamo
viștii, probabil prea siguri pe victo
rie, nu au mai jucat la fel de bine 
în atac, au risipit numeroase mingi și 
diferența de scor a început să... sca
dă. La un moment dat. în min. 43 — 
este adevărat și ca urmare a unei 
inferiorități numerice prin eliminarea 
unor jucători — Dinamo nu mai avea 
avanta j decît un gol: 16—15. Dar în 
ultimele două minute valoarea și forța 
dinamoviștiior s-au impus, ei înscriind 
patru goluri. Scor final: 20—15 I

Dintre celelalte partide disputate 
sîmbătă seara ne-a plăcut mai mult 
cea dintre Steaua și Rapid. Handba- 
liștii de la Steaua, în evident progres 
față de ultima lor evoluție în sala 
Dinamo, avînd în Georgescu un portar 
inspirat și în Gruia (un element tînăr 
și foarte talentat) un bun realizator, 
au cîștigat comod cu scorul de 29— 
19 (15—8).

Cîteva cuvinte despre meciul Meta
lul — C.S.Ș. Echipa elevilor bucu
reșteni are frumoase perspective și 
practică un handbal modern și spec
taculos. Este neîndoios că C.S.Ș. ar fi 
putut cîștiga acest meci, mai ales că,

în atac a terminat 
un avantaj substan-

în mod firesc — 
parte a îrrtîlnirii 
aceleași condiții,

ca 
să 
V- 
di- 
în 

re-

în prima repriză, a și făcut din plin 
dovada posibilităților sale. In partea 
a doua a meciului însă potențialul de 
luptă al echipei a scăzut simțitor și 
victoria a revenit handbaliștilor meta- 
lurgiști, cu scorul de 28—24 (13—13).

Ieri dimineață s-au disputat parti
dele dintre echipele feminine. Intîlnirea 
care părea să fie cea mai echilibrată, 
cea dintre I.T.B. și Progresul nu s-a 
ridicat la valoarea așteptată, deoarece 
Progresul a aliniat o formație cu multe 
elemente tinere, care nu au putut da 
o replică serioasă handbalistelor de la 
I.T.B. Acestea au cîștigat fără emoții 
cu scorul de 11—5 (4—0). Ne între
băm, în legătură cu celelalte două 
partide, dacă este cu adevărat utilă 
participarea în această competiție a 
formațiilor Vestitorul și Confecția ? 
Prima nu a putut nici măcar să ali
nieze o formație completă, evoluînd 
tot timpul cu 5 jucătoare de cîmp, iar 
cea de a doua a stat pe teren în me
ciul cu Știința doar pentru a îndeplini 
o formalitate. Scorurile finale sînt de 
altfel grăitoare în această direcție : 
Rapid — Vestitorul 18—8 (8—3);
Știința — Confecția 24—4 (7—1).
Programul de ieri dimineață din sala 
Dinamo a fost încheiat de partida 
dintre echipele masculine I.T.B. și 
Flacăra roșie. Cu toate că au termi
nat învingători, 31—22 (17—9), jucă
torii de la I.T.B. n-au strălucit. Și 
formația I.T.B. nu a avut decît o sin
gură rezervă, folosind în acest joc 

jucători de cîmp. Este oare 
acest lucru la o echipă parti- 
și la campionatul categoriei

6. M. Alt

Fomi-ng, (Steai

HOCHEI a

doar 7 
permis 
cipantă 
A?

* CALIN ANTONESCU

întreceri
în cadrul „Cupei de iarnă”

la Timișoara

mă ridicarea nivelului muncii 
șurate în secțiile cluburilor și asocia
țiilor sportive din regiunea Brașov. 
O comparație edificatoare în acest
sens: în anul 1960 au făcut parte din 
loturile republicane 80 de sportivi bra
șoveni — anul acesta au fost selec
ționați 152 I Cîți vor îmbrăca la anul 
tricoul reprezentativei? Răspunsul la 
această întrebare este greu de dat de
oarece exigențele selecției cresc de la 
an la an. iar pregătirea sportivilor 
este și ea în permanentă creștere.

Performantele de seamă realizate a- 
nul acesta de sportivii și echipele re
giunii Brașov se datoresc mai multor 
factori printre care :

— muncii deslăsurată de comisiile 
regionale, raionale și orășenești pe ra1-

anul acesta au fost selec-

Răspunsul la

0 interesantă competiție la Constanța
(Urmare din pag. 1) for-

Dinamo 3—1 (m), C.P.B. — Selecțio
nata de tineret Constanța 3—0 (I). A 
doua zi, întrebuințînd mai multe rezer
ve, Dinamo a întrecut cu 3—2 selecțio
nata masculină de tineret a Constanței 
și cu 3—0 selecționata feminină, în 
timp ce Farul a învins C.P.B. (f) cu 
3—2. Ultima zi a competiției a fost 
consacrată jocurilor revanșă : voleiba
liștii de la Dinamo au întrecut cu 3—1

3—2 
în ultimul 
tineret

Farul, iar dinamovistele cu 
mația bucureșteană C.P.B., 
meci Farul — Selecționata de 
3—0.

Despre aceste jocuri ne-a 
trenorul Gh. Constantinescu, 
namo București : 
și bine organizat. Meciurile s-au dispu
tat în fața unor săli arhipline. Voleiul 
„a prins** foarte mult la Constanța și 
acum este momentul ca forurile spor? 
tive locale să caute să-l popularizeze și 
mai mult1 in masa de tineret.

vorbii 
de la 

.Turneul a fost

(D

an- 
Di- 
util

TIMIȘOARA (prin telefon). — Zi
lele trecute a luat sfîrșit prima parte 
a competiției de handbal în 7, „Cupa 
de iarnă", la care participă 21 echipe 
masculine și 14 formații feminine din 
localitate. Iată clasamentul turului: 
Categoria I masculin: 1. Știința
9 p. > 2. Tehnometal 8 p.) 3. Progre
sul 6 p.! 4. C.F.R. 5 p. | 5. C.S.Ș. 
Banatul 2 p. î 6. Mecanica 0 p. Cate
goria I feminin: 1. C.S.Ș. Banatul
10 p. | 2. Știința 8 p. 3. S.S.E. 5 p.j 
4. Constructorul 3 p.j 5. Sanitara 1 p.

Și acum, cîteva rezultate din primele 
confruntări din cadrul returului : mas
culin : Știința — C.S.Ș. Banatul 26— 
21 (13—11); Progresul — Mecanica 
34—15 (10—7); feminin: C.S.Ș. Ba
natul — Constructorul 14--4 (6—2); 
Știința — S.S.E. 10—9 (7—4) ; S.S.E. 
— Industria Linei 14—14 (6—8) ; 
Constructorul — Industria Linei 16— 
8 (6—1).

• ’ Vș'

întrecerea Irocheiștilor 
bucureșteni

(Urmare din pag. 1)

titlul de campioană a Capitalei coin 
rează patru echipe: Steaua (deții 
toare a titlului de campioană repul 
cană), I.T.B., Știința și Dinarrib. 
primul meci, dinamoviștii au întîl 
pe I.T.B. După o partidă de m; 
luptă, disputată sub semnul unui si 
sibil echilibru de forțe, Dinamo a 
vins cu 2—1 (1—1, 0—0, 1—0).

Lotul reprezentativ (care urmă 
părăsească ieri Capitala îndreptîndu 
spre Kiev, dar care și-a amînat ț 
carea pentru azi, din cauza timpu 
nefavorabil) a susținut sîmbătă se: 
un ultim meci de verificare înăiiite 
jocurile cu reprezentativa R.S.S. Ucr 
nene. Lotul a întîlnit echipa Știii 
București, de care a dispus cu 5- 
(3—0, 1—0, 1—0). Hocheiștii noț 
fruntași au manifestat o bună forr 
Ei n-au urmărit atît scorul, cit a| 
carea unor scheme tactice noj.

SPORTIVI,
cereți ’

AGENDA SPORTIVULUI 
PE 1962 r- 

apârutâ în editura U.C.F.Ș
AL. GROSS, coresp.
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înotătorii Clubului sportiv școlar au dominat 
întrecerile dotate cu „Cupa 30 Decembrie”

Turneul balcanic intercluburi

Dinamo București a terminat la egalitate,
1 — 1, cu Dinamo TiranaSîmbătă și duminică s-a desfășurat 

la bazinul acoperit din Capitală con
cursul de natație rezervat juniorilor 
și dotat cu „Cupa 30 Decembrie1. 
Prezentînd o formație valoroasă și 
mai omogenă, Clubul sportiv școlar 
a totalizat cel mai mare număr de 
puncte (221) și s-a clasat pe primul 
loc în clasamentul general pe echipe.

Dintre rezultate, luate individual, 
se remarcă acela realizat de Cor
nel Georgescu, (Știința) care ă par
curs distanța de 100 m liber în tim
pul de 1:02,9. De la un concurs la 
altul mai bun, Cornel Georgescu se 
arată a fi o mare speranță a nata- 
tiei noastre în probele de sprint. El 
■osedă un stil foarte corect și are, mul- 
umită antrenamentelor judicioase, o 

bună intuiție a ritmului. Sîmbătă, în 
: impui probei în care a obținut cu 
timpul de 1:02,9 un nou record per
sonal, el a efectuat câte 15—17 cic
luri complete de tracțiune a brațe
lor, dovedind astfel o frecvență regu
lată ne lungimi de bazin.

, .Spre regretul nostru, în această 
perioadă în care accentul principal 
trebuie să cadă pe pregătirea tehnică, 
marea majoritate a tinerilor noștri îno
tători nu folosesc întoarcerea rapidă, 
prin rostogolire, la nici una din pro
bele de sprint. Este una din deficien
țele care au fost semnalate deseori în 
coloanele ziarului nostru, dar care 
după cum se vede, nu găsește înțele
gere în rîndurile antrenorilor noștri. 
Și pentru a arăta cită importanță se 
dă la ora actuală în natația mondia
lă acestui element tehnic, trebuie spus 
că întoarcerea rapidă se uzitează a- 
cum ia absolut toate procedeele teh
nice.

Iată rezultatele tehnice înregistrate 
în cele două zile de concurs: JUNI
ORI CAT. I : 100 m liber: 1. G.
Georgescu (Știința) 1:02,9) 2. V. Ță- 
ranu (Rapid) 1:04,8; 3. I. Popa (Ra
pid) 1:04,9; 4. VI. Moraru (CI. sp. 
șc.) 1:05,4; 400 m liber: 1. G. Vidi- 
can (CI. sp. șc.) 5:33,1) 2. G. Trohani 
(CI. sp. șc.) 5:37,6; 3. Gr. Novac (CI. 
sp. șc.) 5:41,5; 100 m bras: 1. V. 
Percea (Prog.) 1:24,5; 2. G. Malar- 
ciuc (CI. sp. șc.) 1:25,6; 3. I. Belciug 
(CI. sp. șc.) 1:25,9; 200 m bras: 1.
R. Nussbaum (CI. sp. șc.) 3:09,5; 2.
S. Boiciu (Prog.) 3:23,0; 3. G. Rădu- 
leșcu (CI. sp. șc.) 3:27,6; 100 m flu
ture: 1. Gh. Nagy (Steaua) 1:13,4; 2. 
V. Țliranu (Rapid) 1:24,3; 3. M. Cer
chez (Steaua) 1:25,0; 100 m spate: 
Gh. Trohani (CI. sp. șc.) 1:14,6) 2.

Echipa C.S.M. Cluj- 
campioană republicană masculină

(Urmare din pag. 1)

dea 2—0, Angelescu — Covaci 0—2, 
Bottner — Demian 2—0, Ionescu — 
Bodea 2—0).

După trei zile de întreceri, duminică 
au luat siîrșit și întîlnirile din cadrul 
ultimului concurs al etapei, finale a 
campionatului republican individual de 
tenis de masă. Iată ultimele rezultate 
tehnice și clasamentele definitive i 
Simplu bărbați. Sferturi de finală. Ne
gulescu — Bottner 3—2, Cobîrzan — 
Ionescu 3—0, Rethi — Pesch 3—0, 
Giurgiucă — Gantner 3—1. Semifinale: 
Cobîrzan — Negulescu 3—1, Giurgiucă
— Rethi 3—2. Finală: Gheorghe Co
bîrzan — Dorin Giurgiucă 3—2, (-10, 
12, 16, -17, 13). Clasament general de
finitiv : 1. Radu Negulescu (C.S.M. 
Cluj) 30 p., campion republican, 2. 
Cobîrzan 20 p., 3. Gantner 20 p., S. 
Rethi 16 p., 5. Giurgiucă 15 p., 6. Sîn- 
deanu 9 p., 7. Bottner 6 p., 8. Pesch 
6 p., 9. Naumescu 6 p., 10. Covaci 5 p. 
Simplu femei. Semifinale: E. Constan
tinescu — C. Folea 3—0, M. Erdreich
— M. Alexandru 3—1. Finală: Ella 
Consta ntinescu ■— Martha Erdreich 
3—1. Clasament: 1. Ella Constanti- 
nescu (Voința Buc.) 40 p., campioană 
republicană, 2. Maria Alexandru 22 p..
3. Martha Erdreich 16 p., 4. Catrinel 
Folea 14 p., 5. Geta Pitică 12 p., 6. 
Lucia Slăvescu 8 p., 7. Maria Biro 7 
p., 8. Mariana Jandrescu 6 p., 9. Doina 
Vușcan 5 p., 10. Victoria Jandrescu 
< P-

Dublu bărbați. Finală: Negulescu, 
Rethi — Cobîrzan, Covaci 3—2 (-12, 
-19, 10, 5, 12,). Clasament: 1. Radu 
Negulescu — Adalbert Rethi (C.S.M. 
Cluj) 42 p., campioni republicani. 2. 
Cobîrzan — Covaci 34 p., 3. Gantner

V. Cristeseu (Prog.) 1:14,8; 3. V. Ein
horn (CI. sp. șc.) 1:19,5; JUNIORI 
CAT. a Il-a ; 100 m liber: 1. D. Ber
ger (CI. sp. șc.) 1:09,5; 2. D. Martie 
(Prog.) 1:11,0; 3. P. Nagy (CI. sp. 
șc.) 1:11.7) 100 m bras: 1. Gr. Săru- 
leaiiu (Ci. sp. șc.) Lr22,3j 2. A Nico-

peanu (Dinamo) 1:24,6; 100 m bras:
1. Z. Reznicenco (CI. sp. șc.) 1:32,2;
2. M. Dristoreanu (Dinamo) 1:36,6;
3. G. Braun (Steaua) 1:36,8; 100 m 
fluture: 1. M. Giogolea (Rapid) 
1:47,0; 100 m spate: 1. G. Tămăucea- 
nu (CI. sp. șc.) 1:28,0; 2. E Boteza

ți. Cismaru (Progresul) primește îndrumările necesare, înainte de cursă, de la 
antrenorul său Th. Angelescu

Foto: T. Roibu

Iau (Rapid) 1:22,4; 3. A. Sopterean 
(CI. sp. șc.) 1:26,4; 100 m fluture:
I. G. Cizmaru (Prog.) 1:18,8; 2. V. 
Einhorn (CI. sp. șc.) 1:24,7; 3. A. Ni- 
colau (Rapid) 1:31,1; 100 m spate: 
1. Al. Bota (CI. sp. șc) 1:13,6; 2. G. 
Georgescu (Știinta) 1:17,1; 3. V. Pan- 
tazi (Rapid) 1:2Î,4. JUNIOARE CAT. 
1; 100 m liber: I. A. Trohani (CI. 
sp. șc.) 1:13,6; 2. M. Rotaru (Rapid) 
1:14,6) 3. M. Zarchievici (Prog.)
1:14.9. 400 m liber: 1. M. Zarchievici 
6:14,1; 2. M. Rotaru 6:33,8; 3. I. Da
mian (CI. sp. șc.) 7:17.5. 100 m bras: 
1. FI. Rambosec (CI. sp. șc.) 1:28,5; 
200 m bras: M. Dristoreanu - (Di
namo) 3:26,6; 100 m fluture: 1. M. 
Rotaru 1:28,9; 2. A. Davidovici (I.T.B.) 
1:51,0; 100 m spate: 1. A. Trohani 
1:24,3; 2. FI. Rambosec 1:28,8; 3. El. 
Totan (CI. sp. șc.) 1:29,1. JUNIOARE 
CAT. a Il-a: 100 m liber: 1. M. Du
mitrescu (CI. sp. șc.) 1:21,0; 2, A. 81- 
mionescu (Rapid) 1:22,7) 3. T. Vul-

S DE MASĂ

— Naumescu 26 p., 4. Sîndeanu — 
Bottner 16 p., 5. Szentivanyi — Hidve- 
ghi 14 p., 6. Angelescu — Zaharia 6 p.

Dublu femei. A doua semifinală: Con- 
stantinescu, Erdreich—Folea, Biro 3—0. 
Finală. Maria Alexandru, Geta Pitică
— Ella Constantinescu, Martha Erdre
ich 3—2 (-19, 15, -24, 10, 11). Clasa
ment : 1. Ella Constantinescu — Mar
tha Erdreich (Voința Buc.) 40 p., cam
pioane republicane, 2. Alexandru — Pi
tică 38 p., 3. Folea — Biro 26 p., 4. 
Slăvescu -— Procopeț 20 p., 5—6. M. 
Jandrescu — Mihalca și V. Jandrescu
— Krezsek cîte 6 p.

Dublu mixt. Semifinale. Constantines
cu, Bottner — Biro, Negulescu 3—2, 
Alexandru, Rethi — Folea, Naumescu 
3—0. Finală. Maria Alexandru, Adal
bert Rethi — Ella Constantinescu, Otto 
Bottner 3—2 (-22, -11, 20, 15, 16). Cla
sament : 1. Ella Constantinescu, Otto 
Bottner (Voința Buc.) 44 p., campioni 
republicani, 2. Alexandru — Rethi 28 
p., 3. Folea — Naumescu 28 p., Biro
— Negulescu 16 p., 5. Pitică — Gan
tner 16 p., 6. Erdreich — Angelescu 
12 p.

O dată eu încheierea întrecerilor de 
la Cluj s-a putut întocmi și clasamen
tul general definitiv al „Cupei F.R.T.M." 
care arată astfel: 1. C.S.M. Cluj 245 
p., 2. Voința Buc. 196 p., 3. I.T.B. 182 
p., 4. Progresul Buc. 90 p., 5. Voința 
Arad 51 p.

Concursul de consolare, care s-a des
fășurat paralel cu întrecerile propriu- 
zise, a revenit, în etapa de la Cluj, 
jucătoarei Lucia Cobîrzan și jucăto
rului Szentivanyi. In clasamentul ge
neral al concursului de consolare pe 
primul loc s-a clasat Eleonora Mihalca 
(Voința Arad) și respectiv, ' Ionescu 
Soare (Voința Buc.). 

tu (Prog.) 1:29,9. Clasament general:
1. CL. SP. ȘC. 221 p, 2. Rapid 115 p,
3. Progresul 105 p. 4. I.T.B. 38 p.

G. NICOLAESCU

Pronosport
AȘA ARATĂ O VARIANTA 
CU 12 REZULTATE EXACTE

Concursul nr.' 53 — din 24 decembrie 
1961

I. Atalanta — Internazionale 
(camp ital. A) 2

II. Fiorentina — Venezia (camju 
ital. A) I

III. Mantova — Juventus (camp.-
ital. A) anulat

IV. Milan — Lanerossi (camp,
ital. A) 1

V. Padova — Lecco (camp, 
ital. A) I

VI. Palermo — Bologna (camp, 
ital. A) 1

VII. Roma — Udinese (camp, 
ital. A) I

VIII. Spal — Catania (camp. ital. A) 1
IX. Torino — Sampdoria (camp, 

ital. A) x
X. Napoli — Alessandria (camp, 

ital. B) 1
XI. Genoa — Coeenza (camp; 

ital. B) 1
XII. Verona — Luchese (camp, 

ital. B) x

Pronosticuri extrase din urnă»-! — 
Xi II - 2, III - 2( IV — 1, V « ar5 
VI - 2, VII - 1, VIII - 1, IX S 
X - x, XI - x, XU - 1.

La acest concurs au fost depuse e- 
proximativ 194.000 variante.

Autoturismul „Moskvici" atribuit la 
concursul special Pronosport din 17 
decembrie a revenit cuponului nr. 
7 984.284.

Lista tuturor cupoanelor câștigătoare 
la acest concurs este publicată în 
„Programul Loto-Pronosport" de azi.

La sfirșitul turului campionatului 
regiunii Crișana

In acest sezon, campionatul de fot
bal al regiunii Crișana a fost orga
nizat în două serii de cîte 14 echipe, 
întrecerile au fost viu disputate, ast
fel că la sfîrșitul turului nici una din 
cele 28 de echipe participante nu mai 
este neînvinsă.

In seria de Nord conduce Stăruința 
Salonta, care a totalizat 21 p. Ea este 
urmată de: 2. Blănuri Oradea 20 p | 
3. Grișul Ineu 16 p) 4. Recolta Sa
lonta 15 p (32:18)) 5. Victoria Criș 
15 p (18:15)) 6. Crișana Sebiș 15 p 
(12:13); 7. Victoria Jneu 14 p (22:21)) 
8. Metalul Beiuș 14 p (15:20)) 9. 
Dinamo Oraș Dr. P. Groza 13 p 
(16:14); 10. Unirea Sîntana 13 p 
(17:19) ; 11. Avîntu) Beliu 12 p ; 12. 
Voința Jnand 7 p (14:32); 13. Pro

TIRANA, 24 (prin telefon). — Pri
ma întîlnire din ediția a doua a tur
neului balcanic de fotbal, seria a Il-a, 
s-a disputat astăzi în fața a 25.000 
de spectatori pe un teren desfundat 
din cauza ploii torențiale care a înce
put de sîmbătă ți a continuat să cadă 
și în tot cursul zilei de astăzi. In ciuda 
stării terenului, jocul a fost de un 
nivel tehnic destul de bun și s-a des
fășurat într-un ritm susținut, mai ales 
în repriza a doua. Meciul s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate i 1—1 
(1—0). In prima repriză, inițiativa a 
aparținut echipei locale, care a pre
zentat o formație întărită cu cîțiva 
jucători proveniți de la Partizan 
(Ndini, Pano, de pildă). Dinamo Ti
rana a deschis scorul în min. 17 prin 
golul marcat de Lubonia, la o dublă 
ezitare a lui Popa. Ene II a ratat 
după aceea o bună ocazie în min. 35 
cînd, singur în fața porții, a tras pe

85 DE RĂSPUNSURI CU 10 PUNCTE LA CONCURSUL
„CINE ȘTIE FOTBAL CÎȘTIGĂ"

Concursul „Cine știe fotbal cîștigă", 
organizat de ziarul nostru și Loto- 
Pronosport în programul editat cu 
prilejul meciului amical Dinamo Bucu
rești — Steaua (disputat la 3 de
cembrie), a stîrnit un viu interes prin
tre spectatorii acestei întîlniri. Am 
primit la redacție sute de scrisori cti- 
prinzînd răspunsurile participanților 
la concurs.

înainte de a publica rezultatul con
cursului să reamintim cele 10 între
bări și, mai ales, să arătăm care sînt 
răspunsurile exacte.

întrebarea nr. 1 : Care este prima 
echipă de fotbal din U.R.S.S. care 
ne-a vizitat țara ?

Răspuns: Dinamo Tbilisi.
întrebarea nr. 2: In ce ari lupta 

pentru titlul de campion între echi
pele Dinamo București și Steaua (fost 
C.C.A.) a fost atît de strînsă, încit 
la sfîrșitul campionatului cele două 
echipe se aflau la egalitate de puncte, 
iar titlul a fost cîștigat la golaveraj ?

Răspuns: 1951.
întrebarea nr. 3: Care a fost rezul

tatul finalei campionatului mondial 
de fotbal din anul 1958 ?

Răspuns: 5—2 (Brazilia —- Suedia)', 
întrebarea nr. 4: Ia ce an a cîști

gat Dinamo București Gupa R.P.R. la 
fotbal, pe cine a învins în finală și 
cu ce scor ?

Răspuns: 1959, C.S.M. Baia Mare, 
4—0.

Întrebarea nr. 5: Gare jucători din 
echipa Steaua au făcut parte din e- 
chipa noastră reprezentativă care a 
învins recent, la București, echipa 
Turciei cu 4—0 ?

Răspuns: Voinescu, Jenei, Constan
tin și Tătaru.

Întrebarea nr. 6: Ee se întîmplă 
Intr-un meci de fotbal atunci cînd min
gea depășește linia porții cu mai mult 
de jumătate din circumferința ei P,

Răspuns : Jocul continuă. Nu se 1- 
cordă gol. Este gol numai cînd min
gea 'depășește linia porții CB toată 
circumferința să.

Întrebarea hr. 7: Ee alt portar, 
decît cei cunoscuți de ani de zile, a 
mai apărat poarta echipei Steaua șî 
încă într-un meci de... Cupa Campio-. 
nilor Europeni ?

Răspuns: Boroș (cu Borussia la 
Dortmund).

Întrebarea nr. 8: In lotul echipei 
Dinamo București există un jucător 
internațional care în turul acestui cam* 

gresul Zerind 7 p (15:60) | 14. 0.8.M. 
Crișana II 0 p.

Voința Oradea este prima' clasată, 
Ja sfîrșitul turului, în clasamentul se
riei din Sud. Ea a totalizat 23 p, 
fiind urmată de: 2. Șpartac Valea 21 
pi 3. Dinamo Oradea 18 p (38:15);
4. Spartacusw Oradea 18 p (25:21) |
5. Măgura Simleu 15 p; 6. Metalul
Oradea 15 p; 7.' Minerul Sărmășag 
13 p; 8. Minerul Suncuiuș 11 p 
(18:15)) 9. Minerul Dema 11 p 
(12:24)) 10. Stăruința Săcuieni 8 p 
(25:33); 11. Unirea Tileagd 8 p
(18:40)) 12. Recolta Diosig 8 p
(16:39); 13. Recolta Sălard 8 p
(13:37); 14. Bihoreana Marghita 6 p.

ILIE GHJȘA 
coresp. regional 

ste poartă. După pauză, inițiativa at 
aparținut total dinamoviștilor bucur 
reșteni, care și-au impus jocul și art 
egalat în min. 73, printr-un gol spec- 
taculos marcat cu capul de Țîrcovnicu, 
la O centrare a lui Varga. Bucureștenîî 
au avut apoi alte cîteva situații favora- 
bile, dar portarul gazdelor Ciosea a a- 
părat cu succes șuturile lui Varga și 
Eftimie, iar în min. 84, Pîrcălab, aR 
juns singur în fața porții, a pierdut 
mingea... într-o băltoacă, unde a blcF 
cat-o apoi portarul. Bun arbitrajul |uț 
At. Dimov (R. P. Bulgaria). Dinamif' 
a aliniat formația : DATCU—Popa (din. 
min. 63 ȘTEFAN), NUNWEILLER HJf 
PANAIT—V. Alexandru, NunweiWw 
IV— Pîrcălab, Varga, ENE II, Țîrcov
nicu, V. Anghel (din min. 63 Eftimie)’.

C. TEAȘCĂ 
antrenor

pionat a jucat numai 25 de minute. 
Care este acest jucător ?

Răspuns : Panait.
întrebarea nr. 9: In ce meci inter

național, între reprezentative A, echi
pa de fotbal a Romîniei a marcat cel 
mai mare număr de goluri ?

Răspuns: 8—1 într-un meci cu Gre- 
ci a.

întrebarea nr. 10: In campionatul 
mondial din 1958, cîștigat în mod stră
lucit de Brazilia, fotbaliștii brazilieni 
au avut mari emoții într-un meci pe 
care nu l-au cîștigat decît cu 1—0. 
împotriva cărei echipe au susținut ei 
acest meci ?

Răspuns: Țara Galilor.
Dintre aceste întrebări, cele car® 

au triat cel mai mult răspunsurile a« 
fost nr. 1 și — mai ales — nr. 6 
(foarte mulți au răspuns că este gol; 
deși regulamentul spune altceva...)’.

După trierea scrisorilor primite s-d 
constatat că 53 de participanți, co»- 
curînd cu 85 de cupoane, au dat răs
punsuri exacte.

Iată lista participanților cu cîte 10. 
puncte:

Din București: Alexandrescu C.j An
drei Florea, Brătilescu St., Bondoc G„ 
(cu 3 cupoane), Bradu Alex., Banciu 
Jean, Bucu Andrei, Cruțescu Mihai; 
Cătălin Simion, Călin Vasile. Dră- 
ghici Const., Dragomir Doina, Dna- 
gomir lori, Davidescu Nic., Ferhaf 
Givan, Fraimovici Abram, Gheorghe 
Dumitru (cu 4 cupoane de participare); 
Gheorghe Gristache, Gîndac Doruj 
Gheorghișor EmiMan, Georgescu low. 
Goldenberg Relu, Istrate Florea, Lucu 
loan, Eăzărescu Daniel (cu 12 cu
poane), Munteanu T. Mircea, Mihăî- 
lescn Io» (cu 2 cupoane), Mindruț 
Octavian, Mărgineanu Zamfir, Mane- 
rian Serchis, Matei Alex., Nistor Cle- 
mfent, Nedelcu Alex. (cu 2 cupoane)’, 
Năstase Nicolae, Nicoară Teodor, Po
pescu Decebai (cu 7 cupoane), Par- 
tenie Gh., Roșoga Iile (cu 2 cupoane); 
Stănciulesct) loan, Simion Ștefan, Sto- 
iaa» E, Stegar» Ștefan, Turiuianu GK* 
Teodorescu Lucian, Teodorescu Gli, 
Teiler Dan, Vasile Gheorghe, Vlădesd» 
Stelian (cu 2 cupoane), Vrany A. (cu 
3 cupoane), Zaharia Ștefan (cu 3 cu
poane).

Din țară: Angheluța Petru-Odobeșfl, 
Angheluța Costică-Odobești, Cămaru 
Mircea-Pitești.

Menționăm că im fost anulate cîte-
va răspunsuri, unele pentru că nu au 
fost însoțite de cupoanele de partici
pare, iar altele pentru că participanții 
au uitat să-și treacă numele și adre
sele sau ntr ătt răspuns la toate între
bările;

Intrucît număMfl participanților cu 
1Q răspunsuri exacte întrece numărul 
premiile# bicicletă „Diamant**, un 
ceas de mină „Solida*, 2,70 m ștofă 
de palton; 'două ceasuri de mină 
„Moskva** și trei ceasuri deșteptătoare) 
s-a decis cd atribuirea lor să se facă 
prin tragere la sorți. Aceasta va avea 
loc la 3 ianuarie 1962 la Agenția Cen
trală Loto-Pronosport din cal. Vic
toriei nr. 9. La tragerea la sorți par
ticipanții de mai sire vor concura c» 
atîtea răspunsuri cîte cupoane au tri
mis.

De asemenea, a fost fixată data d« 
30 decembrie 1961 ca termen de de
punere a eventualelor contestații.



„Grija fată de generația de mîine 
trebuie să existe încă de pe băncile școlii”

Interviu cu
De cîteva zile, Konstantin SergKeevld 

Karakașianț, antrenor emerit de gim
nastică al U.R.S.S. este oaspetele tarii 
noastre. La invitația. Federației romîne 
Ae specialitate, apreciatul antrenor so 
yietîc a acceptat să țină .un curs du 
perfecționare cu. profesorii de educații 
fizică și antrenorii noștri care lucrează 
£4 domeniul gimnasticii masculine. 
sala din incinta ștrandului Tineretului 
•au în mica aulă K complexului spor- 

• tiv Dinamo, antrenorul emerit K. S.
rakașianț împărtășește cadrelor dirt țara 
noastră, cu pasiune și pricepere^ din 
bogata sa experiență. y

într-una din „ferestrele* cursului » 
între două prelegeri — l-ani rugat P® 
antrenorul emerit K. S. Karakașianț sM 
ne răspundă la cîteva întrebări. Inter* 
loeutorul nostru a primit cu multă ama* 
bilitate rugămintea adresată.

— Mai întîi, am dori 8ă ne vor
biți cîte ceva despre biografia dv. 
sportivă...

— Afi-e teamă sâ nu vâ decepționez. 
Este foarte scurtă... Am debutat ca 
gimnast în 1931. Nu aveam pe atunci 
decît 17 ani. M-am dedicat cu tot sufle
tul acestei frumoase discipline sportive. 
Poate așa se și explică de ce, chiar în 
anul de debut am obținut norma de 

’ maestru. M-am numărat printre cei mai 
tineri maeștri ai sportului din U.R.S.S. 
Un an mai tîrziu am participat la cam
pionatul orașului Moscova, obținînd 
locul 2. Tot pe un loc fruntaș, 4, m-am 
clasat și într.-un mare concurs rezervat 
gimnaștllor din sindicate. Și... cam atît. 
Tn 1941 a venit războiul. Am fost rănit 
grav în Caucaz, iar la ieșirea din spi
tal, mi-am dat seama că nu vot mal 
putea practica niciodată gimnastica de 
performanță. A fost o mare lovitură 
morală. M-am consolat, în cele din urmă 
și mi-am îndreptat privirile către munca 
de antrenor. Dacă nu mă pot lăuda cu 
o bogată biografie de sportiv, în schimb 
pot spune că am un îndelungat stagiu 
pedagogic...

— în legătură cu acest curs s

Konstantin Sergheevici Karakașianț
veți aborda,

subordonate
i „Formele 

organizatorice și metodele de lucru ale 
antrenorilor în gimnastica sportivă*. Aș 
vrea să precizez, prelegerile teoretice nu 
constituie decît punctul de plecare tntr-a 
spric de lecfii practice, de demonstrații. 
Teoria, după mine, tși pierde din sub-

antrenorul emerit al UJR.JS.S,
care este tema pe oare o 
în principal ?

— Toate prelegerile sînt 
unei singure teme și anume

N
K. S. KARAKAȘIANȚ

stanță dacă nu este îmbinată CĂt mai 
consistent cu munca practică.

— Aia vrea să cunoaștem punctul 
dv. de vedere în legătură cu gim
nastica noastră masculină. Și ca o 
completare: cum vă explicați 
minerea în urmă a acesteia, în 
port cu rea feminină ?

— N-am ajuns încă să cunosc în în
tregime fenomenele pozitive fi negative 
din gimnastica dv. Poate. în această 
direcție, la sfîrșitul cursului, voi ajunge

să-mi formez a părere mai aproape de 
realitate... Consider totuși — din cele 
constatate piuă acum — că aveți un 
număr apreciabil de gimnaști valoroși, 
foarte mulfi tineri cărora va trebui să 
li se acorde mai multă atenție. Grija 
față de generația de miine trebuie să 
existe încă de pe băncile școlii. De 
altfel — este tot o constatare proprie
— federația dv. de specialitate se preo
cupă de remedierea acestor deficiente, 
caută să ridice elementele tinere, de 
perspectivă, la un nivel cît mai bun.

— Vă mai solicităm un singur 
răspuns: ce perspective întrevedeți 
pe plan mondial, gimnasticii ?

— Din viitoarele confruntări interna
ționale, gimnastica va avea, desigur, 
numai de cîștigat. O primă etapă — 
„mondialele* din 1962 de la Praga. Aș 
putea anticipa că lupta pentru supre
mație va angaja — în principal — e- 
chipele U.R.S.S., R. S. Cehoslovace șl 
R. P. Romîne la fete, ale U.R.S.S. și 
Japoniei la băieți. Mai departe, prono
sticurile sînt riscante. Pînă la J.O. de 
la Tokio, de pildă, se pot afirma și 
multe alte țări, deci lupta pentru în- 
tîietate va fi și mai interesantă. Ceea 
ce pot anticipa încă de pe acum este 
că acei care aspiră la un loc fruntaș la 
Tokio, vor trebui să pună un accent în 
pregătirea lor nu numai pe îmbunătățirea 
calităților fizice, ci — în mod creator
— să caute să atingă indici tehnici cit 
mai ridicați, și, în general, să fie preo
cupați de îmbogățirea compoziției exer- 
cițiilor.

Interviu luat de TI BERI U STAMA

Au luat sfirșit întrecerile 
Balcaniadei la baschet masculin

SKOPLJE 24 (prin telefon). — în
cepute vineri seara in sala expoziției 
din localitate, întrecerile Balcaniadei 
la baschet masculin au continuat sîm
bătă șl duminică. După cum se știe, 
în prima zi. echipa țării noastre a ce
dat la mare luptă selecționatei R. P. 
Bulgaria (61—63). Din relatarea te
lefonică a tov. Tudor Vasile, conducă
torul delegației noastre, am aflat mai 
multe amănunte despre acest joc.

Partida a prilejuit o luptă pasio
nantă. Ambele echipe au condus pe 
rind, iar la sfîrșitul timpului regula
mentar de joc scorul era egal: 57—57. 
lată de altfel evoluția scorului: _6—4 
(min. 
(min. 
(min. 
tmin. 
(min. 
gară 
joc I

7—12 (min. 5), 14—12
20—24 (min. 14), 26-29

33—33 (min. 23), 42—41 
52—45 (min. 35) și 57—57
De reținut că echipa bul-

2),
7).
20), 
30), 
40).

a egalat în ultima secundă de 
In prelungirea care a urmat, 

deși am condus la început, a trebuit 
să cedăm la două puncte diferență 
datorită lipsei de stăpinire a jucători
lor noștri, care au ratat 5 lovituri 
libere.

Principalele cauze ale înfrîngerii 
sînt: jocul extrem de slab al pivoților 
(Novacek. Popovici și Gh. Valerin nu 
au înscris nici un punct!) și insufi
cienta eficacitate in aruncările libere 
(din 20 au fost marcate doar 9). 
Au înscris : Demian 6, Niculescu 5, 
SPIRIDON 8, Nedef 7, KISS 19. Albii 
6, Nosievici 2, Giurgiu. 8 pentru echipa 
noastră și: Stoikov 4, MIRCEV 14. 
RADEV 15, Knev 5, L. PANOV 7. 
G. PANOV 10, Atanasov 4 și Gruzev 
4 pentru formația bulgară. An condus 
foarte bine Ștefanovici (R.P.F. Iugo
slavia) și Topuzoglu (Turcia).

Sîmbătă, in ziua a II-a, reprezenta
tiva $. P. Romîne a întîlnit formația 
țării gazdă. Echipa R.P.F. Iugoslavia 
a cîștigat cu scorul de 84—72 (50— 
28). Și de data aceasta, pivoții noștri 
au fost ca și inexistenți. In plus și 
ceilalți jucători au dovedit o exaspe 
rantă ineficacitate în aruncările de la 
semidistanță. Lulinic (R.P.F. Iugosla 
via) și Kassai (R. P. Ungară) au 
condus foarte bine următoarele for 
mâții: R.P.F. IUGOSLAVIA : Gordic, 
KORACI (21). Lokar, Kovacici, Derda, 
Novosel, DANEV (14), PETRICEV1CI 
(8). Bosovici, Radovici, D'uricî, NL 
COLICI (9) ; R. P. ROMÎNA : De 
mian, Niculescu (9), Spiridon, Nedef, 
Kiss, Nosievici (12), Novacek, Giur
giu, Popovici, Albu (14).

In celelalte două partide desfășu
rate vineri șî sîmbătă s-au înregistrat 
următoarele rezultatei R.P.F. IUGO
SLAVIA — TURCIA 70—56 (32—12); 
R. P. BULGARIA — TURCIA 40-39

Duminică seara. în ultimul joc, 
echipa R. P. Romîne a întrecut re
prezentativa Turciei, ocupind locul 
III în clasament. Baschetbaliștii ro- 
mîni au jucat mai bine ca în parti
dele precedente, cîștigînd cu c .cui 
de 51—48 (26—22). Punctele echipe1 
noastre au fost marcate de: Nedef 
6. Nosievici 14, Albu 4, Spiridon 7, 
Novacek 6, Niculescu 3, Kiss 4, De
mian 5 și Giurgiu 2. Au 
foarte bine Lublini (Italia) 
novici (R.P.F. Iugoslavia).

In meciul care avea să 
campioana balcanică, echipa
Iugoslavia a învins reprezentativa 
R. P. Bulgaria cu scorul de 72—56 
(30—21). Astfel, cea de a Vl-a ediție 
a Balcaniadei are următorul clasa
ment final : 1. R.P.F. Iugoslavia 6 p, 
2. R. P. Bulgaria 4 p, 3. R. P. Ro- 
mînă 2 p, 4. Turcia 0 p.

Și
arbitrat 

i Ștefa-

decidă 
R.P.F.

ră-
ra-

ANTRENAMENTE LA CZaCUL POLAR...
schi,'Campionatele mondiale de 

probele nordice, de la Zakopane se 
apropie. în vederea acestei impor
tante întreceri, selecționatele femi
nină și masculină ale R. S. Ceho
slovace s-au antrenat timp de mai 
multe zile la cercul polar, la baza 
sportivo-turistică Pohtimda, din îm
prejurimile orașului finlandez Rova
niemi. într-o discuție cu corespon
dentul ziarului finlandez „Kartsan 
Uutiset” antrenoarea schioarelor 
cehoslvace, Prokesova, a relatat ur
mătoarele :

Ne-am stabilit centrul de pregă
tire într-un îndepărtat orășel 
dez din cauză că acum două 
mini pe pîrtiile din țară nu
zăpadă suficientă. La baza sportivo- 
turistică din Finlanda am avut con
diții bune de pregătire. După părerea 
mea relieful de aici este asemănă
tor cu cel de la Zakopane și
dai posibilitatea să ne pregătim bine.

Antrenorul echipei masculine s-a 
declarat și el mulțumit de felul cum 
s-au desfășurat antrenamentele spor
tivilor cehoslovaci.

— Anul trecut în Cehoslovacia a 
fost puțină zăpadă. Din această cau
ză schiorii noștri care au luai star
tul în 
Squaw 
tea să 
cei, în 
lucru.
schiurile este foarte răspîndit în țara

noastră. Fiecare al patrulea locuitor 
al R. S. Cehoslovace practică sportul 
cu schiurile. în legătură cu întrece
rile de la Zakopane antrenorul ceho
slovac a spus:

— îmi este greu sa fac pronosticuri 
în legătură cu învingătorii campiona
telor mondiale de la Zakopane. Fără 
îndoială, cele mai puternice adver
sare pentru echipa noastră feminină 
sînt schioarele sovietice, care dețin 
o netă superioritate în acest dome
niu. în ce privește băieții, ei au șan
se de a obține unele succese.

Lev lașin — „campionii! campionilor”
cel mai bun portar a! timpului nos
tru. Printre ceilalți fotbaliști care au 
mai primit voturi se numără Di Ste
fano (Spania), Meshi, Ponedelnik și 
Metrevelî (U.R.S.S.), Stotz, Nemec și 
Freydl (Austria) etc. „France Foot
ball" publică rezultatele acestei an
chete pe ultimii șase ani, din care 
rezultă că numai Lev lașin a figurat 
pe primele locuri la toate cele șase 

al’râncureuhTi'rspanioluf tuiTsiiare^ concursuri. Pe această bază, revista 
care evoluează în prezent la Interna- franceză îi numește pe Lev lașin „cam- 
zîonale Milano, a ocupat locul II. Pe pionul campionilor . 
locul III a ieșit căpitanul echipei An
gliei, John Haynes. De remarcat că 
toți acești trei . ’ 
eohipele lor pe
ga.

•Pe locul IV 
valorosul portar 
tiie a Uniunii 
Dinamo Moscova. Revista „France 
Football" îl socotește pe Lev lațin

Revista franceză „France Football" a 
organizat pentru a șasea oară tradițio
nala anchetă cu privire la desemnarea 
celor mai buni fotbaliști europeni ai a- 
nului. Ziariști din mai multe țări au 
răspuns acestei anchete.

Pe baza răspunsurilor primite, cel 
mai bun fotbalist european al anului 
1961 a fost desemnat Omar Sivorî, de 
origine argentinian, atacant la Juven
tus Torino. Cîștigătorul de anul trecut

fotbaliști evoluează în 
postul de inter stin-

Lev lașin, 
reprezenta

ta

s-a clasat 
al echipei 

Sovietice, jucător
Revista

finlan- 
săptă- 
aveam

ne-a

cadrul J. O. de iarnă de la 
Valley nu au avut posibilita- 
se antreneze în țară. De obi- 
fiecare iarnă se întâmplă acest 
Cu toate acestea, sportul cu

Turneul de șah din Olanda 
sub semnul intrebăfi

La începutul lunii ianuarie trebuia 
să înceapă în Olanda turneul interzo
nal de șah cu participarea unora din
tre cei mai buni șahiști ai lumii, ca
lificați în cadrul turneelor zonale. 
Dar, se pare că iubitorii șahului din 
Olanda vor fi din nou lipsiți de po
sibilitatea de a urmări o întrecere șa- 
histă de o valoare ridicată. Aceasta 
din ■ cauza măsurilor discriminatorii la 
care recurg autoritățile olandeze. Pos
tul de radio olandez a anunțat zilele 
trecute că Ministerul Afacerilor Ex
terne al Olandei a confirmat știrea câ 
el nu garantează acordarea vizei de 
intrare în Olanda marelui maestru 
Uhlman, participant la turneu din par
tea Republicii Democrate Germane.

Această știre, care pune sub sem
nul întrebării posibilitatea organizării 
unei mari întreceri sportive interna
ționale, a fost primită cu indignare de 
iubitorii sportului din Olanda și din 
întreaga lume.

Echipa feminină de handbal in 7 
Tractorul Brașov evoluează la Odesa

BRAȘOV 24. (Prin telefon). Echi
pa feminină de handbal în 7 Trac
torul Brașov a plecat la Odesa, unde 
va susține două partide amicale. în 
primul joc, care se va desfășura luni. 
Tractorul va întîlni echipa Lokomo
tiv Odesa, iar miercuri 27 decembrie, 
o selecționată locală.

CAROL GRUIA 
corespondent regional

Un noa rezultatlari Vlasov
c

superior recordului mondial

Piotr Bolotnikov—cel mai bun fondist 
timpurilor
ror timpurilor. Acest clasament a fost 
alcătuit prin cumularea 
(după tabela finlandeză") 
fiecărei performanțe pe distanțele de 
3.000; 5.000 și 10.000 m lată forma 
sa : -

al tuturor
.Intr-un clasament, extrem de original 

(dar foarte grăitor), publicat de revi
sta germană „Der Leichtathlet". aler
gătorul sovietic Pîotr Bolotnikov, cîș- 
tigătorul medaliei de afir în. proba de 
10.000 tn la J.O. de la Roma se dove
dește a fi cel mai bun fondist al

punctelor 
respective

Anul sportiv în U.R.S.S. s-a în
cheiat cu o mare performanță rea
lizată de Iuri Vlasov, „cel mai pu
ternic om din lume", care a stabilit 
cei mai bun rezultat la haltere, cat. 
grea, ridicind la trei stiluri 550 kg. 
în decurs de două ore Vlasov și-a 
îmbunătățit de patru ori propriul său 
record, demonstrînd o forță cu totul 
neobișnuită. El a stabilit a doua per
formanță absolută la stilul „aruncat” 
ridicind o halteră de 210,5 kg., rezul
tat superior actualului record mon
dial. După cum transmite corespon
dentul agenției „TASS", la recînlâri-

rea greutății s-a constatat că aceasta 
avea 210,5 kg. și nu 210 kg. cum s-a 
anunțat prima oară. în acest fel, Vla
sov a întrecut cu 2,5 kg. recordul 
mondial la acest stil, care-i aparține.

Un alt rezultat superior recordului 
lumii a stabilit în cadrul campionate
lor unionale de haltere de la Dne
propetrovsk sportivul de cat. pană 
Evghenii Minaiev. El a realizat lasti- 
lul „smuls” 122 kg., performanță care 
întrece cu 0,500 kg. recordul mon
dial oficial deținut de americanul 
Isaak Berger.

tutu-

1. Pîotr Bolotnikov (U.R.S.S.)
2. Vladimir Kuț (U.R.S.S.)
3. Hans Grodotzki (R.D.G.)

Murray Hallberg (N. Zeelandă) 
5. Sandor lharos (R.P. Ungară)

Gordon Pirie (Anglia)
Kazimierz Zimny (R.P. Polonă)

4.

6.
7. . .
8. Barry Magee (N. Zeelandă)
9. Zdzislaw Krzyszkowiak (R.P.P.)
10. Robert Bogey (Franța)

Și un amănunt interesant: fostul 
recordman mondial și campion olim-

• La Oslo s-a disputat meciul in
ternațional de hochei pe gheață intre 
reprezentativele Norvegiei și Suediei. 
Hochei știi norvegieni, au feșt învinși 
cu scorul de 3—0 (1—0, 
în al- doilea joc, suedezii 
8—0 (3—0, 3—0, 2—0).

3.000 5 000 10 000 Puncte
8:00,8 13:38.1 28:18.8 4278
8:01.4 13:35.0 28:30 4 4241
7:54.2 13:44.6 28:37.0 4205
7:57.4 13:35.2 28:48.0 4192
7:55.6 13:40.6 28:42.8 4184
7:52.8 13:36.8 29.15.2 4132
7:54.6 13 44.4 29:16.2 4010
8:06.4 13:39.2 28:50.8 4004
7:58.2 13:51.6 28:52.4 3993
7:56.1 13:53.7 29:01.6 3963

pic, Emil Zatopek, nu ocupă în acest
clasament decît locul 20 cu 3.813 p.

____ "•
., A*. Pe scun—
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1—0, I—0). 
au învins cu

lupte clasice 
s-au întîlnit

• Reprezentativele de 
ale Finlandei și Suediei 
recent în orășelul finlandez Kauliava. 
Meciul, care a constat din 82 de întii- 
niri desfășurate timp de două zile, s-a 
încheiat cu un rezultate de egalitate: 
16—16.

• Agenția France Presse anunță că 
ciclistul francez Louison Bobet și fra
tele său Jean au căzut recent victimele 
unui accident de automobil pe șoseaua 
Bruxdles-Paris. Cu o fractură la pi-

cior, Louison Bobet a fost transportat 
de urgență la un spital din Paris.

• Selecționata de hochei pe gheață 
a juniorilor R. S. Cehoslovace a sus
ținut recent mai multe partide în 
R. D. Germană. La Erfurt, tinerii ho- 
cheiști cehoslovaci au întrecut cu 12—1 
echipa de juniori a R. D. Germane. 
Aceleași formații s-au întîlnit apoi la 
Berlin. Și de data aceasta victoria a 
revenit sportivilor oaspeți: scor 5—1.

URUGUAY — R. P. UNGARĂ l-l. 
în capitala Uruguayului, Montevideo, 
s-a disputat sîmbătă partida interna
țională de fotbal dintre reprezentati
vele țării gazdă și R. P. Ungare. Par
tida a fost de un bun nivel tehnic 
și s-a încheiat cu un rezultat de ega
litate : 1-1 (1-0). Fotbaliștii urugua- 
ieni au dominat în primele minute, 
reușind ca în min. 11 să ia condu
cerea . prin golul înscris de interul

dreapta Escalada. In cea de a doua 
parte a jocului inițiativa aparține în 
permanența fotbaliștilor maghiarii Ei 
egalează în min. 56 
și apoi 
arbitrul 
ofsaid, 
rezultat

TURNEUL DE LA BUENOS
RES. In continuarea turneului de, fa 
Buenos Aireș, s-a disputat partida 
dintre Boca Juniors și Steaua ro
șie. Belgrad. Echipa argentinian® a 
obținut o victorie categorică, cu sco
rul de 4-0 (2—0).

BELGIA - R. P. BULGARIA 4-6. 
Pe stadionul Heysel din Bruxelles 
s-a desfășurat duminică partida' in
ternațională dintre reprezentativele 
Belgiei și R. P. Bulgaria. Fotbaliștii 
belgieni au obținut victoria cu scorul 
de 4—0 (3—0). Au asistat 16.000 spec
tatori.

mai înscriu 
îl anulează 

Partida s-a 
egal : 1—1.

prin Solymossț 
un go-1 pe care 
pe motiv 
încheiat cu

de
un

A4->

zerrți cicliști din U.R.S.S., R. D. Ger
mană, R. P. Polonă și R. S.- Ceho
slovacă.

• Cel mai bun sportiv al anului 
1961 a fost ales, in R. S. Cehoslovacă, 
portarul echipei reprezentative de ho
chei pe gheață, Iosif Mikulaș. Pe locu
rile următoare, fotbaliștii Pluskal și 
Masopoust.

• Zilele trecute s-a încheiat cam
pionatul masculin de baschet al R. P. 
Bulgaria. Titlul de campioană a reve
nit- echipei Slavia Sofia. Ea A fost ur
mată de alte două formații din- capitala 
R. P. Bulgaria — Akademik și Loko
motiv.

• La Basel s-a desfășurat recent 
partida dintre reprezentativele mascu
line de baschet ale Elveției și Luxem
burgului. Sportivii elvețieni au termi
nat învingători cu scorul de 74—53 
(36—24).

. -r'.'

• Federația italiană de fotbal,, a 
propus . cunoscutului antrenor „ Elgnio 
Herrera de Ta' Internazionăle Miîano 
să se ocupe • de pregătirea reprefeeh- 
tativei Italiei pentru campionatui 
mondial din Chile.

• Campioana R. S. Cehoslovace, 
Dukla Praga, și-a continuat turneul 
în Franța întâlnind echipa Rcwen. 
Gazdele au obținut victoria cu scocul 
de 3—2.

al 
un 
Și

Angliei pe 1962 
traseu de

. . ... __ va reuni cicliști
din 12 țări. Pentru prima oară la 
startul acestei competiții vor fi pre-

• Turul ciclist 
se va disputa pe 
ximativ 2.0Q0 km.

apro-
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