
C. S. M. CLUJ A ÎNVINS CATEGORIC (5-1) PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VĂ 1

PE BORUSSIA DUSSELDORF $1 S-A CALIFICAT
PENTRU SEMIFINALELE „C.C.E." LA TENIS DE MASĂ

I CLUJ 7 (prin telefon de la trimisul 
■nostru). Peste 1000 de spectatori au 
Host prezenți în Sala de cultură a 
[studenților pentru a urmări evoluția 
Iformației C.S.M. Gluj în 
[echipei Borussia Diisseldorf (R.F.G.), 
partidă care se desfășura 
[sferturilor de finală ale celei de a 
Idoua ediții a „Cupei Campionilor Eu
ropeni" la tenis de masă.
I, Publicul dlujean a avut satisfacția 
Ide a asista la o victorie categorică 
și pe deplin meritată a echipei noas
tre campioane, care a înregistrat sco
nt! de 5—1 în favoarea sa. In urma 
acestui rezultat formația clujeană s-a 
calificat pentru semifinalele competi
ției și urmează să întîlnească pînă 
La 24 februarie pe campioana R.P.F. 
Iugoslavia, Partizan Belgrad.

Cei trei sportivi clujeni care ne-au 
reprezentat în prima etapă a acestui 
important concurs (Radu Negulescu. 
Gheorglie Cobirzan și Dorin Giurgiucă) 
conduși de antrenorul emerit F. Pa
neth, au desfășurat un joc de calitate, 
deținînd în majoritatea timpului ini
țiativa și reușind să dispună fără 
dificultate de adversarii lor care au 
dat dovadă în primul rînd de mare 
dîrzenie. Iată cum a fost obținută vic
toria jucătorilor romîni :
[ Giurgiucă—Terbek 2—0 (15, 13).
Puțin emoționat, juniorul romîn a 
jucat pasiv la începutul seturilor, dar 
și-a revenit pe parcursul celor două 
părți ale întrecerii, impunîndu-și su
perioritatea. Terbek nu a știut să 
riposteze topspinurilor lui Giurgiucă. 
dar a demonstrat în schimb un re
ver bun.

Negulescu—Muller 2—0 (17, 15)
Campionul nostru a atacat continuu 
în această partidă, nelăsindu-și ad
versarul să preia inițiativa. Meciul a 
fost spectaculos datorită ofensivei dez
lănțuite de Negulescu de pe ambele 
părți. Miiller nu a putut contracara 
cu nimic jocul eficace al parteneru
lui său.

Cobirzan—Găb 2—0 (18, 16). în
vingătorul a întîlnit pe cel mai pu-

compania

în cadruj

tennic 
un joc 
dozare 
acțiuni 
De remarcat că Găb a practicat un 
joc de apărare lentă dar sigură și a 
inițiat atacuri destul de eficace de pe 
dreapta.

Negulescu—Terbek 2—0 (14, 15).
Și de această dată campionul nostru 
nu a întîmpinat dificultăți pentru a 
obține victoria. Se poate spune că 
partida a fost aproape fără istoric.

Giurgiucă—Găb 0—2 (—21, —14). 
Este drept că învinsul a trimis serii 
de topspinuri, dar el nu a încercat 
suficient să termine decisiv lovitu
rile, dînd prilej adversarului să acțio
neze cu mai multă siguranță. Găb, 
care beneficiază de o remarcabilă 
alonje, s-a apărat de această dată mai 
bine, trimițînd totodată mingi variate 
dintre care multe cu efect.

Cobirzan—Miiller 2—0 (10, 16).
Deși suferise în primul meci o întin
dere mușchiulară la picior, Cobirzan 
demonstrînd multă voință de a în
vinge, s-a impus printr-un joc inteli
gent, economic ți a atacat decisiv în 
momentele hotărîtoare. Cu această vic
torie Gheorghe Cobirzan a pecetluit 
scorul intîlnirii la 5—1.

jucător al. oaspeților, însă cu 
bine gîndit, printr-o judicioasă 
a efortului și mai activ în 

a reușit să termine cu succes.

I 
C. COMARNISCHI

(Continuare in pag. a 2-a)
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Schiorii romîni participă 
la concursurile 

de la Grindelwald și Wengen 
Schiorii romîni Cornel Tăbăraș, Nicu- 

lae Pandr ea, Kurt Gohn, Ion Zangot, 
Mi hai Bucur și Ilona Micloș au pără
sit sîmbătă Capitala, plecînd în Elve
ția, pentru a participa la două impor
tante concursuri internaționale

Ilona Micloș va lua startul între 9—12 
ianuarie la tradiționalul concurs de 
Grindelwald care cuprinde probele 
slalom, slalom uriaș și coborîrc.

Băieții vor concura în zilele de 13 
14 ianuarie la Wengen, la probele 
slalom și coborîrc.

Concursurile de la Grindelwald șl 
la Wengen au o veche tradiție, la 
parlicipînd an de an cei mai 
schiori ai lumii. Ele constituie o serioa
să verificare în vederea campionatelor 
mondiale de la Chamonix

Spectatori ia concursul celor mai mici jucători
Dăm să trecem podul de pe Splaiul 

Unirii cind din spate o voce crista
lină ne opri locului :

— Nu știți unde se ține concursul 
de tenis de masă pentru elevi ?

Cel care ne-a adresat întrebarea 
era un ghemuleț de băiat. L-am li-

Câștigătoarea in proba de fete (sub 
13 ani) — Liliana Țarălungă (Pro
gresul), o jucătoare talentată, cu 
frumoase, perspective în sportul cu 
mingea de celuloid...

niștit spunindu-i că mergem și noi 
intr-acolo. In drum spre sală il în
trebăm cind va merge la școală. 
Ofensat, Mihăiță, micul nostru înso
țitor, ne atrase atenția, pe un ton 
hatărit:

la 
de

de

de 
ele 

buni

— Sint în dasa a IV-a !
încercăm să reparăm gafa, antici- 

pind succesul lui la concurs. Dar din 
nou am dat in... bară:

— Eu nu concurez. Sînt atlet. Am 
venit pentru 
Ghica.

Apoi, după 
vocea:

— Este cam 
gură, pe străzi... Trebuie să am 
grije de ea.

Cu acest mic „intermezzo" am ajuns 
la sala de sport, unde urma să aibă 
loc concursul. Pe Mihăiță l-am pier
dut din vedere. $i-a găsit repede 
cițiva colegi de la „93". Împreună cu 
ei a făcut o galerie susținută con- 
curenților din cartier.

In schimb, ne-a atras atenția un 
alt băiețaș, Ion Panait. Abia își mai 
putea stăpini suspinele:

— Ce s-a întâmplat ?
— Am pierdut la Gheorghe Ian- 

cu !... Să vedeți cum s-a intîmplat.
Și începu să ne povestească, . cu 

lux de amănunte, tot necazul. La dis
cuția noastră s-au mai strins și alți... 
neconsolați: Traian Simionescu, Doi
na Baraca, Irina Aianasiu. 
propiat de grupul nostru și 
mică concurentă: Adriana 
Abia a împlinit 8 ani...

Toți aveau ceva de spus,
mulat o scuză pentru infringerea su
ferită. E greu, firește, să găsești 
spontan, pentru fiecare, un cuviwt de 
mingiiere. Am ajuns totuși la o in-

surioara mea. Maria

o pauză. dregindu-și

S-a a- 
cea mai
Neagoe.

de for-

T. STAMA

(Continuare in pag. a 2-a)

SPARTACHIADA DE IARNĂ A TINERETULUI IN PLINĂ DESFĂȘURARE
Numărul celor care participă la în

trecerile Spartachiadei de iarnă a tine
retului crește pe zi ce trece. Astfel, în 
raionul Gheorghe Gheorghiu-Dej, din 
Capitală pînă în prezent s-au întrecut 
peste 11.000 de tineri și tinere. De un 
succes deosebit s-au bucurat întrecerile 
de gimnastică, unde foile de concurs au 
înregistrat pînă în prezent aproape 8.000 
de participări. La probele de tenis de 
masă, șah, trîntă și haltere au participat 
de asemenea numeroși tineri.

La combinatul de cauciuc Jilava, dato
rită muncii rodnice pe care o desfășoară 
consiliul asociației sportive, întrecerile 
primei faze sînt în plină desfășurare. 
In programul gimnasticii în producție 
au fost introduse exercițiile complexu
lui G.M.A., fapt care a ușurat foarte 
mult învățarea acestora. Cu prilejul pri
mei etape, în cadrul întrecerilor de gim
nastică au fost înregistrați 2.200 de 
pa rtici pan ți. La tenis de masă fiecare 
secție și-a desemnat pe cei mai buni 
sportivi ai săi. Cei peste 300 de fin.i- 
liști se întrec în prezent pentru titlul 
de campion al asociației La haltere 
putem nota o foarte frumoasă inițiativă: 
la sfîrșîtul fiecărui schimb se aduce o 
halteră ta locul de producție și astfel 
aproape toți tinerii își arată îndcmîna- 
rea și forța. La această probă s-au în

trecut pînă în prezent peste 500 de 
tineri.

La șah, unde s-au înregistrat peste 
200 de participări, vor începe zilele a- 
cestea întrecerile între campionii de 
grupă.

Cu prilejul Spartachiadei de iarnă a 
tineretului, în cadrul Combinatului de 
cauciuc Jilava s-au evidențiat, în ceea 
cc privește mobilizarea și buna desfă
șurare a competițiilor, următoarele sec
ții : metalurgie, tăbăcărie, secția 5 și 
secția 1. Au contribuit la buna desfășu
rare următorii activiști obștești : Du
mitru lonescu, Petre Militant, Florea 
Lache, Petre Purda, Olga Rogoveanu, 
Ion Rădescu etc.

Notăm însă faptul că pînă în prezent 
nu s-au luat măsuri pentru organizarea 
întrecerilor dc trîntă și de schi. Poate 
membrilor consiliului asociației sportive 
din această întreprindere le lipsește... 
zăpada. Altă explicație nu găsim !

In raionul Nic. Bălcescu, pînă în pre
zent peste 13.000 de tineri și tinere s-au 
întrecut cu prilejul primei etape a Spar
tachiadei. In cadrul asociațiilor Cons
tructorul. Steaua roșie și I.T.M. s-au 
înregistrat frumoase succese în ceea ce 
privește participarea la probele săniuțe, 
patinaj și schi. La I.T.M. 111 tineri au 
participat la întrecerile de haltere și

83 la trîntă. La Constructorul s-au în
trecut peste 320 de tineri și tinere în 
cadrul probelor de gimnastică, iar la 
trîntă 180 de tineri și-au încercat mă
iestria.

O. B.

în „Cupa de iarnă**, la handbal în 7 

Steaua s-a revanșat asupra Științei 
ciștigind cu 16-11 (8-5)

Costache II l-a depășit pe Marcu și va arunca la poartă din plonjon. Fază 
din meciul Dinamo—Steaua

Etapa de sîmbătă a „Cupei de iar
nă" a programat două jocuri de mare 
importanță pentru soarta primelor 
două locuri din grupa A (mas
culin). Intr-una din aceste par
tide, handbaliștii de la Steaua au fă
cut tot posibilul pentru a întrerupe și
rul victoriilor echipei Dinamo și, în 
același timp, pentru a-și îmbunătăți 
șansele la ocuparea unui loc fruptaș. 
Dar, ei au avut în față un adversar 
cu un lot mult mai omogen, cu re
surse superioare, neobișnuit să facă 
prea multe concesii echipelor cu care 
joacă la noi în țară. Și, astfel, meciui 
vedetă de simbătă, DINAMO — 
STEAUA, încheiat cu scorul de 18—15 
(7—6), a adus două noi puncte în 
clasament campionilor noștri.

Partida nu s-a ridicat la o valoare 
tehnică prea mare. S-a jucat cu multă 
dirzenie, s-au lansat contraatacuri 
fulgerătoare și s-a tras la poartă pu
ternic (ca de obicei!), de la distanță. 
Au lipsit însă acele faze spectaculoase

Foto : T. Chioroanu

cu pHețti la semicerc, atît de mult 
gustate de publicul spectator și, astfel, 
cele mai multe acțiuni au fost lipsite 
de variație. Aceste constatări sînt în 
mare parte valabile pentru ambele e- 
chipe, iar explicațiile legate de dimen
siunile mai reduse ale sălii Dinamo 
(lățimea) nu pot fi luate în conside
rare decît într-o oarecare măsură. De 
altfel, cele două formații care au evo
luat în deschidere, C. S. Școlar și Fla
căra roșie au demonstrat cu prisosință 
că se poate juca și spectaculos cu fo
losirea maximă a pivoților si a extre
melor.

In prima repriză evoluția scorului 
a fost extrem de strînsă : 1—0, 2—3, 
4—3, 6—4 și 7—6 pentru Dinama. 
După pauză însă, tirul dinamoviștilor 
se dovedește a fi mai eficace și aceștia 
reușesc să se distanțeze, înscriind prin

A. VASILIU
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Actualități fotbalistice
PEIBOtUt W SKJIS! PAIRI) MECIURI l« II. 0. VltlUM

• Echipa steaua a sosit la Alep* Dinamo București învins
in Cipru*Dinamo Dacâu

RADIOGRAMA DIN HANOI, DE 
LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL.

Echipa de fotbal Petrolul se află 
de citeva zile Ia Hanoi, capitala 
Republicii Democrate Vietnam. Aici 
am ajuns după o călătorie în cursul 
căreia am făcut un popas la Cantor).

După cum ni s-a comunicat imediat

$i-a reluat pregătirile
după sosire, Petrolul va susține în 
R. D. Vietnam patru întîlniri, toate 
la Hanoi. Iată cum a fost întocmit 
programul turneului:

10 ianuante cu echipa feroviară
12 ianuarie cu Dinamo
14 ianuarie cu echipa Armatei 

Populare
17 ianuarie cu echipa Școlii teh

nice sportive
Tntîlmirile se vor desfășura pe sta

dionul „Handg-az".. Trei dintre ele- 
vor avea loc la lumina reflectoarelor.

In așteptarea meciurilor, fotbaliștii
VASILE GRADINARU

(Continuare în pag. a 3-a)

Poarta echipei SONP KLadno 
este din nou in pericol. Viteza 
cu care s-a desfășurat acțiunea 
jucătorilor noștri l-a surprins pe 
portarul Kulicek descoperit. El va 
respinge pucul la lonescu (cu 
cască albă) care va deschide sco
rul. Fază din meciul Selecțtonaba 
București — SONP Kladno 4—6 
(3—0, 0—1, 1—5). Citiți amănunte
in pagina a IV-a.



Fruntași în muncă, fruntași 
în întrecerile Spartachiadei

La Institutul de Cercetări Agricole 
din Fundulea... O dată cu zăpada au 
sosit aici și... întrecerile Spartachiadei 
de iarnă a tineretului. Același entu
ziasm ca pretutindeni. Muncitorii, teh
nicienii șt inginerii acestui institut, a 
cărui 'a.mă a trecut de mult hotarele 
țârii e-au pregătit cu zei să ia star
tul primelor Întreceri în tradiționala 
compete sportivă. Consiliul asocia
ției sportive Unirea s-a îngrijit ca 
participanții să aibă condiții de con
curs dir.tre cele mai bune. Multă dra
goste a dovedit președintele asocia
ției tov. N. Gumaniuc, recent deco
rat cu Ord nai Muncii clasa a IlI-a, 
la Consfătuirea pe. țară a colectiviș
tilor. ca totul să fie la înălțime.

De - hiderea Spartachiadei a fost 
marcată de două evenimente impor
tante ir.mmaiea ordinelor și medalii
lor primite in cadrul Consfătuirii Și 
premierea celor mai buni sportivi ai 
asociației.

întrecerile au începwt. Cei mal vred
nici 6-au dovedit a fi concurența de 
ia sectorul mecaruei și sectorul zslieri. 
Am intîlnrt printre șahiști pe Ion 
Burca, șofer. C. R'use. șofer, C. Papa, 
magaz ine- •» deperitul de carburanți, 
V. Apostol, ztber. M. Curiei, aBer, 
care - veclti «adversari* — au putut 
eă-e măsoare forțele in mod ofic.a*.

La tenis de masă animație. Proaspătul 
distins eu medalia muncii pentru me
ritele deosebite de cercetare a culturii 
porumbului, inginerul Constantin Ța- 
pu, și 
voiau 
sport 
Țapu
Tronaru 
cunoscut
Reștea eare se gindeau de pe acum

muncitorul fruntaș Ion Tronaru, 
sâ-și demonstreze măiestria în 
ca 
cu

și în muncă. A învins C.
2—0, primind felicitările lui 
pentru succesul său. I-am 
și pe soții Maria și Teodor tractorist.

■XX-ir

79 participant^ la primul concurs de tenis
de masă pentru copii!

la Spartaehiada de vară unde voleiul 
este sportul lor preferat- Acum ei 
s-au mulțumit să participe Ia proba 
de tenis de masă pentru a spori numă
rul concurenților la aproape 250.

Am mai asistat la un concurs de 
haltere unde cei mai puternici s-au 
dovedit a fi Alexandru Giucă, tracto
rist, C. Tudose, laborant și Gh. David.

GH. AMUZA — coresp.
•?

t

In două săli din Capitală — Au
rora și Floreasca (fosta sală a Băn
cii de stat) — a avut loc sîmbătă si 
duminică, primul concurs de tenis 
de masă rezervat copiilor. Inițiativa 
aparține federației de specialitate, co
misiei orășenești, clubului sportiv 
I.T.B. și asociației sportive Pasteur 
și ea merită toate laudele.

A fost un concurs reușit, căruia i 
s-a asigurat o organizare foarte bună. 
In fața meselor au fost prezenți 79 de 
concurenți (10 fete și 69 băieți) : un 
număr care dovedește în suficientă 
măsură interesul pe care școlarii îl 
manifestă față de această disciplină 
sportivă.

Nădăjduim că și alte cluburi sporti
ve cu secții de tenis de masă (Progre- 
șul, Dinamo, Voința) nu vor întîrzia să 
organizeze acțiuni similare. Ar fi un 
bun prilej pentru depistarea unor ele
mente de perspectivă, așa cum ne-a 
fost dat să vedem în acest prim con
curs : Viorica Ivan, Gelu Păun, Ion 
Iulian, Pavel Tudor, Liliana Țarălun- 
gă etc.

La sfirșitul concursului, organiza
torii au împărțit premii constînd din 
material sportiv, următorilor concu
renți clasați pe primele locuri : COPII 
SUB 13 ANI. BĂIEȚI : 1. Eduard Ze
fir — I.T.B. ; 2. Constantin Găină — 
șc. med. 7 „I.L. Caragiale" ; 3. Iosif 
Cola — Voința ; 4. Adrian Iliescu — 
Progresul FETE : 1. Liliana Țarălungă 
— Voința ; 2. Viorica Ivan — I.T.B. ; 3. 
Adriana Ghiță — I.T.B. ; 4. Maria Ghi-

ca - I.T-B. COPII PESTE 13 ANI. £ 
ieți: 1. Gelu Păun — Pasteur ; 2. I 
vel Tudor — Pasteur ; 3. Ion Iulian 
Paeteur ; 4. Traian Simionescu — \ 
ința. Fete : 1. Viorica Ivan — I.T.I 
2. Adriana Pascu—Progresul; 3. J 
haela Hirsch — Voința ; 4- Irina A' 
nasiu — Șc. med. 32.

Spectatori la concurau 
celor mai mici jucători...

(Urmare din pag. 1)

țelegere care i-a făcut pe toți sS 
însenineze : ca la viitorul concu 
învinșii de astăzi să joace mai bit 
mai curajos, mai hotărît, intr-un c 
vint să se numere printre înving 
lori. La urma urmei, victoria este 
o problemă de voință.

— Și pe cînd un nou concurs ? « 
fost întrebați la unison.

— Cit de curind !...
Pentru că nu putem crede ca it 

moșii organizatori ai acestui pri 
concurs de tenis de masă rezerv 
copiilor să se oprească aici. Inițialii 
lor a fost prea frumoasă, prea re 
șită, incit se pot gindi incă de ; 
acum la organizarea unor noi co 
cursuri asemănătoare. Le-o spwu 
cu toată convingerea,: merită...

D? la I C F
Lecicraiui 1C-F erezintă in ra- J 

| dru! cri j m de referate:
* — .PsnBkarea ăe șersperfivă a ’
* a’itreramentitiei <*crth ifer swie- <
( firi, după V F Fffi*. și propuneri ; 
1 de adaptare ia rendWiiie din țara, 
J noastră" J
i Referat prezentat de L Șiekwan. ! 
J direr ’orj j.C-F. <
J — - tdar’area preWtmei m do- * 
J meniui ocurik-r sportive'*. Corefe- ț 
’ rât prezenta’ de prof. Leon Teodb- <

î Ședința va avea loc joi H ranna- ’ 
J rie 1962 orele 18, in sala de festi-!

vittți J.CF. fI—_____________ :

*

a
...... ' . _ V

•L.jȘv

faÂ se desțâyuarâ în mijlocul unui deosebit interes. Imaginea 
nuasirâ este edijicaluare
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S-A CALIFICAT
C. C. E

a ținut și el să ne spus

Steagul roșu
Dară m v’țtva ar. ta urmi in dife

ritele hrttbiiri tatemațwmale de lapte, 
na obț.neza drett arareori •averse, astăzi 
situația este cu totul schimbată. In xn;i 

ț-i !°**1 awr realizat numeroase 
rezultate ră* inftoare. nmtrr rare notăm

Brașov—o echipă valoroasă

Tn continuarea meciurilor oricwle 
din cadrul acestei prime etape a WC.C E.“ 
fa tenis de masă s-au desfășurat 
incă îrei partide, .neoficiale Tn aceste 
demonstrații cele mai bune compor
tări !e-au avut Cobîrzar. care a în
trecut pe Terbek cu 2—0 (29. 19} și 
Giurgiucă, învingător 
ier cu 2—1 (lo. — 
insă, a cedat la Găb 
—Î9).

La sfirșitul intirnirii 
berkhs. conducătorul

bucurăm, ne-a declarat eît c 
această victorie ne-am apropk 
treaptă de finala „C.C.E De acee 
continua cu și mai muha pei

avea
etape! 
azi a 

ce ne-

cxMvrirra iunui titlu Ar cam ricm edimnic

prin îru Pir\u!r<en «i a nnoi titlu
dr rampîc•n mondial prin Valeria Bu-
larca. A ml5ij furt eomr«KT :: a fnrrrij.
ției campht^ne K.P.R. pe echipe pe anul
1W: ^-2 gtil roșu Brașov.

Dr»-pn- comportarea și c.alitățile oe
care le an acești do* «portivi s-a scris
pînă aruiri de nenumărate ori. In vin
«furile <b- mai jos vrem să vorbim de s-
pre activitatea antrenorului Ion Mure
șan a intrigii echipe de lapte din 
Braștt.

Cea mai valoroasă performanță ni se 
pare acera a ('acrrihi campionatului pe 
echipe **pre dedseHhre de edițiile ante
rioare întrecerile au a vuit loc la opt ca- 
tegoti d> .clasice- și lă cinci cartegurii 
de -libere**. A fost pentru prima oară 
b? istoria •adipirthatului republican pe 
echipe cînd o formație «lin provincie 
a rritțit Kjț se situeze în frtrtitea claîîa- 
mrntului din primele etape și pîhfl la 
tilt iiha. cucerind titlul de campioană. 
In primăvara anului trecut, în tur, lup- 
tâtdriî de la Steagul roșu au avut o 
tat'dnire dificilă la Brașov, Au avtft de 
tafniAiat multipla campioană a tării, 
pe Dinamo București. Bine pregătiți 
tehnic și tactic, dînd dovadă de multă 
drago^e fată de crtlbriie âsSeîățiH lor 
sportive, luptătorii brașovenii, îticurăjâțî 
de sutele de suporteri, an reușit să 
depășească puternica formație a dina- 
moviștilor bucureșteni. Este o perfor
mantă remarcabilă dacă ținem scama că 
ta decurs de 12 ani Dinanîo Bucntești 
nu fu«e«e învinsă deeît o singură dată 
de sportivii lugojeni. Tot în retur, me
talurgicii brașoveni au cucerit o vic
torie de preț și în fața puternicei echipe 
l Inptătorilor de la Steaua. Este drept 
ci în ultimele etape ale returului bra
șovenii au suferit două înfrîngeri l-a 
Emită, dar avantajul obțiriut pînă atunci 
le-a asigurat cu prisosință cucerirea 
■uit râvnitului titlu.

Metalargiștii brașoveni se pot Tnîndri 
« rezultate bune nu numai în întrece
rea pe echipe ci și în campionatele in- 
dîviduale. în întrecerile rezervate se- 
Morrlor. Ia lupte clasice, ei au cucerit 
două titluri de campioni ai țării prin 
Dumitru Pîrvulescu și Valeriu Bula rea,

două loenr: II prin Nicofae Bacîn și Ion 
Rada și an foc III prin Constantin Ofî- 
țercccu. Disputele rezervate specialiști
lor in .libere’* au arătat ci brașovenii 
au făcut mari progrese și în acest do
meniu. Ion Herman 
(uftnnu! nn autentic 
trebuie să muncească 
p»*ntru cizelarea prove 
cucerit tricourile 
Luptătorii <le la 
cviipat fi nn loc 
îa categoria de 
prin A. Mang la categoria de 97 kg. 
Adăugind acestor succese și bunele re
zultate obținute cu prilejul întrecerilor 
rezervate juniorilor — două titluri și 
donă locdri fruntașe la •clădite- și 
două fitlnri și trei locuri fruntașe la 
„liberi- — putem afirma că Brașovul 
a devenit, în ultimii ani, un centru pu- 
teriiîc de lupte, care fumează în mod 
permanent cadre dc nădejde loturilor 
noăstre reprezentative. Aceste bune re
zultate au dus și la un alt succes : bra
șovenii au reușit să cucerească, cu pri- 
Ibjul campionatului de calificare, drep
tul de a participa feu îhbă o echipă — 
Rulmentul — "m campionatul K.P.R.

Antrenorul Ion Mureșan, ajutat în
deaproape <U Ion Bătrîn, Francise Harri 
și Cbns't’ăhtin Ofițerescu au depiis o 
mtifreă neobosită pen tril d’e-pistarea unbr 
nbi felefftenW* $i pentru frtegăti.ria spor
tivilor de performanță; La rîfldul lor 
sportivii au meritul de a se fi pregătit 
îti mod cociștiincio^. în primul rfnd 
amintim pc Nicolae Baciu, Ion Radu, 
Ion Maninache și Ion Văideș. Ultimul 
a progresat foarte mult în anul 1961 
și dacă se va pregăti din punct dc 
vedere tehnic cu mult mai mare atenție 
va putea obține rezultate și mai Ini
moase. Nu putem să uităm «aportul adus 
de consacra ții Dumitru Pîrvulescu și 
Valeriu Bularca la „clasice-. La lupte 
libere cei mai eficace în obținerea vic
toriilor în campionatul pe echipe s-au 
dovedit a fi Ștefan Tampa, Ion Herman 
și Gheorghe Voicu.

Pe anul în curs, în fața luptătorilor 
hnașoveni stau noi și frumoase sarcini. 
Ce«a mai grea este desigur apărarea 
titlului cucerit în anul 1961: acela de 
campioană republicană pe echipe. Mi
siunea metalurgiștilor brașoveni va 
cu atît mai grea cu cît în acest an 
trecerile se vor desfășura cu două 
chipe complete, atît la „clasice- cît 
la „libere-. In ultima vreme o serie

«i Ștefan Tampa 
tatent, dar care 

incă foarte serios 
eelor tehnice) au 

de campioni ai țării. 
Sîeaeul roșit au mai 

II prin Nicolae Ctișan 
52 kp $i un loc III

echipe fruntașe, printre car»* anrint'm 
ye Dinamo București, Steaua. C.S.M. 
Galați și Metalul București și-au întărit 
rîndurile cu numeroase autentice talen
te, remarcate cu prilejul diferitelor 
lilniri rexmate tineretului.

I! amici met alurg iști brașoveni 
doveelit de nenumărate ori eâ știu 
obțină succese nu numai în muncă, 
și în sport și sîntem siguri că 
viitor vor reuși să cucerească 
noi succese.

T1BERIU

1

in-

?i 
noi

au 
să 
ci 
pc
Ș>

BAN

dl. Vnton Lii- 
echipei oasoc. 

ne-a făcut următoarea declarație : ..Am 
asistat la victoria pe deplin meriia-tă 
a formației romi ne, care ne-a tnvMW cu 
□n scor c)ar. Totuși, sîntem mulțumiți 
de comportarea jucătorilor noștri care 
ajt avut de înfruntat o 
temică și s-au străduit 
pie de valoarea ridicată 
filer formației C.S.M.

echipei romi ne mult succes io meciu
rile viitoare**.

Campionul țării noastre, Radu Ne-

formație pu
să se aipro- 
a componen- 
Chij. Dorim

gulescu,
citeva cuvinte la sfirșitul întrecerilor 
„Ne 
prm 
cu o 
vom
severență pregătirile pentru a 
comportare cit mai bună in 
viitoare. Partenerii noștri de 
folosit un joc defensiv, ceea
ușurat victoria. Desigur, următoarei 
irrlilniri din cadrul competiției vor 
clin ce in ce mai dificile insă’ șj-*d 
aceea trebuie să ajungem în 
scurt timp la cea mai bună

Luni după amiază Borussia 
dorf va susține o 
la Turda, din nou 
rrtației C.S.M. Cluj, 
cure va fi alcătuită 
pe Negulescu, Rethi, 
vegi și Giurgiucă. întîlnirea va avea 
loc în sala Teatrului de Stat dill 
Turda.

cel ma 
formă' 
Diissel 
amicali 

în compania for 
Lotul clujean diit 
formația, cuprinde 

Sentivani, Hid

întîlnire

Steaua s-a revanșat asupra Științei ciștigind cu 16-11 (8-5)
(Urmare din pag. 1)

fi 
ui- 
e-
ȘÎ 

dfl

Mozer, Covaci, Costaehe II și Ivănes- 
cu, chiar și atunci cînd s-au aflat în 
inferioritate numerică : 10—7, 12—8, 
14—11 (min. 45). Din acest moment, 
dinamoviștii slăbesc alura (se întîmplă 
cam des acest lucrul), fapt sesizat cu 
promptitudine de adversari. Și, hand- 
baliștii <țe Ia Steaua, în frunte cu 
Nodea și Telman încep să înscrie punct 
după punct, reușind să egaieze (15— 
15) in min. 50. Au urmat momente 
dificiie pentru dinamoviști, cîrxi Redl
— care a făcut o partidă foarte bună
— a scos multe mingi grele. Nu a- 
ceiași lucru îl putem spune însă și 
despre Georgescu, apărătorul porții 
militare, care surprins la două șuturi 
ale lui Ivănescu s-a mulțumit să 
scoată mingea... din plasă. La scorul 
de 17—15 pentru Dinamb, Steaua a 
mai avut o șansă — Costaehe II era 
eliminat pe două minute, iar Bu’garu 
avea de executat o lovitură de la* 7 
metri — nefructificată însă. Ba mai 
mult chiar, cu un om mai puțin, dina
moviștii fixează, prin Coman, scorul 
partidei la 18—15.

Pasionantă, cu multe faze intere
sante și momente dramatice, a fost în- 
tîlnirea dintre RAPID și ȘTIINȚA. Ea 
s-a încheiat cu un scor egal : 22—22 
(9—10), dar după desfășurarea par
tidei credem că feroviarii ar fi meri

tat victoria. Rapidul a acționat mult 
mai clar în atac, punind de multe ori 
in derută apărarea Științei. Cu un 
portar mai atent și fără aceie greșeli 
din ultimele două minute, c.înd aveau 
un avans de două puncte, rapidiștii nu 
puteau scăpa victoria. Studenții nu au 
mai repetat bunele lor comportări din 
primele etape, iar jocul îtl apărare 
continuă să fie mai departe punctul 
nevralgic al echipei. Au marcat: Si- 
mion 8, Constanti-nescu 6, Barbu 3, 
Auner 2, Gh. Constantin, Mengtmi, 
Hausner pentru Rapid și Mureșan 7, 
Schmidt 5, Fabian 5, Florian 2, Jia- 
nu 2, Chica pentru Știința.

După cum am arătat și mai1 sus, 
jocul dintre C.S.Ș. și Flacăra roșie a 
fost extrem de plăcut. Școlarii au con
dus în permanență, la mici diferențe, 
cîștigind pe merit cu scorul de 24—21 
(15—10). Cele mai multe gohiri _au
fost înscrise de : Moldovan 7, 
trescu 4, Goran 4 de la C.S.Ș. 
6, Hector 5, Damian 5 de la 
roșie.

Cr. Pe- 
și Pora 
Flacăra

☆
Etapa de duminică a „Cupei 

nă“ a fost marcată de o serie
de iar- 
de sur

prize. în primul rînd, trebuie să sub
liniem frumoasa performanță a elevi
lor de la C. S. ȘCOLAR, care realî- 
zînd o partidă foarte bună, în specia! 
în repriza secundă, au întrecut echipa 
.le primă categorie I.T.B. cu scorul de

22—19 (8—10). 
sîmbătă, școlarii 
Variat, au combinat rapid Și specta 
cnlos, smulgind aplauze la .scenă des 
chisă". învingătorii au avut cei ma 
buni oameni în Moidovan 2, Duca 7 
Angliei 5, Marinescu 4. De la inVHiș 
nu am reținut deeît pe Cămărașu 8 ș 
oarecum Tursugian 3.

Derbiul programului, întîlnirea din 
tre STEAUA și ȘTIINȚA, a prilejui! 
r.andbaliștilor militari o frumoasă re 
vanșa pentru înfrîngerea suferită îr 
turul competiției. Apărindu-se mul 
mai bine (chiar și Georgescu a tos 
de astă-dată mai inspirat) și cu ut 
atac mai decis in aruncările la poartă 
jucătorii de la Steaua au cîștigat pi 
merit la scorul de 16—11 (8—5). 
excepția primelor 10 minute, cînd sco 
rut a fost echilibrat, învingătorii ai 
dominat clar o echipă vlăguită, dezd 
rientată chiar, în orice caz departe di 
forma arătată în primele meciuri 
Nodea, Telman și Oțetea au fost ce 
mai buni jucători de la Steaua! Ii 
urma acestei victorii. Steaua a trecu 
pe locul doi în clasamentul grupei / 
cu mari șanse pentru calificarea ii 
etapa finală.

In celelalte două partide s-au inre 
gistrat următoarele rezultate: META 
LUL „23 AUGUST" — FLACAR7 
ROȘIE 20—18 (8—10) ; DINAMO - 
RAPID 29—17 (20—7).

Ca și în 
au atacai

meciul di 
extrem di 
și specta



ACTUALJTAT! FOTBALISTICE
(Urinare din pag. 1)

etroihtai au făcut antrenamente de 
omodare pe stadionul orașului. Deși 
citrile sînt programate la scurte in- 
rvale, totuși antrenorii echipei și ju- 
itorii ploieșteni le privesc cu inere- 
rre. în general, printre jucători dom- 
?.ște buna dispoziție și dorința de a 
edita succesele și impresia excelentă 
sală în Indonezia.

reușit să egaleze. Următorul meci 
al dioamoviștiloF va avea loc la 10 
ianuarie.

DINAMO BACAU SI-A RELUAT 
PREGĂTIRILE

BACAU 7 (prin telefon). Fotbaliștii 
echipei Dinamo Bacău și-au reînceput 
astăzi pregătirile în vederea retur u-

lui campionatului. La primul antre
nament, care a constat din cros și 
exerciții de conducere a balonului, au 
participat boți jucătorii, mai puțin 
Sorin Avram, Jamaîschi și Panait, 
care au lost chemați la pregătirile 
lotului reprezentativ de juniori.

ILIE l.ANCU-corespondent rețf.

ECHIPA STEAUA LA ALEP

P-leoată simbătă dimineață cu avio- 
itl, echipa Steaua a ajuns în cursul 
eeleiași zile Ia Damasc, în Repu- 
ica Arabă Siria. De aici și-a eon- 
lauat drumul la Alep, pentru cele 
ouă întâlniri de la 7 și 9 ianuarie, 
d treilea meci se va disputa la 12 
Miiiarie la Damasc.
Pînă la închiderea ediției nu ne-a 

atrvmît rezultatul partidei disputate 
le Steaua ieri la Alep.

DINAMO ÎNVINS ÎN CIPRU
)

Dinamo București și-a continuat sîm- 
îăiă turneul in insula Cipru. In 
ceasta zi. după oum am anunțat, 
xtbaliștii dinamoviști au evoluat din 
ou la Nicosia. De data aceasta au 
Miluit formația Cetin Kaya din prima 
>gă cipriotă. Victoria a revenit aces- 

din urmă cu scorul de 2—1 (1 — 1).
După cum transmit agențiile străine 

e presă, Dinamo a fost de departe 
uperioară în joc, însă nu a putut să-și 
owTOtizeze în goluri superioritatea 
riuiică, ratînd numeroase ocazii. Seo
ul a fost deschis in min. 8 de echipa 
;azdă. Dinamo a egalat după patru 
im lifte. In continuare, ambele echipe 
u luptat din răsputeri pentru vic- 
orie. A reușit Cetin Kaya, care în 
nin. 52 a marcat din II m. Dinamo, 

prestat tot timpul un joe frumos 
dominat mai mult, rw a mai

Echipe de fotbal din categoria B

„Țintim și anul acesta locul I, dar am vrea să ne atingem
scopul practicii un fotbal de calitate"

Nu este ușor să te prezinți la startul 
unei noi întreceri de lungă durată (cum 
este campionatul de fotbal), după ce 
la ultima ediție ai condus toată... 
cursa și ai pierdut pe linia de sosire. 
Să fim drepți și să înțelegem psiholo
gia sportivului și, deci, și pe cea a 
echipei C.S.O. Baia Mare (căci despre 
ea este vorba), care în seria a IlI-a a 
campionatului categoriei B pe 1960— 
61 a ratat promovarea, în prima cate
gorie a țării, in ultima etapă.

Intr-adevăr, fotbaliștii băimăreni au 
început lupta in actualul campionat 
cu elanul scăzut. Cîțiva jucători (Nagy 
și Iosif Pop) au dat bir cu fugiții, al
ții au lipsit de la antrenamentele din 
perioada pregătitoare (Nedelcu I și 
Vasilescu de la 10 antrenamente, Ne
delcu II — timp de trei luni), iar su
porterii, supărați pe echipă, au bătut, 
masiv, in retragere... „Acestea sint, 
in linii mari, — ne spunea, recent, 
antrenorul V. Mărdărescu — cauzele 
insucceselor suferite in primele etape. 
A fost necesară o muncă intensă, 
sistematică, la toate capitolele pregă
tirii sportive, pentru a repune echipa 
pe linia de plutire*.

Și rezultatele muncii, dusă cu per
severență, avind la bază principiile 
noii orientări, n-au intirziat să apară ; 
C.S.O. Baia Mare și-a cristalizat un 
stil de joe propriu — ofensiv și elas
tic — care a readus, cu timpul, la sen
timente mai bune pe acei suporteri

supărați pe echipă la începutul cam
pionatului. Vorbind Ia concret, în ul
timele nouă etape fotbaliștii băimăreni 
au părăsit o singură dată terenul în
vinși. In favoarea maturității la care 
a ajuns această formație, pledează și 
rezultatele obținute in deplasare : 2—2 
cu C.S. Mureșul Tg. Mureș, 2—0 cu 
A.S.M.D. Satu Mare, 1—1 cu Recolta 
Cărei, 3—1 cu C.F.R. Arad.

☆
Lotul echipei C.S.O. Baia 

alcătuit din 18 jucători: 
(S. Vlad — 24 ani, Fejes — 
Pop — 22 ani), 5 fundași (Bakos — 
ani, I. Gergely — 26 ani, Vasilescu 
28 ani, Mălăieru — 31 ani, Ujvary 
25 ani), 2 mijlocași (V. Nedelcu — 
ani, V. VIad — 31 ani), 8 înaintași (V. 
Gergely III — 20 ani, Sulyok — 28 ani, 
Trif — 19 ani, Toma — 22 ani, M. Ne
delcu — 25 ani. Roman — 20 ani, Dră- 
gan — 24 ani, Soo — 18 ani). Din acest 
lot s-a alcătuit o formație cu un bun 
echilibru in compartimente și 
moașe posibilități de progres, 
are un „schelet" puternic: 
trecut din mijlocaș pe postul 
per, asigură omul de bază in linia de 
fund. El are o tehnică excelentă și 
frumoase calități fizice. Cei 2 mijlo
cași, Vasile Vlad și Valentin Nedelcu, 
jucători experimentați și cu o mare 
putere de luptă, asigură jocul la mij
locul terenului, participind printr-un 
joe elastic atrt in acțiunile de atac, 
cit și la cele de apărare. La înaintare, 
punctul forte il constituie fostul... mij
locaș Gergely III. Dotat cu o bună vi
teză și o mare vitalitate, tehnic și cu
rajos, el asigură înaintării un maxi
mum de combativitate. Eforturile sale 
sînt sincronizate cu cele ale lui Toma 
(combativ și eficace), Trif (un tînăr 
foarte talentat) și Nedelcu II (un ju
cător harnic și plin de fantezie).

-Aș fi nesincer — ne mai spunea 
antrenorul V. Mărdărescu in timpul 
discuției noastre — dacă n-aș recunoaș
te că țintim și anul acesta locul I; 
mai ales că, fiind la două puncte de 
lider, acest lucru este posibil. Am dori, 
insă, să ne atingem țelul, pmcticind 
un fotbal de calitate, în limitele unei 
depline sportivități. Pentru aceasta, 
recunosc, mai avem de lucrat:..*

Mare este 
3 portari 
30 ani, G.

23

26

cu fru- 
Echipa 
Ujvari, 
de sto-

Intr-adevăr, C.SO. Baia Mare mai 
are de eliminat pe parcurs o serie de 
lipsuri. Și prima — și cea mai impor
tantă — se referă la educația unor eom- 
ponenți ai echipei, certați cu morala 
sportivă.

G. NICOLA ESCU

La primul sunet de gong al anului

LI B.-VICTORIA GIURGIU 23 13
Sîmbătă seara, s-a des

chis sezonul pugilistic al 
anului 1962 în București. 
In frumoasa sală de festi
vități a întreprinderii Ki
rov s-au întîlnit echipele 
I.T.B. și VICTORIA 
GIURGIU. Cele cîteva sute 
de spectatori care au luat 
loc în jurul ringului au 
avut prilejul să urmărească 
evoluția unor boxeri, în 
majoritate tineri, care au 
pus accentul mai mult pe 
for(ă. Au învins pugiliștii 
bucureșteni, cu scorul de 
23—13, dar diferența a- 
ceasta nu oglindește ade
văratul raport de forțe 
din ring. Pentru că, de
seori, boxerii giurgiuveni 
s-au luptat de la egal cu 
adversarii lor, dînd reuni
unii, în ansamblu o notă 
de echilibru.

Primii care au urcat în 
ring au fost A. Minea 
(I.T.B.) și M. Olteanu 
(V). Fără avertismentul 
primit de boxerul de la 
I.T.B. ia repriza secundă, 
întîlnirea ar fi fost perfect 
egală. Sancțiunea dată Iui 
Aliaea (inoportună, după 
părerea noastră, deoarece
itebistul * ridicat involuntar piciorul) 
a făcut ca juriul să atribuie decizi* 
boxerului din Giurgiu.

Unal dintre tinerii care s-au eviden
țiat m reuniunea de simbătă seara a 
fost St. Cizmă re sen (I.T.B.). El * fur
nizat în compania lui'M. Dumilrică (V) 
o partidă foarte frumoasă. Bucureștea- 
duI a impresionat prin claritatea și pre
cizia loviturilor, a uzat de repetate drep
te la figură și stingi la plex, iar boxe
rul de la Victoria prin eschive specta
culoase și blocaje. Bucureșteanul a ob
ținut pe merit decizia.

La un bun nivel s-a situat și in- 
tilnirea dintre V. Miliăilă (I.T.B.) și 
P. Chițu (V). S-au schimbat lovituri 
extrem de tari, aproape tot timpul me
ciului. Mai tehnic, mai combativ, Chițu 
» cîștigat partida, o dată cu simpatia 
spectatorilor. Un meci la fel de palpi
tant, dar nu și spectaculos, au oferit 
Gh. Iriza (I.T.B.) ți V. Odivoianu 
(V). Chiar de la primele schimburi s-a 
văzut că cei doi boxeri sînt deciși să

Disputa dintre St. Ciz măr eseu (dreapta) 
mi Ir i că (Victoria Giurgiu) a fost mult apreciată da 
spectatori. Iată-l pe boxerul de la I.T.B. ,,sțMîrgind“ 
garda adversarului său Folos P. Romoșan

BU se menajeze dc loc. Așa s-a Și 
taOniplat 1 Atît Iriza, cît și Odiviuana 
au urmărit lovitura decisivă, care pini 
la urmă — nu a veuit. Loviturile p* 
care șj le-au „împărțit" au fost ins* 
deseori neclare. In ultima repriză, hucu- 
reșteauul a atacat hotăiit, puufadn-l 
uneori în dificultate pe boxerul din 
Giurgiu. Mai erau doar câteva -ecuade 
piuă la gongul final și întâlnirea s-ar fi 
terminat, desigur, cu victoria la puncte 
a lui Iriza. Dar arbitrul din ring, Sțan- 
chi. a ridicat — nu știm de ee — mina 
lui Iriza, dictînd... abandonul lui Odi- 
voianu !?! In sfîrșit, N. Constant»» 
(I.T.B.), pe linia comportărilor buna 
din ultimul timp, a întrecut cu ușurință 
pe P. Cîmpeanu (V).

ALTE REZULTATE : V. Tmlose 
(I.T.B.) b. p. M. Sima (V), Chirii* 
(I.T.B.) b. p. Gh. Adobtițci (V), Șt, 
Comaroni I.T.B. b.ab. II C. Pascu (V), 
C. Ciuculică (I.T.B.) b. ah. II T. Po
pescu (V).

R. CÂLÂRAȘANU

A început sezonul de iarnă
Comisia de alpinism din F.R.S.B.A. 

anunță că de la 1 ianuarie s-a deschis 
sezonul alpin de iarnă. Sezonul se 
va încheia la 15 aprilie a.c. pentru 
sportivii care vizează îndeplinirea nor
melor de categoria I sau maeștri ai 
sportului. Aceștia vor întreprinde as
censiunile de clasificare sportivă spe
cificate mai sus, numai după ce a-

cestea au lost anunțate în prealabil 
federației de specialitate.

Pentru sportivii oare „atacă" nor
mele de categoria a Ii-a sau a lll-i, 
sezonul se incheie la 15 mai. Aipiniș- 
tii vor executa traseele conform re
gulamentului de clasificare sportivi- 
pentru alpinism.

O dată cu echipele de categoria A iși încep pregătirile pentru retur și 
cele de B. Una din aceste forpiatii este Știința București, cure și-a inaugurat 
seria antrenamentelor la 3 ianuarie și le-a continuat în zilele următoare. An
trenorul său, Cornel Simionescu, ne-a informat că ptnă la încheierea 
de examene jucătorii vor participa la cite două antrenamente și la o 
teoretică pe săptămînă. Antrenamentele au loc în sală și pun accent 
golirea fizică generală și cea tehnică.

In fotografie: un aspect de ia qntrenmnc-nlul de simbătă al 
Știința București.

sesiu/iii 
ședință 
pe pre-

echipei

Foto : P. Romoșan

Astăzi și mîine, ultimele zile la Proseexpres
Așa arată un buletin cu 12 rezultate 

exacte Ia concursul nr. 1 din 7 ianua
rie 1962 :

Variante depuse : 169.000 
Pronosticuri la urnă :

X—2-2-2—X-1—1 —2— 1 —2— 1 -X

La Tirgu Mureș s-a încheiat

99 C. R C.”

OPT ECHIPE DE JUNIORI
ÎN ÎNTRECERE IN RAIONUL BELBȘ
In raionul Beiuș s-a încheiat turul 

celei de a doua ediții a ca.mpipnatu.hii 
raional de volei rezervat juniorilor și 
junioarelor. Au fost angrenate >>pt 
echipe

Clasamentele ajată astfel: JUNIOA
RE : 1. Viitorul Orașul Dr. Petru Gro
za 6 p., 2. Luceafărul Beiuș 5 p.. 3. 
Crișana Beiuș 4 p., 4. Constructorul 
Beiuș 3 p. JUNIORI : 1. Dinamp Ora
șul Dr. Petru Groza 6 p., 2. Crișana 
Beiuș 5 p., 3. Luceafărul Beiuș 4 pj 
4. Constructorul Beiuș 3 p.

După întreceri care au durat aproa
pe trei luni, zilele trecute s-a încheiat 
tradiționala competiție a voleibaliștilor 
din Tg. Mureș, dotată cu „Cupa 
CEC.“, organizată de Direcția regio
nală C.E.C. in colaborare eu eomieia 
regională de specialitate.

Competiția s-a bucurat de o largă 
participare, la întreceri iuind parte 12 
echipe masculine și 8 feminine. Iată 
citeva rezultate din turneul final mas
culin : Oțelul—Banca 3—0, Harghita— 
Știința I.M.F. 1—3, Oțelul—Harghita 
3—0. In turneul masculin trofeul a 
revenit echipei Oțelul. S-au clasat a- 
poi în ordine Harghita, Știința I.M.F. 
și Banca. învingătorii au folosit urmă
torul lot: Ion Pașcanu, Crinișor Bi- 
ghian, Dumitru Baba, Gheorghe Szasz, 
Ladislau Griin, Mihai Szabo, Vasile Ba- 

cali și loan Olteanu.
Ultimele meciuri din seria echipe

lor feminine s-au încheiat cu rezulta
tele : Sanitarul I—Banca 3—0, Știința 
I.M.F. I—Harghita 3—2. Sanitarul I a

cucerit aetlel trofeul of eTit echipele» 
feminine. Pe următoarele trei locuri în 
clasament se aCă : Știința I.M.F. I, 
Banca și Harghita- Echipa învingătoa
re a fotoeit următoarele jucătoare : Su
ia na Csddor, Rodie» Barabas, Geta 
Moldovan, Livia Moldovan. Judith Ja- 
kabo6, EUsabeta Molnar, Eva Aszta- 
loe.Numai astăzi și mîine mai puteți 

depune buletinele pentru concursul 
Pronoexpres de miercuri 10 ianuarie, 
al doilea concurs Pronoexpres ai a- 
nului 1962.

Concursurile Pronoexpres oferă cu 
regularitate numeroase premii. Ulti
mul concurs al anului 1061 a distri
buit peste 5.000 de premii. La cate
goria a Il-a s-au înregistrat 6 premii 
a cite 10.493 lei, la categoria a Ill-a 
44 de variante a cîte 1.541 lei etc. La 
categoria a Vl-a : cîte 32 lei (3.751 
variante).

In seara aceasta vom cunoaște și 
premiile primului concurs din 1962, 
cel de la 3 ianuarie, care se anunță 
și ele numeroase.

Nu uitați ! Numai astăzi și mîine 
mai puteți depune buletinele pentru 
concursul Pronoexpres de miercuri 10 
ianuarie a cărui tragere va avea loc 
în București, în sala din str. Doam
nei nr. 2, începînd de la ora 19.

I. Fiorentina — Bologna (camp, 
italian A) 1-0 1

Torino — Internazionale (camp.
....................  - X 

(camp, ita-
X 

(camp, ita- 
anulat 

(camp, its- 
1 

(eamp. ita-
I

Lanerossi (camp, ita- 
1 

(camp. i<ta- 
X 

(camp, ita- 
1 

(camp, ita- 
1

n. loan Lupuțiu — coresp.
italian A) 0—0

Lecco — Juventus 
lian A) 2—2

Padova — Udinese
lian A)

V. Milan — Palermo
lian A) 3—0

Bari — Catanzaro
lian B) 4—2

Catania
lian A) 2—0 

Atalanta — Spăl
lian A) 1 — 1

Roma — Sampdoria
lian A) 1—0

Cosenza — Modena
lign B) 2—1

Napoli — Verona (camp, italian 
B) 0—0 X

Prato — Lazio (camp, italian
B) 0—0 X

în.
IV.

VI.

VII.

VIII.

IX

X.

XI.

I
I 
I

• La faza raională a campionatelor 
republicane școlare s-au întrecut cele 
mai bune echipe de volei ale școlilor 
medii și profesionale din raionul Plo
iești. După întreceri viu disputate, 
atît la fete cit și la băieți, primele 
locuri care asigură calificarea pentru 
faza regională, au fost ocupate de for
mațiile școlii profesionale agricole 
Stoenești.

I. Georgescu — caresp.

a Nouă echipe c!e volei reprezen
tând școlile medii și profesionale din

raionul Caransebeș s-au întrecut re
cent în cadrul fazei raionale a campio
natului republican școlar de volei. 
S-au evidențiat echipele școlii medii 
nr. 2 din Caransebeș pregătite de N. 
Olaru și T. Stanomirescu, școală care 
a fost reprezentată de două formații, 
ambele în mare formă. De altfel, aces
tea s-au și calificat pentru finală, tu
ciul fiind cîșțigaț de echipa întâi ca 
3—2. învingătorii au aliniat următoa
rea formație: Cuzma, Pista, Vornic; 
Barac. Guță, Cabariu, Bona, Stănășel.

Nicolae Pirvu — caresgjțF



Dună ce au condus două reprize'

meciul
cu S.O.N.P. Kladno: 4-6 (3-0, 0-1, 1-5)

Numerosul public bixureștean pre
zent aseară în tribunele patinoarului 
artificial a fost mai puțin... norocos 
decît spectatorii din Miercurea Ciuc. 
Nici de această dată n-am avut satis
facția să vedem pe jucătorii noștri 
învingători, deși după acel 3—0 cu 
care conduceau la prima pauză se 
părea că cea de a treia întîlnire cu 
SONP Kladno va reveni selecționatei 
noastre. Spre deosebire de primul joc 
însă, duminică seara am asistat la o 
întîlnire deosebit de dinamică și spec
taculoasă, care a... încălzit pur și sim
plu tribunele.

Cele trei reprize ale meciului au 
avut înfățișări total diferite. In prima 
parte hocheiștii noștri au dominat ca
tegoric, înghesui nd u-și adversarul în 
propria treime. Pucul a mers ca pe... 
sfoară, acțiunile s-au desfășurat cu 
precizie și în viteză, punînd la grea 
încercare pe experimentatul Kulicek și 
obligîndu-1 să scoată de trei ori pucul 
din plasă. Scorul putea fi chiar mai 
mare, dacă ținem seama de nenumă
ratele intervenții salutare atît ale por
tarului echipei oaspe, cît și ale jucă
torilor Miiller, Bacilek și Pospisil, care 
știu să-și protejeze foarte bine poarta. 
Nu este mai puțin adevărat că ho- 
cheișfii cehoslovaci, menținîhdu-și tac
tica cu un om fn așteptare, avansat, 
spre centrul terenului, au ieșit de ci- 
teva ori foarte periculos pe contraatac. 
Am notat cîtevă intervenții deosebit de 
inspirate și curajoase ale portarului 
Pușcaș, în situații în care și văzusem 
pucul în poartă/

Cea de a~ doua 
frumusețe, a fost 
sebit de disputată, 
s-au scurs cele 20 
Fazele s-au succedat cu repeziciune 
de la o poartă la alta, scoțînd în evi
dență posibilitățile celor două echipe 
și, cu precădere, ale celor doi portari. 
Nu este lipsit dei importanță faptul că 
antrenorul echipei SONP Kladno, vi- 
zînd o îmbunătățire a potențialului 
formației sale, a menținut pe gheață 
— ca și în ultima parte a primei re
prize —- pe cei măi buni jucători (Pro
sek, Bacilek, Miiller, Volf). Unicul 
punct al reprizei a fost marcat de 
oaspeți.

repriză. de o rară 
echilibrată și deo- 
Nici nu știm cînd 
de minute de joc.

Deși începutul ultimei 
dea dreptul să sperăm _
victoriei noastre, mai ailes după un gol 
de toată frumusețea marcat de Andrei 
la capătul unei acțiuni personale, pe 
măsură ce minutele se scurgeau echipa 
noastră slăbea. Se făcea din ce în ce 
mai simțită diferența dintre jucătorii 
de bază și rezervele pe care antreno
rul s-a văzut obligat să le folosească, 
datorită indisponibilității unor titulari, 
accidentați în meciurile precedente. 
Trebuie subliniat faptul că niciuna din 
liniile noastre de atac nu a fost com
pletă. Dacă în prima parte a meciului 
forța de joc a tinerilor utilizați a su
plinit " 
portul 
vărat 
tulari 
vădite 
hocheiștii oaspeți, cu o 
perioritate tehnică, au avut la discreție 
această parte a jocului, în care au 
egalat și și-au asigurat și un avans 
de două puncte.

Au marcat: Ionescu (min. IO), Ioa- 
novici (min. 15), Geza Szabo (min. 
16), Volf (min. 38), Andrei (min. 43), 
Volf (min. 44), Proșek (min. 48), 
Volf (min. 50), Vimr (min. 56), Rys 
(min. 59).

Arbitrii sovietici V. Scelcikov și V. 
Kuznețov au condus cu aceeași compe
tență și autoritate formațiile:

SELECȚIONATA BUCUREȘTI i 
Pușcaș (Sofian, Pușcaș) — Varga, 
Pană (Țiriac); Czaka, Ionescu — 
Ioanovici, Ferenczi, G. Szabo: Biro, 
Andrei, Peter; Cazan, Cal amar, Cio- 
botaru.

SONP KLADNO: Kulicek — Baci- 
lek, Muller; Landa, Pospisil — Vimr, 
Prosek, Volek ; Volf, Karas, Ftohlich ; 
Markup, Rys, Naprstek.

reprize ne dă- 
în asigurarea

lipsa lor de tehnică, în final a- 
lor a încetat să se vadă. Ade- 
este că și o parte din ti- 

au dat în ultimele zece minute 
semne de oboseală. Și astfel 

evidentă su-

M. COSTEA 
C. ANTONESCU

"fr . r>
Astă-seară, pe patinoarul artificial 

va avea loc derbiul campionatului ora
șului București între echipele Steaua 
și Știința. Meciul se anunță foarte in
teresant cu atît mai mult cu cît echi
pele vor utiliza formațiile complete.

Sâmbătă la Miercurea Ciuc

S.O.N.P. KLADNO—VOINȚA ll-l 3-l, 4-0)

In turneul de șah de Ia Reggio Emi'
Anul 1961—un an plin 

de succese pentru sportivii 
sovietici

In anul 1961 sportivii sovietici 
au luat parte la 17 campionate 
mondiale, cucerind 28 de medalii 
de aur din 72 atribuite la aceste 
competiții. Cele 28 de medalii au 
fost cîștigate la campionatele mon
diale de lupte clasice și libere, hal
tere, scrimă, patinaj viteză, penta
tlon modern, tir (talere), hochei 
cu mingea, lupte libere și ciclism 
(femei).

Anul ce a trecut a fost
în U.R.S.S. de succese strălucite 
în domeniul ridicării nivelului teh
nic al performanțelor. Sportivii so
vietici au stabilit 62 de noi recor
duri mondiale și 190 de recorduri 
unionale.

marcat

Ghițescu învinge pe Giustolizi,
dar rămine la un punct în urmă.,.
Ieri a 

italiană
localitatea 

turneul in- 
participarea 

multe țări 
șa-

luat sfirșit în 
Reggio Emilia 

temațional de șah cu 
unor maeștri din mai 
europene. In clasamentul final, 
histul romîn Th. Ghițescu împarte 
locurile III și IV cu jucătorul bul
gar N. Pîdevski, la un punct dis
tanță de învingătorul 
italianul Giustolizi-

Ghițescu a avut un 
După două întreruperi, 
cu dr. Lehmann (R.F.G.) 
tr-o poziție in care resursele jucăto
rului nostru s-au dovedit inferioare. 
El a trebuit să cedeze, înregistrînd 
astfel singura înfrîngere din concurs.

In penultima rundă, maestrul Ghi
țescu a recuperat din terenul pierdut,

concursului.

finiș dificil, 
partida sa 

a ajuns în-

printr-o spectaculoasă victorie la 
derul turneului, Giustolizi. A fo 
concludentă demonstrație a forțe 
joc pe care o posedă reprezenta 
nostru.

Ultima rundă n-a mai adus m 
ficări importante în clasament, 
țescu a remizat cu Sanz, clasînd 
printre premlații concursului.

Iată clasamentul final al turne 
de la Reggio Emilia : 1. Giustolizi ( 
lia) 8 puncte (din 11 posibile) ; 2- I 
mann (R.F.G.) 7>/2
(R.P.R.) și Pîdevski (R.P. Bulgari; 
p. ; 5. Gragger (Austria) 6>/2 p. ; 
Haag (R P. Ungară) și Pire (Iugc 
via) 6 p. ; 8—9 Canal (Peru) și i 
(Italia) 4*/2 p. ; 10—12. Romani, C 
tedini (ambii Italia) și Martaner 
veția) 3 p.

p. ; 3—4 Ghiț(

Din nou s-au întîlnit în fața tablei dc șah cei doi vechi prieteni și... adversari, 
in concursuri, marii maeștrii sovietici Botvinnik și Flohr. In ultima rundă a tur

neului de la Hastings ei au făcut remisă, Botvinnik rămtnind câștigător distanțat 
al întrecerii

8r

BOTVINNIK ÎNVINGĂTOR ÎN TURNEUL UE LA HASTINGS

pati 
Grai 
m>:i< 
m. r

In cea de-a doua partidă susținută la 
Miercurea Ciuc, echipa cehoslovacă 
S.O.N.P. Kladno a primit sîmbătă re
plica formației locate' Voința. Știind că 
întîlnesc o echipă mai slabă decît vi
neri seara și dornici să se prezinte cît 
mai bine în meciul de încheiere a tur
neului de la București, oaspeții n-au 
utilizat în acest joc pe cîțiva din jucă
torii lor de bază 
sck, Wimr). Ei 
victoria cu 11—' 
după un meci în care au pus accentul 
pe latura spectaculară mai mult decît 
în întîlnirile anterioare, în care aveau... 
probleme de rezultat. In acest joc, ei 
au arătat un patinaj superior, o preci
zie remarcabilă în pase și un joc com- 
binativ, plin de fantezie, care le-a atras 
aplauzele entuziastului și competentului 
public local.

Voința Miercurea Ciuc a reușit să 
dea o replică curajoasă redutabilei e- 
chipe cehoslovace. In repriza a doua, 
mai ales, localnicii au reușit unele ac
țiuni splendide, rămase însă fără rezul
tat din cauza lipsei de experiență și 
calm în faza de finalizare a tinerilor 
jucători din liniile de atac. Este drept 
însă că 
nu mai 
proape 
rentată 
cu al ți

Csiszer, Botar, Spirer. Au condus foarte 
bine arbitrii Scelcikov și Kuznețov 
(U.R.S.S.).

RADU URZICEANU

Campionul mondial de șah Mihail 
Botvinnik (U.R.S.S). a înregistrat o 
categorică victorie în tradiționalul tur
neu de la Hastings (Anglia). El a ocu
pat primul loc în clasamentul final 
cu un punctaj foarte ridicat: 8 puncte

(Kulicek, Wolf, I’ro- 
au reușit să obțină 

1 (4—0, 3—1. 4—0),

In orice caz, apreciind 
care a făcut-o Voința 

în fața unui adversar 
ne putem aștepta la o 

a-
republican. Cele 12 
au fost înscrise dc 
(2), Fronek (2), 
Miiller, Volek pen-

echipa antrenată de Paul Sprencz 
este aceeași de anul trecut, a- 
jumătate din „garnitura" pre- 
în trecutul sezon fiind înlocuită 
jucători, neîncadrați încă în an

samblul echipei, 
după figura pe 
Miercurea Ciuc 
atît de valoros
comportare superioară a echipei In 
propiatul campionat 
puncte .ale partidei 
Bartoș (2), Karas 
Bys. Șubr, Markup.
tru Kladno și L. Vacar pentru Voința.

De la Kladno, cei mai buni au fost: 
Pospisil (un fundaș tînăr, încă junior, 
cu un excelent joc cu corpul), Karas, 
Markup și Landa. Iată acum formația 
Voinței, în care s-au remarcat jucătorii 
scriși cu majuscule: Micle—COL. 
HOLLO, Caz. Hollo, ANTAL. Fr. Var
ga, L. Takacs, L. Vacar, Kedves. Si- 
poș. OTVOS, CAZAN II, Szatmari.

it 1

A luat sfirșit turneul internațional 
de baschet (junioare) de la Budapesta 
BUDAPESTA 7 (prin telefon). Vi

neri a început în localitate turneul 
internațional de baschet feminin la 
care participă reprezentativele de ju
nioare ale R. P. Polone, R. D. Ger
mane, R. P. Romine și R. P. Un
gare. Din cauza întîrzierii cu care 
au ajuns în capitala R. P. Ungare, 
jucătoarele noastre au susținut prima 
partidă sîmbătă, la numai cîteva ore 
după sosire. Ele au întâlnit puter
nica formație a R. P. Polone, căreia 
i-au cedat cu scorul de 41—61 (16—32).

Reprezentativa noastră s-a prezen
tat la această partidă cu mult sub 
așteptări, mai ales din cauza oboselii. 
Punctele echipei romîne au fost mar
cate de: Sanda Dumitrescu 16, Mar
gareta Simon 3, Magdalena Wagner 
9, Roxana Dumitrescu 1, Cornelia 
Gheorghe 8, Georgeta Horacek 4.

Duminică dimineața, baschetbalis
tele noastre au susținut partida res
tantă de vineri în compania forma
ției R. D. Germane. Jocul a fost

echilibrat și a revenit in final for
mației germane cu scorul de 56—50 
(25—19). Junioarele țării noastre au 
jucat mai bine ca în prima partidă 
și puteau termina învingătoare (în 
repriza secundă ele au avut un avan
taj de 7 puncte și au condus pînă 
în min. 34). Jocul destul de slab al 
pivoților (Horacek și Wagner) precum 
și lipsa de precizie în aruncările de 
la semidisțanță (cu excepția Sandei 
Dumitrescu) au făcut însă ca în cele 
din urmă victoria să încline de par
tea adversarelor. Pentru reprezenta
tiva romînă au înscris: C. Gheorghe 
11, M. Simon 4, M. Wagner 7, S. 
Dumitrescu 19, R. Dumitrescu 7, G. 
Horacek 2.

în celelalte două întîlniri s-au în
registrat următoarele rezultate : R. P. 
Polonă - R. P. Ungară 70-67 (30-29, 
60—60) ; R. P. Ungară — 
mană 55-52 (23-22).

Duminică după-amiază 
șurat ultimele meciuri ale 
primul joc, echipa R. D.

din 9 posibile I In tot cursul turneului, 
Botvinnik a lăsat adversarilor săi doar 
două remize, cîștigînd restul partide
lor. In ultima rundă, el a remizat cu 
compatriotul său marele maestru S. 
Flohr. Alte rezultate: Bisguier—Aaron 
1-0, Barden—Robatsch 1-0, Wade- 
Littlewood 1-0, Penrose—Gligorici 
*/»—’/2.

Clasamentul final al turneului este 
următorul: 1. Botvinnik (U.R.S.S.) 8 
p.; 2. Gligorici (Iugoslavia) 6 p.; 3. 
Flohr (U.R.S.S.) 5‘/2 p.; 4-5. Bisguier 
(S.U.A.) și Penrose (Anglia) 5 p.; 
6-7. Littlewood și Barden (ambii An
glia) 4 p.; 8. Wade (Noua Zeelandă) 
3'A p.; 9. Robatsch (Austria) 3 p.; 10. 
Aaron (India) 1 p

Ieri campionul mondial M. Botvin
nik a fost invitatul Universității din 
Londra unde a dat un simultan de 20 
de partide.

Pe pistele de gheața 
și zăpadă

RAFAIL GRACI: 40,9 SEC PE 50*
— CEL MAI BUN REZULTA' 

MONDIAL AL SEZONULUI
In cadrul concursului de 

viteză de la Alma Ata, Rafail 
stabilit cel mai bun rezultat 
al sezonului în proba de 500 
lizînd timpul de 40,9 sec.

Cei mai valoroși patinatori 
U.R.S.S. s-au întîlnit pentru pri 
dată în acest sezon pe patinoarul 
munții Medeo, în apropiere de capit 
Kazahstanului. Patinatorul R. Gri 
campion al Jocurilor Olimpice, a 
ținut acest excelent rezultat în cit 
timpului cald care a influențat pi 
de gheață.

Proba de 1.500 m a fost cîștigată 
Nikolai Kaidalov din Sverdlovsk 
timpul de 2:14,6.
„TURNEUL CELOR 4 TRAMBULIN 
A FOST CÎȘTIGAT DE SCHIOR

FINLANDEZ EINO KIRKONEN
Cu concursul desfășurat în stațiui 

de sporturi Bischofschofen cîștigat 
austriacul Willy Egger cu 222,7 pu 
te, a luat sfirșit competiția de sărit 
cu schiurile „Turneul celor 4 tra 
buline". Egger a obținut două sî 
turi de 90 și respectiv 91 m.

„Turneul celor 4 trambuline" a 
venit la această ediție finlandezi 
Kirkonen, care a totalizat cel mai t 
rezultat: 865,1 puncte. El a fost 
mat de Egger (Austria) cu 85 
puncte. Silvonen (Finlanda) 84 
puncte. Șamov (U.R.S.S.) 840,7 pun 
și Wieczorek (R. P. Polonă' .52 
puncte.
HELGA HAASE (R. D. GERMAN 

ÎNVINGĂTOARE LA ESTERSUN 
(SUEDIA)

In orașul Estersund din Suedia 
avut loc un mare concurs internal 
nai de patinaj viteză. O excelentă f< 
mă a demonstrat campioana olimpi 
Helga Haase (R. D. Germană) care 
cîștigat probele de 500 m (48 sec) 
1.500 m (2:35,4). In proba masculi 
de 500 m pe primul loc s-a clat 
suedezul Vilhelmsson cu timpul 
42,1 sec. Eran Slott (Suedia) a cîț 
gat proba de 5.000 m cu timpul 
8:16.2.

Acțiune discriminatorie a autorităților american

Departamentul de Stat al S.U.A. a refuzat să acordi
vize de intrare hocheiștilor din R. D. Germană

R. D. Ger-

O.R.K. Belgrad s-a calificat 
pentru semifinalele

la handbal în 7 feminin
HANDBALISTELE IUGOSLAVE♦

VOR INT1LNI IN SEMIFINALA IN-, 
VINGĂTOAREA MECIULUI ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI — RAPID BUCUREȘTI

BELGRAD 7 (prin telefon). Dumi
nică s-a desfășurat în sala Expozi
ției din localitate, a doua partidă 
dintre O.R.K. Belgrad și A. S. Kra- 
kovia, contînd pentru sferturile de 
finală ale „Cupei Campionilor Euro
peni" la handbal în 7 feminin. Gaz
dele au cîștigat cu 7—5 (4—3).

Astfel, echipa O. R. K. BELGRAD 
s-a calificat pentru semifinale unde 
va întilni învingătoarea dublei întîl- 
niri Știința București — Rapid Bucu
rești.

s-au desfă- 
turneului. In 
Germane a 

întrecut formația R. P. Polone cu sco
rul de 54—48, cucerind primul loc dato
rită unui coșaveraj mai bun. A urmat 
partida dintre reprezentativele R. P. 
Ungare șt R. P. Romîne. Echipa noas
tră a jucat foarte bine în prima repri
ză, avînd conducerea timp de 19 minu
te. Greșelile de arbitraj comise însă de 
cuplul Schenker (R.D.G.) — Kubicki 
(R.P.P.) au făcut ca formația noastră 
să piardă pe rînd — pentru 5 greșeli 
personale — pe Cornelia Gheorghe 
(min. 17), Margareta Simon (min. 18), 
Magdalena Wagner (min. 25), Geor- 
geta Horacek (min. 28) și Roxana Du
mitrescu (min. 34), fapt care a avanta
jat net echipa gazdă. Evoluînd astfel 
jumătate din meci cu o formație de re
zervă, reprezentativa noastră a fost ne
voită să cedeze cu scorul de 41—65 
(26—27).

Clasament final : 1. R. D. GERMA
NA, 2. R. P. Ungară, 3. R. P. Polonă, 
4. R. P. Romînă-

MOSCOVA 7 (Agerpres) TASS trans
mite: Autoritățile americane au sfidat 
din nou opinia publică sportivă inter
națională : Departamentul de Stat al 
S.U.A. a refuzat să acorde vize de 
intrare hocheiștilor din Republica De
mocrată Germană care urmează să 
participe la campionatul mondial pro
gramat în luna martie la Colorado 
Springs (S.U.A.). După cum a decla
rat purtătorul de cuvînt pentru pro
blemele de presă al Departamentului 
de Stat al S. U. A., Lincoln White, 
unui corespondent al agenției TASS 
la New York, acest refuz se bazează 
pe faptul că „Statele Unite nu recu
nosc guvernul Germaniei Răsăritene".

Pentru echipa R. D. Germane. î s-a 
explicat corespondentului TASS la 
comitetul de organizare a campio
natului, au fost stabilite reguli spe
ciale de participare. Sportivii din
R. D. Germană trebuie, printre altele, 
să obțină pentru aceasta „autorizația" 
din partea așa-zisei agenții unionale 
de călătorii, aflată sub controlul
S. U.A., Angliei și Franței. Apoi ei 
trebuie să adreseze „o cerere" repre
zentanților N.A.T.O. la Bonn ca să le 
admită participarea la campionat. Po-

trivit regulilor, o țară care a refw 
să acorde vize de intrare reprezc 
tanților unei Federații naționale 
membră a Ligii — este lipsită 
dreptul de a organiza caimpionai 
mondial.

In legătură cu aceasta federația 
hochei din U.R.S.S. a adresat la 
ianuarie vicepreședintelui Ligii intx 
naționale de hochei pe gheață, pi 
ședintelui federației europene de h 
chei, J. Ahearn (Anglia), o scrisoa 
în care cere să fie examinată t 
gent situația creată.

în scrisoare se arată că acțiun 
Departamentului de Stat al S. U. 
sint discriminatorii față de un mei 
bru cu drepturi depline al L.I.H.G, 
Federația de hochei din R. D. Gk 
mană — și aduc mari prejudicii d< 
voltării acestui sport. Federația 
hochei din U.R.S.S. dorește să ș! 
dacă L.I.H.G. va obține din partea < 
ganelor guvernamentale ale S.U.A. a 
gurări că sportivilor din R. D. G< 
mană li se vor acorda totuși vize 
intrare în S.U.A. în caz contrar. I 
derația de hochei din U.R.S.S. ce 
sâ se ia măsurile de rigoare.
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