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IN SEMIFINALELE „C.C.E“
LA HANDBAL FEMININ

Handbal ia 1, canoe, lupte libere, pentatlon modera...

Primii pași, în anii 
democrației populare

I Marile progr-ese înregistrate de miș- 
prea noastră de cultură fizică și 
port, sub conducerea înțeleaptă a par- 
Llului. ia anii democrației populare 
Rbracă aspecte din cele mai variate, 
lezvoltarea de nasc a sportului nos- 
pj cunoaște culmi altădată de ne- 
lănuit; baza materială crește și se 
Mărește zi de zi; sportivii noștri 
runtași obțin mereu mai multe suc
esc de prestigiu; se dezvoltă ne- 
pntenit relațiile sportive intemațio- 
lale ale sportivilor noștri.
in rîndurile de față ne vom oeupa 

e un alt aspect, deosebit de semni- 
icativ: apariția in țara noastră, in 
inii democrației populare, a unor noi 
amari sportive, practicate mai de- 
ncdt în alte țări europene, dar care 
i noi, pe vremea burgheziei, erau 
proape complet necunoscute.

Aceste discipline sportive noi nu 
umai că au fost introduse eu suc- 
es în mase dar au înregistrat și o 
ceștere valorică însemnată, aducind 
tepublieîi Populare Romine succese 
iternaționale de mare prestigiu.
Și ne vom referi în primul rând 

l handbalul în 7 și la canoe, dis- 
ipline pe care ni le-am „clădit" sin

guri, in ultimii ani, fără a fi moște
nit vreo tradiție, fără a fi avut an
terior cadre de tehnicieni, pășind pe 
un drum pe care l-am bătătorit sin
guri.

DE LA UN JOC DE DEMONSTRAȚIE
LA TITLUL DE CAMPIONI AI 

LUMII...

Pare de necrezut dar spartul la care 
azi sintem campioni mondiali, hand
balul in 7, are în țara noastră o 
vechime de numai 6 ani !

Era prin 1955, când echipa de hand
bal in 11 a clubului Dukla Praga ve
nise in București pentru un joc cu 
echipa C.C.A. Cu această ocazie, știut 
fiind eă cehoslovacii sint maeștri in 
handbalul redus, s-a organizat și un 
meci de handbal in 7 intre echipa 1 
oaspe și formația noastră militară. Ir. 
iama aceluiași an a început la Bucu
rești disputarea unei competiții ami- I 
cale iar în decembrie 1956. in sala

RADU URZiCEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

ămpionatele republicane de patinaj viteză
rei zile pe lacul din parcul „23 August" • La Miercurea 

Ciuc, un nou record de junioare

Iad f'atraidea s-a remarcat »n nou ca o autentică speranță a patinajului nostru. 
I a ci ști gat cu timpuri bune toate probele rezervate juniorilor de 14 ani.

| După un început puțin incomod pe 
[scena" de gheață a patinoarului artifi- 
fal, vremea mult mai binevoitoare ca 
n anii trecuți, le-a permis viteziștilor 
[ucureșteni să-și continue în voie pre- 
lătirile pe lacul din parcul „23 Au- 
rust". Vineri, ei au luat startul în can
tonatele republicane pe anul 1962. La 
pza regională a acestei competiții au 
pst prezenți aproape 50 de sportivi 
pprezentînd cluburile Dinamo, Steaua, 
T.B. și S.S.E.
Dacă în prima zi a competiției, în- 

recerile s-au desfășurat la minus 10 
rade, simbătă după-amiază soarele, 

In spectator neașteptat, le-a dat pro
bleme organizatorilor. Din cauza pistei 
are începuse să se dezghețe progra
mul zilei, a doua a fost redus, iar re
citatele obținute au fost influențate 
e slaba calitate a gheței. Astfel, cam
ionul țării, Emilîan Papuc, a parcurs 
.500 m intr-un timp slab: 3:11,4. 
teducerea programului însă nu i-a 
cutit de activitate pe sportivi și arbi-

Foto: T. Rodiu

tri. Printr-un efort colectiv, patinatorii, 
arbitrii și organizatorii au curățat și 
pregătit pista pentru duminică dimi
neața. Gerul de peste noapte a refăcut 
complet pista. Păcat numai că admi
nistrația patinoarului nu a udat-o așa 
cum promisese pentru ca pista să ofere 
condițiuni cit mai bune de întrecere. 
Totuși, în ultima zi a competiției s-au 
înregistrat cîteva rezultate demne de 
reținut. Emîliăn Papuc, care a cîștigat 
fără drept de apel toate probele re
zervate seniorilor, a străbătut 10.000 
m sub 20 minute, talentatul junior 
Victor Sotirescu a „mers" în cursa de 
L000 m la numai 1,6 sec de recordul 
țării, iar micul... hocheîst Vlad Patra- 
ulea a fost marcat pe 1.500 m cu 
2:57,0.

Urmărind întrecerile patinatorilor 
bucureștetii iată pe scurt ce am notat

TR. fOANIȚESCU

(fiputiuuart ta pag. a 2-a)

Campienatul de hochei ai Capitalei
Campionatul orașului București la 

hochei pe gheață a opus simbătă 
seară formațiile Steaua și Dinamo. 
Hocheiștii de la Steaua s-au dovedit 
a fi net superiori și au ciștigat de
tașat partida cu scorul de 13—L 
In fotografie: o interesantă fază la 

poarta dinamoviștioc.
★

Aseară, hoc hei știi de la Steaua au 
învins echipa Știința «lupă un meci 
viu disputat, cu 4—1.

(Citiți amănunte iu pag. a 2-a)

Fotbaliști romini peste hotare
Echipele Petrolul, Dinamo și

ECHIPA PETROLUL 
A DISPUS CU 3-1 (2-0) 

DE SELECȚIONATA ARMATEI 
R. D. VIETNAM

HANOI, 14 (de la trimisul nostru 
special). Continuîndu-și turneul de iama, 
echipa Petrolul a susținut ieri un nou 
joc în R. D. Vietnam, adversarul ei fi
ind Selecționata Armatei, formație cla
sată pe prințul loc în campionatul re
publican. Meciul (a treia partidă a pe
troliștilor în decurs de șase zile), des
fășurat pe o căldură de 30 de grade, 
s-a încheiat cu victoria fotbaliștilor ro- 
mîni cu scorul de 3—1 (2—0).

Prima repriză s-a caracterizat prin- 
tr-un joc rapid, cu faze pasionante la 
ambele porți. Petrolul a desfășurat ac
țiunile de atac pe extreme, reușind să 
macine apărarea adversă și s-o facă 
„mat“ de 2 ori. In minutul 12. la o 
acțiune Babane — A. Munteanu — Dri- 
dca, ultimul a deschis scorul: 1—0. In 
minutul 30. la un atac pe partea dreap
tă (drumul mingii a fost Ucidea -— Ba
dea — Dridea -— Badea) tabela de 
marcaj s-a modifieat din nou : 2—0. 
în minutele 37 și 40. Petrolul a avut 
noi ocazii să majoreze scorul, dar șu
turile atacanților au fost reținute dc 
portantl vietnamez. De remarcat tn a- 
eeastă repriză precizia șuturilor înain
tașilor rouaîni. Selecționata Armatei a 
ratat și ea bune ocazii în mituitele 7, 

21 și 35.
în repriza secundă gazdele fac totul 

pentru a remonta din handicap, dar cei 
care înscriu din nou sînt tot jucătorii 
noștri. în minutul 47 Dridca face o 
combinație în triunghi cu Badea și in
terul dreapta majorează scorul : 3—0. 
Petrolul mai are două ocazii în minu
tele 53 și 55, apoi, ca urmare a efortu
rilor depuse în ultimele zile, slăbește 
ritmul. Timp de un sfert de oră domină 
gazdele. Apoi iarăși e rîndul petroliști
lor să controleze jocul, dar iată că la 
un contraatac al gazdelor (min. 78) Fro- 
nea comite lienț ui careu și penaltiul 
e transformat de N am : 3—1. Petrolul 
continuă să atace. în minutul 88 Ba
dea, lansat de la mijlocul terenului, face 
o cursă spectaculoasă fi trage ou puțin 
pe lîngă bară, ratînd o mare ocazie. în 
această perioadă jocul fotbaliștilor co
muti c-a caracterizat printr-o bună «ap

Cd dc al doilea Joc
ca ua raultat

TG. MUREȘ 14 (prin telefon de la 
irimistd no&tru). — Sala de sporturi 
IJW.F. s-a «tovedit neîncăpătoare pen
tru amatorii de handbal dtr. localitate 
sau chiar din Buctreși. ver.iți special 
să asiste la cea de a doua teiilnire 
«Latre echipele femir.’ne Știința Bucu
rești și Rapid București. După cum era 

1 și de așteptat această partidă, care 
' urma să decidă formația care se va 
: califica mai departe în „C.C.E.", a fost
■ caracterizată prin lupta dirză a ara- 
' bekr echipe pentru victoria finală. în
astfel de condiții nu am mai avut pri- 

' lejul să asistăm la o întîlnire de un
■ ridicat nivel tehafc. In schimb, spec-
■ tatorii au urmărit încordați o excep

țională dispută în care feroviarele, an
gajate în curea pentru refacerea han-

. ditâpuiui de 2 goluri au făcut tot ce 
I le-a stat in putință. Partida s-a în

cheiat oi un rezultai de egalitate:
4—4 (2—2), fapt care permite Științei 
București (o victorie și un meci egal) 

Steaua din nou învingătoare
peganizare a apărării și «ontraatacuri 

tripled.
La sfârșitul partidei publicul specta

tor a aplaudat îndelung pe jucătorii de 
la Petrolul pentru jocul lor spectaculos 
și comportarea disciplinată de pe teren.

In această partidă Petrolul a afiniat 
formația: STETCC — PABOffTU. 
FRONKA, Pal — D. MCATE (AV, 
TABARCE4 — Zahacia, BADEA, DR1- 
DEA, A. Munteanu, Babane (din min. 
53 Bontaș).

Ultima partidă d« cadraj turneului 
din R. D. Vietaaaa e vom sus (ine j»i, 
18 ianuarie, in eompania echipei Școlii 
Telurice de Cultură Fizică dm Hanoi.

V. GRAIN NARU

IN
CU DOUĂ

DINAMOVISTII BUCUREȘTENI 
ȘI-AU ÎNCHEIAT TURNEUL 

CIPRU
NOI VICTORII

Nicosia. iovi știiSănbătl, la
take*reșteni au susținut 11a nou joc în 
cadrul tumeuhu dc iarnă. De astă dată 
ei s-au întîlnit ou echipa campioană,

(Continuare in pag. a 4-a)

Premsapi „Cocnassalvlai pe gheață" de la Brașost salută publicul spectator. 
Foto; A. Vieri»

Papifl Miinja s a încheiat 
caal: 4-4 (2-2)

să se califice in semifinalele „C.C.E.".
Rapid București, oare în acest joc « 

dovedit că nu este cu nimic inferioară 
adversarei sale, a fost foarte aproape 
de calificare. Apărîndu-se mai atent 
aș ăi primul joc și orientîndu-se mai 
bine in atac, campioanele au lăsat 
mult _ timp impresia că vor reuși să 
refacă terenul pierdut. Dar tocmai în 
ultimele minute, cînd handbalistele de 
ia Rapid conduceau cu un punct dife
rență și golul egalizator al handica
pului „plutea în aer", nervii jucătoare
lor rapidiste au cedat. Principalele 
realizatoare ale echipei, Maria Con- 
sțantinescu și Ana Boțan, au tras de 
cîteva ori afară, iar apărarea a cedat, 
oferind Științei posibilitatea să egaleze 
și astfel să-și mențină avantajul de 
două goluri acumulat in primul meci. 
Echipa Știința a jucat în această in- 
tîlnire mai calm și, hotărîtă să obțină 
calificarea, a folosit tactica „ținerii 
mingii". în felul acesta studentele nu 
au irosit multe atacuri, știind să pa
seze cu răbdare pînă la faza cea mai 
favorabilă pentru înscrierea unui gol. 
Un element care a ajutat foarte mult 
acestei formații ăi obținerea calificării 
a fost jocul bun practicat în apărare 
Siguranța, combativitatea, atenția ju- 

| căîoaretor de la Știința în apărare le-a 
I dat posibilitatea să destrame majo

ritatea atacurilor feroviare.
Cliiar din primele minute ale par

tidei echipele s-au angajat înir-o luptă 
sportivă pasionantă. Fazele s-au suc
cedat cu repeziciune de la o poartă

ADRIAN VASHJU

(Continuare in pag. a 3-a)

REUȘIT „i
LA<4

peste 
reuțitej costumații, care a 
viu interes. Sute de spec- 
fost prezenți ta patinoarul 
pentru a viziona această 

manifestație sportivă pe

Timpui prielnic patinajului a per
mis organizarea tradiționalului „Car
naval pe gheață" in orașul Brașov. 
Ca ți in edițiile precedente, „Carna
valul" s-a bucurat de un deosebit 
succes, datorită în primul rlnd numă
rului mare de participanți 
120 - ți 
stimit un 
tatori au 
Olimpia, 
frumoasă 
gheață.

Primii au defilat cei mai tineri pa
tinatori artistici ai duhurilor sportive 
Olimpia ți Steagul roșu. Programul 
desfășurat eu prilejul „Carnavalului 
pe gheață" a fost cit se poate de reu
șit. După frumoasele demonstrații ale 
tinerilor patinatori de la Olimpia fi 
de la Steagul roșu, a urmat un nu
măr comic executat cu mult succes 
de un grup din care s-au remarcat 
Marilena Ciubucă și Friederich Bom- 
ches. Reușit a fost fi dansul păpu
șilor interpretat de tinerele 
toare Magda Gheorghiu ți 
Cărșnrtișan.

Cea mai dificilă misiune a

patina- 
Rod ie a

revenit 
juriului care aven să desemneze cele 
mai reușite „măști". După aproape 3 
ore de dezbateri, juriul a întocmit 
următorul „clasament" : I. Dorin Con- 
stantinescu (masca „Racheta cosmi
că”), elev la Școala de 7 ani nr. 3; 2. 
Marion Prosig („negresa") elevă la 
Școala de 7 ani nr. 4; 3. Agnes Ilyes 
(„broscuța"), elevă Ut Școala de 7 ani 
nr. 6; 4. Carmen Drăgan („dansatoa
rea maghiară"), elevă Ia Școala de 7 
ani nr. S; 5. Brigite Hubes („Domi
no"), elevă la Școala de 7 ani nr. 4; 
6. Monica Busuioc („r&sium tirolez")/ 
„.viitoare elevă (are doar 6 ani).

CAROL1 GRUIA — coresp. reg



HOOIEIgheaiz

Steaua — campioană a Capitalei
Aseară, pe paitinoarul artificial „23. 

August" s-a încheiat campionatul oră
șenesc de hochei. Ultima etapă a pro
gramat în deschidere cea de a 4-a în- 
tîlnire dintre echipele Steaua și Ști
ința, clasate în această ordine pe pri
mele două locuri în clasament. Ca și 
în jocurile anterioare, Steaua a repurtat 
o victorie meritată cu 4—1 (1—1, 3—0, 
0—0), cucerind astfel fără nici o în- 
frîngere titlul de campioană a Capi
talei.

Partida a fost, la fel ca și celelalte, 
viu disputată, cu o oarecare notă de 
duritate spre sfîrșit. Studenții au fost 
inferiori echipei campioane în special 
în ceea ce privește finalizarea acțiu
nilor ofensive. In schimb ei au ma

PWTBMWJ

Campionatele republicane dc viteză
AVARIA MATHE (MUREȘUL TG. 

MUREȘ) A STABILIT UN NOU 
RECORD

(Urmare din pag. 1)
în cele trei zile de concurs: 1. Clu
bul Dinamo are un lot masiv și valo
ros de viteziști care datorită bunei lor 
pregătiri s-au impus la toate probele 
campionatelor. 2. In mod deosebit am 
remarcat comportarea sportivilor Emi- 
lian Papuc, V. Moldovan, Dan Lăză- 
rescu, Victor Sotirescu și Vlad Pa- 
traulea care și în anul acesta se a- 
nunță printre principaiii pretendenți 
la titlurile de campioni ai țării. 3. Me
rită să evidențiem prezența la start 
a patinatorilor de la Steaua, I.T.B. și 
S.S.E. și să subliniem inițiativa orga
nizatorilor de a introduce în programul 
competiției (în afară de concursj probe 
pentru două noi categorii de concu- 
renți: fete 11—12 ani și băieți 11—12 
ani. La această categorie Emilia Ivan 
a stabilit următoarele rezultate: 100 m 
(23,9 sec), 200 m (41 sec), 300 m 
(03,5 sec), iar la băieți, Paul Romaș- 
canu la 200 m (28,5 sec), 100 m (17 
sec) și Viorel lonescu la 300 m (45,4 
sec.).

Iată acum câștigătorii probelor des
fășurate în ultimele două zile: juniori 
14 ani: Vlad Patraulea (Dinamo) — 
500 m : 64 sec ; 1.500 m : 2:57,0 ; fete : 
Mia tilda Duca (D) — 200 m: 31 sec; 
500 m: 73,5 sec; juniori 15—16 ani: 
fete : Svetlana Busuioc (Dinamo) — 
500 m: 1:05,3; 1.500 m: 3:39,0; 
băieți: V. Sotirescu (D) — 1.000 m: 
1:48,7; 3.000 m: 6:52,5; juniori 17— 
18 ani: fete: Virginia Sima (D) — 
1.000 m: 2:19,2; 3.000 m: 7:34,2 ț 
băieți: V. Mureșan (D) — 1.500 m: 
2:55,0; St, Demeni (D) — 5.000 m: 
10:26,1; seniori: fete: Magdalena 
Udrea (D) — 1.000 m: 2:31,8; 3.000 
m : 6:48,7; băieți: Emiiian Papuc (D) 
1.500 m: 3:11,4'; 10.000 m: 19:52,8.

Clasamentele generale la seniori: 
fete: 1. Magdalena Udrea 266,516 p, 
2. Sînziana Florescu (D) 293,399 p, 3. 
Cecilia Ba.rus (D) 340,421 p; băieți:
1. Emiiian Papuc 229,230 p, 2. D. Lă- 
zărescu (D) 245,140 p, 3. V. Moldovan 
(D) 246.046 p.

Juniorul Victor Sotirescu (Dinamo) sur
prins într-o pozifie caracteristică pati

natorilor de viteză
Foto: T. Roibu

Un antrenor cehoslovac de patinaj 
artistic este oaspetele nostru
Ti nărui antrenor cehoslovac de pati

naj artistic, ing. Karel Vosatka, fost de 
4 ori campion al R.S.C. la perechi, se 
află de cîteva zile în Capitală, la invi
tația federației noastre de specialitate. 
El va participa la un schimb de expe
riența Hi instructorii sportivi și antre
norii noștri de patinaj artistic. 

nifestat aceeași bună orientare în apă
rare, unde de cele mai multe ori au 
făcut față cu succes atacurilor hocheiș- 
tilor de la Steaua. Interesant de sem
nalat în această direcție este faptul 
că victoria echipei Steaua s-a conturat 
în primele 5 minute de joc ale reprizei 
secunde: de la 1—1, militarii au ridi
cat scorul la 4—1.

Alte rezultate (de sîmbătă și du
minică) : Steaua—Dinamo 13—1 (3—1, 
5—0, 5—0), Știința—I.T.B. 10—1
(4—0, 2—1, 4—0), I.T.B.—Dinamo
4—4 (2—0, 2—2, 0—2).

Ca urmare a acestor rezultate pri
mele două locuri în clasament au fost 
ocupate de Steaua și Știința, care s-au 
calificat astfel în turneul final al cam
pionatului republican.

Și-au 
regfu- 
Cu a- 
Mathe

senioare: 
băieți nu 
deoarece 

desfă-

M1ERCUREA CIUC 14 (prin tele
fon). Pe piste din localitate s-au des
fășurat sîmbăiă și duminică întrece
rile fazei regionale a campionatelor 
republicane de patinaj viteză, 
disputat întîietatea sportivi din 
nea Mureș-Autonomă Maghiară, 
cest prilej tînăra junioară Maria 
(Mureșul Tg. Mureș) a corectat recor
dul țării la proba de 500 m (categoria 
17—18 ani) înregistrând 57,2 sec. (v.r. 
57.5).

Clasamentele generale: 
Eva Farcaș 233,153 p. La 
s-a putut stabili ciștigătorul 
din cauza dezghețului nu s-a 
șurat proba de 10.000 m. Juniori 17— 
18 ani: fete : Maria Ma-the 244,849 p ț 
băieți: Laurențiu Gali 226,432 p. Ma
ria Vejeni (Avîntul M. Ciuc) și San
dor Spițer (Mureșul Tg. Mureș) la 
oat. 15—16 ani. Elena Laurențiu (Mu
reșul Tg. Mureș) și C. Marton (Mu
reșul Tg. Mureș) la cat. 14 ani, s-au 
clasat de asemenea pe primele locuri.

BELA SEBOK — coresp.

Primii pași, în anii democrației populare
(Urmare din pag. 1)

Floreasca, handbaliștii noștri au sus
ținut primul lor meci internațional, in 
cadrul „Cupei Orașelor", competiție 
care constituie embrionul actualei 
Cupe a Campionilor Europeni. In a- 
cest joc, am repurtat — în fața selec
ționatei Belgradului — prima noastră 
victorie internațională într-o 
sportivă nouă și care avea 
apoi succese răsunătoare 
noastre sportive. După acest 
federația noastră de specialitate a 
trecut la reorganizarea activității 
handbalistice. Au fost „puse pe pi
cioare" o serie de competiții de hand
bal în 7, paralel cu cele de 11. Accen
tul s-a pus, cum era șl firesc, pe 
competițiile de tineret și juniori. An 
de an, handbalul in 7 a prins rădă
cini tot mai puternice. O dată cu dez
voltarea sa de mase au apărut și per
formerii, s-a intensificat activitatea 
internațională, tehnicienii noștri au 
început să se specializeze în handba
lul în 7. început cu oarecare timidi
tate la București, handbalul în 7 s-a 
extins apoi cu rapiditate în toată ta
ra : la Cluj, Brașov, Timișoara, Ba
cău, Ploiești, Galați, Iași, Bistrița, °* 
radea, Sighișoara și în alte și alte 
orașe au apărut echipe de handbal 
în 7. Ce dovadă mai elocventă de dez
voltare de mase, decît cele peste 40 
de echipe participante — numai la 
Lugoj — la o competiție de juniori. 
Nu este elocvent, în această privință 
și faptul că la Timișoara se organi
zează campionate locale pe cite 8 
serii ?...

Și astfel, dragostea tineretului nos
tru pentru acest sport, condițiile de 
practicare excelente puse la dispoziție, 
munca devotată și documentată a an
trenorilor și tehnicienilor noștri, toate 
acestea au contribuit la progresul ra
pid al acestei discipline născute la 
noi în anii democrației populare, la

disciplină ■ 
să aducă 
mișcării 

prim pas,

In orașul și regiunea Ploiești
JOCUL DE POPICE CUNOAȘTE 

0 LARGĂ RĂSPÎNDIRE

178 de femei) care 
organizat în secțiile 
sportive. J ocul de 

de o largă populari- 
orașele și raioanele 
Tîrgoviște, Buzău.

Printre disciplinele care cunosc 
largă dezvoltare în orașul și regiunea 
Ploiești se află și jocul dc popice. 
Despre marea amploare pe care a luat-o 
acest sport aici vom lăsa să vorbească 
cifrele. Astfel, în momentul de față 
există aproape 1.000 de sportivi legiti
mați (dintre care 
activează în mod 
a 78 de asociații 
popice se bucură 
tate, îndeosebi în 
Ploiești, Cîmpina,
Numai în orașul Ploiești există 11 e- 
chipe feminine de categoria I, 10 mas
culine de aceeași categorie și 16 for
mații de categoria a II-a și a III-a. 
Aceste echipe sînt angrenate în diverse 
competiții, iar cele de categoria I, în 
prima etapă a campionatului republican 
ediția 1961 — 1962.

După 7 etape disputate, în campionatul 
republican (faza orășenească) situația 
din fruntea clasamentului se prezintă 
astfel: feminin : 1. C.S.O. Ploiești 21 p,
2. Rafinăria 3 Teleajen 17 p, 3. Fla
căra I.M.S. 17 p; masculin: 1. C.S.O. 
Ploiești 24 p, (din 8 jocuri), 2. Rafi
năria 3 Teleajen 17 p, 3. Victoria 
I.D.T.P.P. 17 p.

In competițiile rezervate echipelor de 
categoria a II-a și a III-a, primele 
lacuri în clasament sînt ocupate de for
mațiile Record 24 p, și Rafinorul II 
9 p.

Pre gă tin du-se conștiincios o serie dc 
jucătoare și jucători au obținut rezul
tate frumoase. .Ana Nedelescu (Voința) 
a doborit 
pice, iar 
Vkiătoru 
marcabilă 
rîtă să mai subliniem comportarea spor
tivilor V. Niculescu (C.S.O.), Gh. Zaner 
(Rafinăria 3 Teleajen) și Ivan Victor 
(C.S.O.) înregistrați cu 880, 875 și 
870 p. d.

din 100 bile mixte 419 po- 
talentatul popicar Cristu 

(C.S.O.) a realizat o re- 
performanță : 916 p. d. Me-

ILIE RADULESCU-coresp.

De la F. R. Volei
Viza carnetelor sportivilor din cate

goria A pe anul 1962, se face începînd 
de la 15 ianuarie pină la 1 martie 1962, 
la F.R. Volei. Fără această viză, echi
pele nu vor avea drept de joc în retu
rul campionatului.

obținerea unor victorii de mare pres
tigiu ca de exemplu cucerirea de că
tre echipa Știința București a C.C.E. 
la fete, cucerirea campionatului mon
dial de către echipa noastră reprezen
tativă masculină.
CANOEA - UN SPORT CU CARE 

NE MINDRIM
de ani, canoea era 
pe plan mondial.

un sport 
încă din 
Jocurilor

De zeci 
consacrat 
1936 ea figura în programul 
Olimpice. Cu toate acestea, la noi ea 
era necunoscută pînă în anul 1950 
cind au apărut, pe apele lacului He
răstrău, primele canoe. Era vorba însă 
de canoe de 10 persoane, mai mult 
de agrement, canoe care nici nu fi
gura în programele competițiilor in
ternaționale. Așa îneît, de-abia 1953, 
anul Festivalului Mondial al Tinere
tului și Studenților de la București, 
poate fi considerat anul în care a fost 
introdusă in țara noastră canoea de 
concurs, adică cea de simplu și du
blu.

Primii sportivi romîni au urcat, așa 
dar, în canoele de concurs abia în 
1953, pe lacul Snagov. Din acest an a 
început munca federației noastre pen
tru popularizarea și dezvoltarea a- 
cestei ramuri nautice, cu desăvîrșire 
nouă pentru noi. Și, pornind de la 
zero, am reușit ca azi să avem centre 
de practicare a canoei nu numai în 
București ci și în alte orașe ale țării, 
ca Timișoara, Arad, Galați, Brăila, 
Tulcea, Cluj, Reșița etc. Zi de zi a 
crescut numărul 
mijlocul cărora 
meri de renume 
mai 3 ani după 
sport în țara noastră, steagul Repu
blicii Populare Romîne urca de trei 
ori pe catargul cel mai înalt la Jocu
rile Olimpice de la Melbourne.

Au urmat, pe lingă medaliile olim
pice, numeroase titluri de campioni 
europeni, campioni mondiali, victorii 
internaționale in diferite mari con
cursuri de amploare. Și în 1961 am

practicanților, din 
s-au ridicat perfor- 
internațional. La nu- 
introducerea acestui

o x

Studentul Mircea Traian (în tricou alb) este noul campion al I.C.F. la cate 
goria grea

Foto: P. Romoșan
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★

Sala de box a Institutului de Cultură 
Fizică a găzduit zilele trecute un eve
niment important: finala campionatului 
de box al I.C.F. Sala era plină pînă la 
refuz. Desigur, lipseau tribunele, dar 
spectatorii — studenți și studente — 
urcați pe spaliere și pe celelalte apa
rate de gimnastică au urmărit cu emo
ție și entuziasm evoluția colegilor lor. 
In această atmosferă au fost desemnați 
noii campioni de box ai I.C.F. Ca 
tri de ring au funcționat maestrul 
tului prof. Eustațiu Mărgărit și 
Florca Costin.

Studenții boxeri au luptat cu 
sebilă ardoare pentru cucerirea trîcou- 
rilor albe de campioni ai I.C.F. Viitorii 
specialiști ai boxului din țara noastră, 
cei care vor conduce activitatea 
multor săli de box își însușesc, acum, 
prin metode științifice toate cunoștin
țele legate de sportul cu mănuși.

arbi- 
spor- 
prof.

deo-

cucerit un titlu european : cel obți
nut de Achim Sidorov și Alexandru 
Iacovici la proba de dublu 1000 metri, 
la campionatele de la Poznan. Bazîn- 
du-se in special Pe inepuizabilul re
zervor de cadre pe care il repre
zintă Delta Dunării, canoea noastră 
pășește înainte, pe drumul marilor 
performanțe mondiale.

născute" în 
în anii de-

a fost in- 
modem,

DAR NU NUMAI ACESTEA...
...sînt disciplinele „nou 

mișcarea noastră sportivă 
mocrației populare.

In acești ani luminoși, 
trodus la noi și pentatlonul 
disciplină sportivă care figura în pro
gramul Jocurilor Olimpice încă din... 
1912 ! Condițiile minunate de dezvol
tare pe care le-au avut la dispoziție 
tinerii noștri pentatloniști au făcut ca 
in 1956 ei să se claseze printre pri
mii șase la J.O. de la Melbourne și să 
repurteze frumoase victorii și în alte 
întreceri internaționale.

Și luptele libere au început 6ă fie 
practicate in anii noștri noi. Ele au 
fost introduse la noi tot cu ocazia 
Festivalului din 1953, cind — deși fără 
nici un fel de experiență în acest do
meniu — sportivii romîni au cucerit 
locul 3 în această competiție. Dezvol
tarea neîntreruptă a acestei discipline 
sportive a dus la ridicarea din mase 
a unor sportivi fruntași de valoare 
internațională ca, de exemplu, Ale
xandru Tampa, Victor Popescu, Du
mitru Crăciun, Marin Cristea, care au 
adus țării titlurile de campioni bal
canici. Și aceasta, intr-un sport în 
care primul nostru campionat repu
blican s-a organizat de-abia în 1954...

Mai cităm aici hocheiul pe iarbă, 
slalomul nautic...

Toate aceste sporturi noi sau ra
muri ale unor discipline anterior cu
noscute vorbesc convingător despre 
capacitatea organizatorică a mișcării 
noastre sportive, condusă și îndrumată 
cu grijă părintească de către Partidul 
nostru drag, căruia sportivii patriei 
noastre îi închină toate succesele ob
ținute.

★

L-am găsit pe șeful cursului de b( 
de Ia I.C.F., Eustațiu Mărgărit, cufci 
dat în studierea unor lucrări de sped 
litate.

— Intrăm în examene, peste dte\ 
zile, așa că trebuie să ne... pregăti 
și noi.

— Am vrea să ne spuneți ceva desp 
activitatea cursului de box de la I.C.l 
Campionatul institutului face și el par 
din programul de pregătire pentru exi 
mene ?
'— într-o măsură, da. Campionat) 

este, de fapt, o normă de control penti 
studenți. în anul I campionatul se di 
pută pe grupe, după regulamentul f 
derației de specialitate, la care am f 
cut cîteva mici modificări. La acorda 
rea deciziilor, de pildă, ținem seaa 
numai de tehnica boxerilor și de form 
mișcărilor. întrecerile s-au disputat i 
două etape. în etapa I — pe grupe - 
au fost desemnați cîștigătorii grupei o 
iar în etapa a doua au boxat cîștigât* 
rii grupelor și studenții din anii 
Astfel au fost stabiliți noii campiot 
ai I.C.F., din cei 240 de studenți part 
cipanți 
zisă se 
anul I 
rit oare 
la metodica predării acestor 
In esență, problemele de orientare geiu 
rolă și de regulament.

în anii 3 și 4 se studiază tehnici 
mijloacelor de luptă, se aprofundeaz 
studierea loviturilor clasice. Studente 
capătă, de asemenea, noțiuni de mett 
dică, de planificare a antrenamenteloi 
de organizare etc. în plus, participă l 
ore de ridicare a măiestriei sportive, c 
dică la antrenamentul sportiv.

...După cum se vede, în cadrul cursn 
lui de box de la catedra de atletic 
grea teoria și practica se îmbină arme 
nios. în felul acesta, studenții care s 
specializează în box vor deveni antre 
nori cu o înaltă calificare, contribuim 
Ia progresul boxului nostru.

la întreceri. Pregătirea proprii 
face însă la cursul de bază. 1 
studentul primește nofiuni refi 
la tehnica mișcărilor clasice j 

mișcăr

R. CALÂRAȘANU

Citind nr. 1 al revistei ilustrate

„SPORT"
aflati

Rezultatele concursului

..CELE MAI BUNE 3 COPERTE"

In același număr puteți citi ;

— Echipa campioană — prezentarea'
boxerilor de la Dinamo Bucu- ’ 
rești.

— Echipele finaliste la campionatul '
mondial de fotbal ; Italia

— Penaltiul — lovitură sigură ? i
1 <

— Tinerețe... fără bătrînețe •

— La o vinătoare de lupi i
1 I

— Pagina corespondenților noștri i
I

— Magazin sportiv i
— Se pregătesc pentru campionatele [

mondiale de hochei.L...........—~
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in pregătirile echipelor de categoria A’ TUHSEUL FULGER DIN SALA DINAMO
I PREGĂTIREA FIZICĂ 
Ipe PRIMUL PLAN LA CLUJ

ELUJ. — Fotbaliștii echipei Știința 
I află în pregătire de la data de 3 
Inuarie, sub conducerea antrenorilor Să- 
Idău și Radulescu. Antrenamentele se 
Ifășoără în aer liber, în parcul Uni- 
Isității Biabeș-Bolyai, de 2 și 3 ori 
I săptămînă, cu participarea întregului 
I de jucători, inclusiv Marcu, care 
I restabilit după operația la care a 
Lt supus.
lin această etapă a perioadei pregă- 
loare, antrenorii urmăresc — ca obiec- 
I principal — realizarea pregătirii fi
le generale, capitol la care fotbaliștii 
linței s-au dovedit deficitari în tdâm- 
L cînd au avut resurse numai pentru 
repriză. De două ori pe săptămînă ju- 
lorii iau parte și la un program de 
bt. care se desfășoară la bazinul aco- 
rit.
In partea a doua a lunii ianuarie, în 
bgramul de pregătire vor fi incluse 
[jocuri de fotbal redus, în sală. Fot- 
uiștii Științei vor efectua aceste jocuri 
Kturi de jucători de la echipele Poli- 
anica și Universitatea Babeș-Bolyai, 
jb formă de concurs. Echipele vor fi 
rmate din cîte 6 jucători, iar meciu- 

-or avea o durată redusă.
In vacanța de iarnă a studenților, 
tbaliștii echipei Știința își vor conti- 
la pregătirile.

ANTRENAMENT LA —10°...
Printre fotbaliștii echipei Metalul București

Aspect de la antrenamentul echipei Metalul București

I Zăpada, ca o uriașă mantie albă, 
fl acoperit complexul sportiv „23 
Bugust" din Capitală. Pe alei, pe 
■«chetele de arbuști, pe arbori și pe 
■eptunghiurile de gazon milioanele 
k cristale strălucesc din cînd în 
■nd în bătaia razelor de soare. S-ar 
■rea că zăpada și gerul aspru au 
■mit 'pe fotbaliști, handbaliști, atlețî 
B sălile de sport, unde să-și con- 
mue pregătirile.
I Dar, nu este așa. Săptămînă tre- 
»tă, într-o după amiază, am întîlnit 
Bl grup de tineri pe terenul II. 
Bradul de zăpadă înghețată format 
fcsie gazon și timpul rece (minus 
■) grade) nu i-au... speriat. Apro- 
Bindu-ne, i-am recunoscut imediat. 
Irau fotbaliștii clubului Metalul. Im- 
Băcati în treninguri și cu căciulițe 
F lînă pe cap, ei și-au respectat 
Bogramul zilnic de pregătire.
I Grupul de tineri, avînd în frunte 
B antrenorul Gh. Petrescu, aleargă 
lioi pe alei, urcă scările tribunei 
tadionului, apoi se reîntorc la locul 
K plecare. Prima parte a antrena
mentului — alergare de 3.500 m pe 
Iren variat, cu cîteva accelerări pe 
larcurs, a luat sfîrșit. După cîteva 
minute, asistăm la un original joc 
le... rugbi. Balonul oval a fost în- 
Iciiit însă cu... mingea medicinală. 
Ir buturile sînt marcate cu... cîte 
I căciulită. Apoi, în încheiere, cinci 
Irinute de... fotbal (se putea altfel ?...) 

I *
I După terminarea antrenamentului, 
Im discutat ou antrenorul Gh. Pe- 
fescu. Cu acest prilej am aflat că 
Ichipa sa nu și-a întrerupt pregătirile. 
Pentru o scurtă perioadă a rărit 
lumărul de antrenamente, a rnicșo- 
Lit durata și intensitatea lor. De la 
I ianuarie, însă, pregătirile au fost 
leluate zilnic, în aer liber, și, trep- 
lat, s-a mărit durata și intensitatea 
or. Conform indicațiilor federației, 
ptbaliștii Metalului au lucrat pen- 
rti mărirea rezistenței jucătorilor,

Jucătorii privesc cu seriozitate ac
tuala perioadă și sînt animați de dorința 
Să se antreneze cît mai bine, pentru ca 
în returul campionatului să se comporte 
la nivelul posibilităților și calităților 
lor, așa cum așteaptă de la ei numeroșii 
lor susținători.

ST. TAMAȘ, corespondent

N. R. -— Este adevărat că sarcinile 
primei etape a perioadei pregătitoare 
sînt: ridicarea nivelului pregătirii fi
zice generale, perfecționarea procedee
lor tehnice de bază și îmbunătățirea 
procedeelor specifice și a unor procedee 
tactice de bază din jocul echipelor, dar 
accentul trebuie să cadă pe pregătirea 
fizică generală. De aceea, antrenorii 
echipei Știința trebuie să fie foarte 
atenți, recurgînd la jocuri de fotbal 
redus, pentru ca acestea să nu se 
transforme in scop în sine, să nu de
plaseze de pe acum accentul pe facto
rul tehnic într-un moment în care prin
cipala preocupare trebuie să fie în
dreptată spre pregătirea fizică multi
laterală. Jocurile reduse (2x2, 3x3, 4x4 
etc.), sînt indicate atîta timp cît ele 
urmăresc sarcini precise ca menținerea

Foto: T. Chioreanu

pentru formarea unei bune condiții 
fizice. I.a antrenamente au partici
pat majoritatea jucătorilor. O ex
cepție regretabilă: Ion C. Ion, care 
desconsideră pregătirea în această 
perioadă (ce măsuri a luat clubul 
împotriva unui jucător cu astfel de 
atitudini vedetiste ?)

Antrenorul ne-a mai relatat și alte 
aspecte din activitatea echipei. Ast
rel, periodic se țin ședințe pentru 
pregătirea teoretică, în cadrul căro
ra referatele sînt ținute chiar de ju
cători. De exemplu, Nicolae Anton, 
Ion Sabi și Florian Urseanu pregă
tesc în prezent tema: „Dragostea de 
colectiv, de echipă".

De-' asemenea, merită de subliniat 
faptul că mulți jucători frecventează 
învățemîntul de stat. Ion Popescu 
și Lucian Ene sînt studenți la I.S.E., 
iar la cursurile serale de la școala 
medie participă: Gheorghe Tudor — 
clasa a Xl-a, Ion Vasile — clasa a 
IX-a, Ion Coteț — clasa a IX-a, 
Gheorghe Tîrțău, Nicolae Badea și 
Constantin Malschi — clasa a VIII-a, 
C. Ștefănescu urmează cursurile șco
lii de maiștri.

★

Cînd ne-am despărțit de antreno
rul G. Petrescu ferestrele impunătoa
relor blocuri de pe bulevardul Mun
cii erau luminate. Gîndurile au a- 
vansat ziua în care ne aflam. Parcă 
ne vedeam plecînd de la terenul Glo
ria în mijlocul unui grup de munci
tori de la uzina „23 August". Toți 
adresați numai cuvinte de laudă ti
nerilor lor reprezentanți în întrecerea 
fotbaliștilor de categoria B:

— Au cîștigat pe merit. N-ați vă
zut ce frumos au jucat ? Și cînd au 
ieșit de pe teren nici nu se cuno
ștea că au fugit așa de mult... Asta 
înseamnă că n-au pierdut timpul în 
lunile de iarnă...

Dar., vom vedea.

POMP1L1U V1NT1LA 

mingii cît mai mult de către o echipă, 
efectuarea diferitelor pase etc., dar sînt 
contraindicate sub formă de competiție 
în etapa în care Știința Cluj intențio
nează să le folosească.

DINAMO PITEȘTI ȘI-A RELUAT 
ACTIVITATEA PRIN ANALIZA 

COMPORTĂRII DIN TOAMNĂ

PITEȘTI. — Reluarea pregătirilor e- 
cliipe-i Dinamo în vederea returului a 
fost precedată de două ședințe de ana
liză a comportării echipei în prima parte 
a campionatului. Din analiză și din dis
cuții a reieșit că, printre altele, com
portarea nesatisfăcătoare a echipei a 
fost cauzată de slaba muncă educativă 
dusă cu unii dintre jucători, valoarea 
necorespunzătoare a unor fotbaliști din 
lot, lipsa de maturitate a formației și 
insuficientul randament al liniei de 
atac. în baza concluziilor trase în urma 
analizei, antrenorii au alcătuit planul de 
pregătire a lotului pentru sezonul de 
primăvară.

In ziua de 4 ianuarie întregul lot de 
jucători a fost supus unui riguros con
trol medical, iar la 7 ianuarie a avut 
loc primul antrenament, care a durat 
45 de minute și în care s-a urmărit în 
principal pregătirea fizică multilaterală.

Antrenamentele vor continua în fie
care zi, alternativ în sală și în aer liber.

1. CH1LIBAR 
corespondent

U.T.A. ȘI-A PLANIFICAT 
PRIMELE JOCURI 

DE ANTRENAMENT

ARAD. — La 3 ianuarie jucătorii 
echipei U.T.A. s-au reîntilnit pentru a-și 
reîncepe antrenamentele m vederea nou
lui sezon. In această zi, ei au fost su
puși unei vizite medicale și au parti
cipat la o ședință cu antrenorii.

In prima săptămînă, U.T.A. a ținut 
trei antrenamente, dar de la 10 ianuarie 
numărul lor a crescut la 5, urmînd ca 
din 18 ianuarie să ajungă la 6 pe 
săptămînă. Lecțiile de pregătire au loc 
în sală și în aer liber. La antrenamente 
participă următorii jucători: Coman,
Faur, Szucs, Băcuț II, Neam/u, Capaș, 
Mețcaș, Selymesi, Sasu, Pop, Țîrlea, 
Floruf și Czako, precum și tinerii Vați 
și Lenhart,

Primul joc de antrenament a fost 
programat la 4 februarie, cînd formația 
primă se va întîlni cu echipa de ti
neret. Apoi, U.T.A. își va verifica pregă
tirea în compania unor adversari mai 
puternici, de categorie A și B. Primii 
vor fi C.F.R. și Vagonul, ambele din 
Arad. Se duc tratative cu C.F.R. Timi
șoara, Știința Cluj și Știința Timișoara 
pentru următoarele trei întîlniri de an
trenament.

ST. WEINBERGER 
corespondent

PE ECRANE

„Sportul in imagini" nr. 7
De cîteva zile rulează pe ecranele 

cinematografelor din Capitală o nouă 
producție a studioului „Alexandru Sa
bia" : Jurnalul cinematografic „Spor
tul în imagini" nr. 7. Față de celelalte 
jurnale cu subiect sportiv, „Sportul in 
imagini" nr. 7 reprezintă un frumos 
pas înainte.

Intr-adevăr, spectatorii se pot de
clara mulțumiți: un buchet de com
petiții interesante care au avut loc atît 
in țară cît și peste hotare, sint bine 
prezentate in acest jurnal.

„Spartachiada de iarnă a tineretu
lui", această competiție de mase, for
mează partea de început a jurnalului. 
Mai precis, o serie de imagini de la 
competițiile și antrenamentele sporti
vilor de la I.T.B. ; pregătirile echipe
lor de gimnastică, un simultan de șah 
dat de maestrul Petre Seimeanu. Un 
alt „act" al jurnalului il reprezintă cel 
intitulat „Competiții-campionate". Ast
fel, iubitorii de box au posibilitatea să 
revadă unele meciuri din finala cam
pionatului republican de box pe echi
pe disputate intre formațiile bucu- 
reștene Dinamo și Steaua. Sint fil
mate partidele I. Mihalik-Ov. Baciu, 
E. Cișmaș-C. Gheorghiu și N. Mindrea- 
nu-Samoilă Crăciun. După pugiliști, 
este rindul șahiștilor să-l vadă pe 
Victor Ciociltea ciștigind pentru a 
treia oară titlul de campion al țării 
la șah. Bineînțeles, nu putea să lip
sească fotbalul: ultimul meci al ca
tegoriei A, cel dintre Progresul Bucu
rești și Steagul roșu Brașov.

A FOST CÎȘTIGAT DE LOTUL DE SENIORI
Organizat cu scopul de a se verifica 

pregătirile efectuate pînă în prezent 
de cele două loturi care vor reprezenta 
Capitala în tradiționala competiție do
tată cu „Cupa orașului București", tur
neul fulger disputat sîmbătă seara în 
sala Dinamo a constituit un succes din 
acest punct de vedere. Atît prima selec
ționată cît și lotul de tineret au evoluat 
în compania unor adversari diferiți ca 
valoare și ca stil de joc, antrenorii fo
losind pentru aceste partide pe toți 
handbaliștii care se află în pregătire. 
Ca o remarcă generală vom sublinia 
faptul că ambele selecționate au ma
nifestat, în general, o formă bună, 
multă coeziune, cu toate' că recent 
au fost promovați o serie de tineri ju
cători atît în echipa de seniori, cît și 
în cea de tineret.

Legat de acest aspect este intere
sant să arătăm că în cadrul selecțio
natei de seniori și-au făcut un promi
țător debut portarul Tale și extrema 
Paraschiv. Alături de ei, am remarcat 
contribuția, din ce în ce mai mare, pe 
care au adus-o la înviorarea jocului 
primei echipe Cornel Oțelea și Gh. Co
man care au devenit titulari. Echipa 
de tineret a constituit pentru toți cei

Știința București s-a calificat
în semifinalele „C. C« E.“

(Urmare din pag. 1)

la alta, dar claritatea acțiunilor ofen
sive a lipsit, ceea ce a făcut ca multe 
ocazii să fie ratate de ambele părți. 
Majoritatea șuturilor „merg" afară sau 
în brațele celor doi portari, care se 
remarcă în primele minute prin inter
venții prompte și sigure. în min. 6 
ambele echipe trec, pe rînd, prin mari 
emoții: Boțan trage puternic în bară, 
iar în faza imediat următoare Carolina 
Cîrligeanu, singură la semicerc, ra
tează I Scorul este deschis abia la 
jumătatea reprizei (min. 10), cînd Cor
nelia Constantinescu, pornită fulge
rător pe contraatac, este faultată ds 
Boian în situație favorabilă. Lovitura 
de la 7 m este transformată de Ștef 
și Știința conduce cu 1—0. Nu trece 
decit un minut și Hedeșiu încearcă 
să pătrundă spre semicerc, dac este 
faultată; Boțan transformă la rîndul 
ei lovitura de la 7 m, astfel că scorul 
devine egal. în min. 13 Ștef mai 
înscrie (tot din 7 m.l) și Știința con
duce cu 2—1. După un minut Boțan 
trage din nou în bară, însă nu după

Două intilniri internaționale care au 
suscitat un interes deosebit au stat 
în atenția operatorilor de la „Alexan
dru Sabia"; întilnirea internațională 
de tenis de masă disputată la Cluj 
intre reprezentativele R. P. Romine 
și R. P. Chineze, ca și partida de 
baschet masculin Steaua București-Di- 
namo Tbilisi din cadrul „Cupei Cam
pionilor Europeni".

Excelent este capitolul rezervat spor
tului in lume. După ce sint prezen
tate imagini de la campionatele de 
haltere ale R. P. Ungare in care „co
coșul" Imre Foldi și „semigreul" Ge- 
za Vereș au stabilit noi recorduri 
mondiale, aparatul de filmat ne plim
bă tocmai in însorita Gruzie și asis
tăm la campionatele unionale de atle
tism de la Tbilisi. Sintem martorii 
victoriei studentului leningrădean Ed- 
vin Ozolin la 100 m, admirăm piruetele 
lui Vasili Rudenkov și zborul cio
canului său, care, a aterizat la 68.95 
m, nou record unional. Admirăm apoi 
săritura de 6,56 m a Tatianei Scelka- 
nova și trăim împreună cu spectatorii 
gruzini decepția că rezultatul ei nu 
poate fi omologat ca nou record mon
dial pentru că vintul a bătut cu mai 
mult de 2 m pe secundă. In sfîrșit, o 
vedem pe Irina Press stabilind feno
menalul ei record mondial la penta
tlon. „Sportul în imagini" nr. 7 se 
încheie prezentindu-ne imagini de la 
vizita făcută în Japonia de gimnaștii 
sovietici.

MIRCEA TUDORAN 

prezenți o plăcută surpriză. Nume
roasele elemente tinere (Anghel, Mari
nescu, Eftimie, Moldovan, Bartok, 
Duca), bună parte crescuți și instruiți 
în cadrul Clubului Sportiv Școlar 
București (antrenor Eugen Trofin), au 
făcut și de această dată din plin do
vada calităților lor.

O frumoasă evoluție în cadrul a- 
cestui turneu a avut echipa Dinamo 
București, în componența căreia au in
trat cîțiva jucători noi (Hovîrneanu, 
Pereteatcu, etc.) și care ■— știind să-și 
organizeze mai bine jocul în apărare 
a ocupat locul II.

Iată rezultatele tehnice: Dinamo — 
Flacăra roșie 16—12 (11—4); Lotul 
de seniori — Metalul 23 August 22—2 
(11—0) ; Lotul de tineret — Dinamo
6—7 (4—4) ; Lotul de seniori — Fla
căra roșie 14—5 (7—2): Lotul de ti
neret — Metalul 23 August 20—7 
(7—4); Lotul de seniori — Dinamo 
15—6 (5—1); Lotul de tineret — Fla
căra roșie 14—5 (7—3) ; Lotul de se
niori — Lotul de tineret 9—8 (4—5) ; 
Metalul 23 August — Dinamo 0—6; 
Metalul 23 August — Flacăra roșie 
12—8 (7—5). Clasament final: 1. Lo
tul de seniori 8 p.; 2. Dinamo 6 p.j
3. Lotul de tineret î p.; 4. Metalul 
23 August 2 p.; 5. Flacăra roșie 0 p.

(c. a.)

mult timp (min. 15) ea se revanșează 
reușind să egaleze la capătul unei 
acțiuni personale. Cu două minute îna
inte de terminarea primei reprize 
Boțan șutează puternic în bară (din 
noul), pentru ca apoi feroviarele să 
rămînă inferioare numericcște, prin 
eliminarea Constanței Dumitrescu.

în cea de a doua repriză feroviarele 
intră decise să obțină calificarea. în 
min. 24, Boțan finalizează o frumoasă 
acțiune colectivă aducînd avantajul 
echipei sale: 3—2 pentru Rapid. Bucu
ria jucătoarelor feroviare este însă de 
scurtă durată. în același mintii Le
onte egalează cu un șut tras prin 
surprindere. în min. 25 Boian aduce 
din nou avantajul Rapidului și din 
acest moment pînă cu trei minute 
înainte de fluierul final asistăm la un 
joc foarte palpitant. Atacurile dezlăn
țuite ale feroviarelor se destramă unul 
cîte unul în fața impetuoasei apărări 
a studentelor, remareîndu-se, în spe-> 
cia.1, Irina Hector. Abia în min, 37 
se înscrie un nou gol. Handbalistele 
de la Rapid comit o greșeală de apă
rare și Leonte egalează: 4—4, în ul
timul minut de joc Rapidul berie'iciază 
de o lovitură de la 7 m pe care o 
ratează însă Boțan.

Arbitrul Alfred Schwab (Austria) 
a condus bine formațiile:

RAPID: HANEK — Boian. Dumi
trescu, CONSTANTINESCU, BOȚAN, 
HEDEȘIU, Keull, Coșug.

ȘTIINȚA: HECTOR — ȘTEFA- 
NESCU, Leonte, Cîrligeanu, C. Con
stantinescu, Ștef, Neako.

©onosport
AȘA ARATA UN BULETIN CU 12 

REZULTATE EXACTE LA CON
CURSUL PRONOSPORT NR. 2, eta
pa din 14 ianuarie 1962.

Variante depuse: 222.000.

I. Lanerossi :— Fiorentina 1—1 x
11. Palermo — Roma 0—0 x

III. Udinese — Milan 0—1 2
IV. Juventus — Atalanta 1—1 x

V. Lecco —Spăl 0—0 x
IV. Internazionale — Mantova

2—0 1
VII. Venezia — Torino 0—1 2

VIII. Bologna — Padova 4—1 1
IX. Sampdoria — Catania 4—1 1

X. Napoli — Prato 2—1 1
XL Reggiana — Genoa 1—2 2

XII Cosenza — Brescia 0-0 X
Urnă: I — 1, II — 2; III — 2,

IV - 1, V — 2, VI - 1, VII — X,
VIII — 2, IX — 2, X — x, XI — 2,
Xll — 1.



S. P. C. pe prima! loc 
in „Cupa oralului Sorești

la scrima
' „C'»pa orașului București" a rnre- 
fetatra' încă de la primete e etape un 
Aruans succes de participare. La cotn- 
peti’/e. care a fost inițiată de către 
consiliu! orășenesc U.C F.S. participă 
toate cluburile și asociațiile sportive 
’dan Capitală. Scopul competiției: pe 
de o parte, pentru a asigura continui
tate activității compethionB-e, iar pe 
ide altă parte de a angrena într-o în- 
toecere oficiali 
tari tineri, de
Mi-a.

Noutatea in 
competiție 

erjupeter: eie 
cfte 2 trăgători de fiecare probă. Punc
taje! se alcătuiește atit pe echipe eît 
și individual.

încă din prime e meciuri se eviden- 
.jiav scrimerii de la Steaua, S.P.C. 
=3i $trlnta. în riadul cărora evoluează 

serie de e entente eu frumoase po- 
«i> tați ca Marini. Schmidt, Fomina, 

‘Tud: - Costache. Istrale. Trifu. Retezata 
ete Foarte bine se comportă, mai ales, la 
Șaretă, trăgătorii de la Progresai — 
Marru Stanca. Fiorecța Aîbu ș: A- 
iircr Radocee. Pe eefape cri mai dis- 
pate- med a arul »oc intee Steaua 
și S P.C E -evii G Co-
«Mie aa «oodus cu 4—0 șt 7—1. dar 
lră2 - ari: te b S?.C manltestind o 

’ teaac zne rar iotikatâ au reușit să 
refacă ega'.'nd !a 7. Ei au condus apoi 
cn 8—7: au fost insă -prinț-' chiar 
pe Bota de sosire, idt-nu! asalt (Ma
rin-—Istrate) rerentod recrezentantu- 
tv e'-ri-uî-j? spor*'v Steaua Scor final: 
8—8

Duc-3 primele dzrzz c'see (corăom’ 
trager or la sorț: SPC a stjsfnut 
an joc ir phs). ciasmencul cacape- 
fr ri «rati :

:ă ci: mai multi trăgă- 
categori'te a II-a și a

materie de desfășurare 
o constituie alcătuirea 
sînt mixte și cuprind

P FDCȘLNf.ANU

PETROLUL PLOIEȘTI ÎN INDONEZIA

Echipa de fotbal Petrolul Ploiești a lăsat o impresie excelentă in 
Indonezia, prin jocul rifa tehnic, spectaculos și corect. Ziarele, radio-ul, 
conducătorii diferitelor foruri sportive au elogiat comportarea echipei 
noastre, subliniind in special ajutorul pe care Petrolul, prin evoluția

♦♦
-
♦
♦
▼
■r *a, l~a dat dezvoltării fotbalului indonezian.

Intr-o declarație fâduti presei, președintele Federației de fotbal din
* SuaMtra de Nord spunea intre altele : j.Tn Medan au jucat multe
* echipe europene, din Suedia, Elveția, Franța etc. Nici una însă n-a 

prestat un joc atit de frumos și corect ea Petrolul. De la jucători ca 
fcațu Munteanu. Tabarcea, Frooea, Badea, loneseu și ceilalți, fotbaliștii 
indmezteitt au eu adevărat ce trvăța".

h fotografie, sosirea echipei la Djakarta.

*

♦ ■b ♦ ♦
•rată

1. SPG 3 1 2 • 27:21 4
Z-J Steaua 3 I 1 • 17:15 3
3-3 S luata 2 1 1 0 17:15 3

4. lîniv
-C 1. Partioc* 2 1 0 ! 23: 3 2

S. CvȘc. e eon •: 0 •
A SXE. 1 0 3 1 0:18 0
7. Pf agreud 2 • • 2 12:2* •

îolbaliști romini peste hotare
(Unwe dai puț. I)

Iată ș. prkzk: dasat la înd.rkiaaie. 
Horetă fete: L Cor-stanța Trie 
fȘPC) 5 v.i R. Marina Rarxa 
<Progr.) 4 ♦. i 3—5 Gheorghe
îfUniv). Fnrer.ta Mbc fP.-ngrk Ate- 
saura 7_i?rscbe (SPG) 3 v. Fto- 
retâ băieți: L fatrete (SJ».Q) 5 v.J 
Bej: (Univ.) 3 v.l 3 Priezzto 
(Știința) 3 v.t 4 Part-x-ea fProgr)1 
3 v Spati: K Scfc-ti*. Forrii» 
(Sfeaoa). b’restei (Uarv) 4 v.i 4—i 
Goi toni (UaiT.). &*butescu (Șiiic- 
ța) 3 v. Sabie: 1—2. Tudor. Costecbe 
(8P C) 4 v : 3—5 Turca (ȘSnța), 
Gane. G-rrcă (Steaua) 3

In joc restanță, GS.Șc. 
flLS.E.. joi de La ora lo. io 
aafadiă

ECHIPA STEAUA 
ÎNVINGĂTOARE LA SCOR 

LA DAMASC

T

va înfflni 
sala Tine-

STAMA

PE SCURT
cadrri
rugbi

• Sîmbătă la Edinburg. în 
competiției internaționale de 
„Ttmeul retor 5 națiuni", reprezen
tativa Franței a Învins echipa Scoției 
cn 11—3 (3—3).

Unită 4—0 j Malaya—Belgia 2—0;
R. F. Germană—Japonia 1—0.

• La Santiago a hiat sfîrșit turneul 
de fotbal cu participarea mai multor 

. eebtee de club din America de Sud 
pi Europa. Pe locul I s-a clasat forma
ția Steaua roșie Belgrad care ic ufti- 
■*/ meci a întrecut pe Ferencvaros 
Budapesta cu 3—2. Locul secund a 

Most ocupat de echipa braziliană Bo- 
tafogo care a învins cu 3—2 pe cam
pioana chiliană Colo Colo.

halte- 
figu- 
a me

• Intre cei mai buni 75 de 
rofili din lume pe anul 1961 
rează 46 de sportivi sovietici, 11 
ricanî, 5 maghiari, cite 4 din R. P.
Polonă și Japonia, cîte unul din R. P. 
Chineză. Iran. Anglia. Italia și Fin
landa Din cete 28 de recorduri mon
diale înregistrate Ia federația inter
națională de hatiere, 16 sînt deținute 
de reprezentanții U.R.SS.

• După trei runde, în titmetd de 
de la Beverwijk (Olanda) conduce 

șshls’u! olandez Donner eu 2 p

• Pe pîrtiile de la 
apropiere de Alma Ata se întrec în 
prebrie alpine cei mai buni schiori 
sovietci Coborirca la băieți (2200 m) 
a fost ciștigată de Ceriișev în 
ha femei aceeași probă (1.750 
revenh Voikovei in 2:12.1

Gmbulak din

2:00,3. 
m) a

• Turneul ictemațiooa! 
pe iarbă de la Ahraedabad 
continuat cu desfășurarea 
dte cea de a 4-a ti. Iată
înregistrate: Olanda—Republica Arabă

hocheide
(India) a 
kitilairilor 
rezultatele

. * Jt

• Au fost Uzate datele de disputare 
ale Olimpiadei de șah, unul dintre ceie 
mai mari evenimente sportive ate anu
lui întrecerile vor avea loc intee 15 
septembrie și 10 octombrie în stațiu
nea raaritimă „Nisipurile de aur* de 
lingă Varna. La cea de-a 15-a ediție 

jubiliară — a Olimpiadei șahiste 
scontează pe participarea a peste 
de țări.

se
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LA WENGEN S-A DESFĂȘURAT DOAR SLALOMUL SPECIA
4

• CIȘTtGATOR ADOLF MATHYS (ELVEȚIA) • KURT GOHN 
LOCUL 26 • SCHIORII ROMINI VOR CONCURA ȘI IN AUSTRIA

Primul dintre reprezentanții ță 
noastre s-a clasat Kurt Gohn care 
ocupat locul 26 cu 138,5. Cornel Tăi 
raș a' căzut în prima manșă și a 
tațizat 144,3 secunde, clasîndu-se 
locul 34. Ion Zangor a ocupat lex 
52, iar Pandrea și Bucur au scăj 
câteva porți și au abandonat.

Din Elveția, alături de majorîtat 
celorlalți concurenți. reprezentanții ; 
rii noastre au plecat în Austria. Ho 
Micloș va luat startul în concursul 
la Bad Gastein (17—19 ianuarie, s 
lom special și coborîre), iar Tăbăr: 
Gohn, Pandrea, Zangor și Bucur v 
concura în zilele de 20 și 21 ianuai 
la Kitzbiihel, la probele de slalom s? 
cial și coborîre.

WENGEN, 14 (prin telefon). Dig 
cauza lipsei de zăpadă, cursă de sla
lom uriaș (care la rîndul tii înlocuise 
proba de coborîre) din cadrul marelui 
concurs de la Wengen, a fost contra
mandată, astfel că s-a desfășurat 0 
singură întrecere și anume la slalom 
special. Cei 127 de concurenți și-au 
disputat întîietatea în două manșe (pri-, 
ma cu 72 porți, a doua cu 62), pe O 
pîr.tie de gheață, „variată" pe alocuri 
cu pămînt și iarbă. Din această cauză, 
precum și a traseului foarte dificil 
(treceri peste drumuri, poduri), cursa 
a fost deosebit de grea. Au căzut 25 
de concurenți, printre ei aflîndu-se și 
unul din marii favoriți, Guy Peri! lat. 
Victoria a revenit în mod surprinzător 
elvețianului Adolf Mathys cu 124 se
cunde. Pe locurile următoare s-au -cla
sat Bozon (Franța) 125,7 și Martin 
Burger (Austria) 126,6.

V Smislov face pronosticuri 
pentru turneul interzonal

l

Intr-un interviu acordat agenției 
TASS, fostul campion mondial de șah 
Vasili Smislov comentează șansele 
celor 23 de mari maeștri care vor 
participa cu începere de la 28 ianuarie 
la turneul interzonal, organizat de fe. 
derația kitemațională de șah (F.I.D.E.) 
la Stockholm. Primii 6 clasați, după 
cum se știe, vor primi dreptri de a 
se întrece în turneul candidatitor la 
litlid mondial.

„Dintre cei 4 concurenți sovietici 
Korcinoi, Gheller, Petrosian și Șiein. 
primul pare a fi cel mai bine înarmat 
pentru a repurta victoria — declară 
Smtsiov Jucător de mare talent și bun 
teoretician. Vîktor Korcinoi este la fel 
de puternic in deschidere cit și în fi- 
nalurife de partidă. Jocul său combina- 
tiv. bogata sa imaginație ti permit ca 
atunci dud totul pare pierdut să în
toarcă situația in favoarea sa*.

D^»â părerea lui Smislov. dintre cei
lalți participant', marele maestru 
gotici, canțtionul Iugoslaviei 
un candidat redutabil Bagajul său 
retic și combativitatea sa îi vor 
mite probabil să se claseze intre 
mii 6. Tînărul Robert Fisher, camp’to-

nul S.U.A., este talentul cri mai pr 
mițător consideră Smîslov. De d 
ani Fisher s-a apropiat cu o repe; 
dune -de necrezut de culmile artei ș 
hîste. Nu va fi deloc surprinzător da- 
vom găsi în grupa fruntașilor pe IV 
roslav Filip (R. S. Cehoslovacă), ] 
islandezul Olafsson sau pe maghiar 
Lajas Portisch. „In orice caz lup 
pentru calificarea in turîieui candid 
1 iilor va fi foarte sLrînsă", conefeu 
Soâslov.

(Agerprec).

al Egiptulai

Gli 
este 
teo- 
per- 
pri-

Schiorii din Europa se pregătesc 
pentru „mondialele"de la Zakopane

In majoritatea țărilor europene 
schiorii fruntași se pregătesc pentru 
campionatele mondiale (probele nor
dice) care vor avea loc intre 18 și 25 
februarie in stațiunea de sporturi de 
iarnă de la Zakopane (R.P. Polonă).

In R.P. Bulgarie schiorii selecțio- 
nabili au participat la un concurs or
ganizat de ziarul „Otecestven Front". 
O formă deosebită au arătat fondiștii 
Dmitri Petrov și Krustana Steova. Din 
lot mai fac parte Stepan Mrtkov, Lru- 
ben Atanasov, Gregori Mihailov, Rosa 
Dimova, Veîika Ciotakova și alții, 
înainte de a pleca la Zakopane, fon
diștii din R.P. Bulgaria vor participa 
în Iugoslavia la competiția dotată cu 
„Cupa Knrikala".

Schiorii maghiari întimpină dificul
tăți în pregătirea for din cauza lipsei 
de rapedă. Federația maghiară va al
cătui echipa. pentru „mondiale" la 13 
februarie, după desfăș.trarea campio
natelor țării. La campionatele de la 
Zakopane, R P Ungară va fi reprezen
tată de 4 săritori de la tramb-dină, 
8 îondișfi și fondiste. Cu două sap- 
tămîni înaintea concursurilor de la Za
kopane schiorii maghiari se vor pre
găti pe pîrtiile din R. S Cehoslovacă

Lotul schiorilor din R.D. Germană 
se pregătește in apropiere de Ober- 
wisenthai. O formă bună demonstrea
ză campionul oiimpic de sărituri de la 
trambulină Helmuth Recknagel. El a

realizat pe trambulina de la Fichtel
berg sărituri de peste 80 m.

★
Primul mare concurs de selecție al 

schiorilor fond iști sovietici, în vederea 
campionatelor mondiale de ta Zakopa
ne, a început pe pîrtiile de la Kavgo- 
iovo, de lingă Leningrad. Cîteva mari 
surprize s-au înregistrat in probele dis
putate vineri. La feminin, pe distanța 
de 5 km, tinăra Evdochia Mekșilo a 
învins-o pe Liubov Baranova, favorita 
întrecerii. Câștigătoarea cursei a parcurs 
5 km în 18:12,0. Fosta campioană 
mondială Alevtina Kolcina s-a clasat 
pe locul 6.

Gherman Suvorov din Moscova a 
terminat învingător in proba de 15 
km, realizînd timpul de 54:41,0. Pe 
locul doi s-a clasat Ivaii Utrobin ia 
timp ce Anatoli Șeliidiin a ocupat 
doar locul 4, iar Pavel Kolcin locul 6.

Susbătă, a început în orașul Lux
ai de »1 9-lea tur ciclist al Egiptalu 
care reușește La această ediție alerg 
tori din R. P. Polonă, R. D. German 
Iugoslavia, Grecia și Republica Arai 
Unită. Prima etapă a competiției, dispt 
tată latre orașele Luxor și Soliag, de 
lungul a 220 km, a fost câștigată q 
■ciclistul german fxsthar Appler în te- 
19:02.0. La o jumătate de minut el 
fast urmat de polonezul Krolak, Fran 
(R. D. Germană), Valencic și Sebeni 
ambii din echipa Iugoslaviei. Ieri s- 
desfășurat cea de a doua etapă pe rut 
Sohag—Asiut (96 km). Victoria a r< 
venit ciclistului german Appier cu lira 
pul de 2 li 40:07,0. In același timp c 
învingătorul a sosit rutierul polonez Krs 
lak. După desfășurarea a două etapi 
Sa clasament conduce Appier (R. O. Get 
mană) eu un minut avans fată de ci 
disttil polonez Krolak .

(Agecpres)

DESFĂȘURAREA CAMPIONATELOR

Din cauza temperaturii ridicat) 
care nu a permis amenajarea in bun 
condiții a piritei de la Garmiscli-Pai 
tenkirchen, campionatele mondiale d 
bob, programate între 20—28 ianuari, 
aU fost amînaie cu câteva rile.

T. S.K.A. CONTINUĂ SĂ CONDUCĂ
IN CAMPIONATUL DE HOCHEI PE GHEATĂ AL U. R. S. S.

23 DE TÂRÎ VOR PARTICIPA 
LA CEA DE A XV-a EDIȚIE A „CURSEI PĂCII"

Comitetul de organizare a marii 
competiții cicliste ..Cursa Păcii", eare-șî 
serbează arnrl acesta jubileul de 15 
ani, a trimis invitații de participare 
în 20 țări: U.R.S.S., R. P. Romină, 
R. P. Bulgaria; R. P. Ungară, Anglia, 
Austria, Belgia, Danemarca, Egipt,

Finlanda, Franța, Olanda, Iugoslavia, 
Maroc, Norvegia, R. F. Germană, Sue
dia, Elveția, Italia, Tunisia. Adăugind 
și orie trei organizatoare: R. P. Po
lonă. R. S. Cehoslovacă și R. D. Ger
mană, numărul țărilor participante va 
fi astfel de 23.

întrecerea celor mai bune echipe de 
hochei pe gheață din Uniunea So
vietică se apropie de punctul său de
cisiv : partidele hotărîtoare pentru ca
lificarea în turneul final. De altfel, 
în ultimele zile campionatul a și pro
gramat cîteva întîlniri înire forma
țiile care aspiră la locurile fruntașe. 
Astfel, Lokomotiv Moscova, neînvinsă 
pipă de purind, a fost nevoită să pără
sească de două ori terenul învinsă. 
Feroviarii au fost îairecuți cu 6—1 de 
dinamoviștii din Moscova și cu 3—0 
de Aripile Sovietelor Moscova. Și o 
altă echipă moscovită, Spartak, a pier
dut două partide în ultimele zile: 3—6 
cu Torpedo Gorki și 2—4 cu Aripile 
Sovietelor. Campioana unională, 
Ț.S.K.A., îți menține poziția de lideră, 
datorită victoriilor realizate în rfti-

mede partide: 8—5 cu LIIJT și 5— 
cu S.K.A. Leningrad. Alte rezultate 
S.K.A. Kalinin—Dinamo Moscova 1—1 
Traktor Celeabinsk—Daugava Rig 
2—2, S.K.A. Kuibîșev—Dinamo Nove 
sibirsk 3—6, Himik—Lokomotiv Mo: 
cova 1—2, Torpedo Gorki—Electee 
stal 13—2, LIIJT—S.K.A. Kalini 
1—2, S.K.A Kuibîșev—Spartak Ctais 
1—2, Traktor Celeabinsk—Dinamo N< 
vosibir.sk 11—4, LIIJT—S.K.A. Le 
ningrad 2—4, Torpedo—Molot Pert 
5—1, Kiroveț—S.K.A. Kalîwin 1—1 
Metal urg Novokuznețk—Daugava 1—• 
Elektrostal—Spartak Moscova 4—8. I 
clasament: T.S.K.A. 39 p. (23 jocuri' 
Dinamo Moscova 30 p. (19), Lokc 
motiv Moscova 30 (17), Aripile Sc 
vtetelor 30 (19), Spartak Moscova 3 
(19), Torpedo 25 (16).
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