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aleriu Bularca 
și Ion Țăranu

obținut numai victorii 
in turneul de lupte 

din Franța
■PARIS 21 (Agerpres). — Luptă- 
fii romini Valeriu Bularca și Ion 
Iranu au ciștigat detașat turneul 
I lupte clasice desfășurat sîmbătă 
■ara la Clermont Ferrand, unde, 
lături de ei, au fost prezenți cei 
lai buni luptători francezi din ca
loriile 70 kg și 78 kg. După cum 
Ibliniază corespondentul sportiv al 
lenției „France Presse" campionul 
londial Valeriu Bularca a făcut o 
bpresie puternică prin calitățile 
Ile tehnice, iar Ion Țăranu s-a do- 
Idit posesorul unei forțe puțin o- 
Ișnuite. Bularca la cat. 70 kg a 
Ipurtat victorii spectaculoase in 
Buna luptătorilor francezi Beau- 
pnnat, Munoz, Robin, Bouvet. La 
Indul său Ion Țăranu a avut de 
Iptat împotriva campionului frân
ez Rene Schîermeyer (medalie de 
ronz la J.O. de Ia Roma) pe care 
la învins categoric, ca și pe cei- 
■t competitori: Lamy, Piano și 
ambeurdin.
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„Cupa orașului București", la handbal in 7
PRIMA ECHIPĂ A BUCUREȘTIULUI A ÎNTRECUT SELECȚIONATA MAGDEBURG CU 26-16
Numeroși ' bucureșteni au „asaltat" 

ieri după-amiază casele de bilete ale 
sălii Floreasca și mulți dintre ei nu 
au reușit să obțină biletul care le dă
dea dreptul să urmărească primele 
jocuri din cadrul competiției interna
ționale de handbal în 7, dotată cu 
„Cupa orașului București". Interesul 
manifestat de iubitorii handbalului din 
Capitală pentru această tradițională 
întrecere sportivă internațională este pe 
deplin justificat: participarea valoroa
să promitea jocuri interesante.

Intr-adevăr, așteptările n-au fost 
dezmințite. încă de la partida progra
mată in deschidere la meciurile inter
naționale, aceea dintre echipele de ju
niori ale Șc. sp. de elevi nr. 2 și clu
bului Dinamo, spectatorii au putut să 
urmărească întreceri frumoase, dina
mice, de certă valoare. După cum spu
neam primul joc a opus două echipe 
de juniori care, alături de alte două 
(Voința și Șc. sp. de elevi nr. 1) își 
dispută șansa de a se califica în tur
neul final al „Cupei Sportul popular". 
In jocul de ieri victoria a revenit e- 
chipei Șc. sp. de elevi nr. 2 cu scorul 
de 16-11 (6-7).

După acest meci, mult aplaudat de 
publicul spectator, a urmat festivita
tea de deschidere in cadrul căreia tov. 
Petre Capră, președintele federației de 
handbal, a urat bun sosit oaspeților și

PROGRAMUL DE AZI
Ora 17,10 : Șc. sp. de elevi nr. 1 

— Voința (Cupa Sportul popular), 
ora 18 15: București — București 
(juniori); ora 19,30: Magdeburg — 
Skoplje.

succes în competiție echipelor partici
pante. Și apoi, arbitrul Jan Dolezal 
(R.S. Cehoslovacă) a chemat la între
cere primele formații: București-ju- 
niori și Budapesta.

Așa cum a început meciul, spectato
rii întrezăreau speranța că tinerii hand
baliști romini vor obține o frumoasă 
victorie. In minutul 4 echipa de ju-

(scor: 3-3). In continuare jocul este 
echilibrat, ambele formații încercînd să 
se detașeze. Cei ce reușesc sînt repre
zentanții noștri care folosesc bine 
eficacitatea pivoților Anghel și Sa- 
mungi. In minutul 20 scorul este dc 
7-4 pentru echipa'de juniori a orașului 
București. Experimentații jucători ma
ghiari nu se lasă însă depășiți ușor. 
In apărare marchează strict pivoții și 
anihilează circulația mingii prin citeva 
intercepții reușite ale lui Adorjan, un 
jucător înalt și rapid. După 5 minute 
ei obțin egalarea (7-7) și în acest 
moment echipa noastră ratează o lovi
tură de la 7 m prin Pali. Formația 
Budapestei se detașează realizînd în 
ultimele 5 minute nu mai puțin de 4 
goluri, astfel că la sfîrșitul primei re-

CALIN ANTONESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

• La asociația sportivă a Institu
tului Politehnic din Galați, în ultima 
vreme, catedra de educație fizică a 
acordat un mare sprijin activității spor
tive de mase. Accentul principal a fost 
pus pe întrecerile Spartachiadei. între
cerile de gimnastică s-au bucurat de 
un real succes, pînă în prezent, con- 
curînd peste 360 de studenți și studen
te. Un mare număr de concurenți s-a 
înregistrat și la tenis de masă, peste 
200 de studenți și peste 180 studente 
întreeîndu-se pentru desemnarea titluri
lor de campioni pe asociații.

® In ultima vreme la asociația spor
tivă Partizan din comuna Diniaș, re
giunea Banat, datorită bunei munci 
duse de întreg consiliul asociației spor
tive s-au înregistrat citeva frumoase 
succese. A fost analizată activitatea 
secției de tenis de masă, și s-au or
ganizat numeroase concursuri la a- 
ceastă disciplină. In diferitele competi
ții de mase din ultima vreme au parti
cipat peste 300 de tineri.

• La poligonal de tir al clubului 
sportiv orășenesc Petrolul Ploiești a 
avut Ioc de curînd o interesantă între
cere la care a participat o serie dintre 
cei mai buni trăgători localnici. La 
competiție au fost prezenți 26 de spor
tivi din cadrul asociațiilor I.P.I.P.,

, grupul școlar petrol-chimie, uzinele 1 
j Mai etc. O foarte frumoasă comportare 

a avut-o reprezentantul grupului șco
lar petrol-chimie, elevul Paul Cristea. 
El s-a situat pe primul foc cu 44 puncte 
din 50 posibile. De remarcat că elevul 
Paul Cristea este și fruntaș la învăță
tură. Pe locurile imediat următoare s au 
situat trăgătorii Adrian Zachim tot cu 
44 p și Petre Scupin 40 p. Competiția 
s-a bucurat de o bună organizare și de 
■null interes din partea concurenților.

(Din corespondențele primite de 
la Dumitru Stanciu, Emil Gro 
zescu și Ștefan Constantin).

în campionatul republican dc hochei pe gheată

UPĂ 4 ETAPE, 4 ECHIPE NEÎNVINSE...
Etapele de 
mpionatului

sîmbătă și duminică ale 
au fost... ingrate cu 

litorii hocheiului pe gheață. Sorții 
I vrut ca, în aceste două zile, echi- 
|e cele mai bune (cele patru proba- 
k calificate pentru turneul care va 
ride titlul de campioană) să în- 
mească formații de valoare mai scă- 
fă^care — după toate probabilitățile 
I vor rămîne să-și dispute locurile 
1-8 ale clasamentului. In aceste con- 
Iii, firește, nici una din cele opt 
rtide la care am asistat n-a fost 
pa disputată, victoria conturîndu-se 
I regulă chiar din prima repriză și 
Inînindu-le, în continuare, învingă- 
lilor doar.... probleme de golaveraj. 
Ib acest aspect, zilele de sîmbătă și 
Iminică au fost mai favorabile echi- 
■ Voința Miercurea Ciuc (18—0 și 
1—0)1
(Mult mai atractive se anunță ul
ițele trei
Ire interes 
rmațiile neînvinse se întîlnesc în- 
L ele: Știința București va da re- 
Ica Științei Cluj, iar actualii cam- 
bni (Steaua) vor primi asaltul Voin- 
I Miercurea Ciuc.
lin așteptarea acestor jocuri, să ne 
lupăm, pe scurt, de partidele din eta
le a III-a
VOINȚA 

1—0, 6—0,
arătat pe 

iercurea Ciuc va juca și în acest

rol important, iar pe 
că Șurianul nu-și jus

tifică încă prezența într-o competiție 
de valoarea turneului final al cam
pionatului republican. Echipa din Mier
curea Ciuc a dominat categoric iar 
înaintașii săi au 
justifice situațiile 
Botar au înscris 
Varga, Sipoș și

campionat un 
de altă-parte

dovedit că știu să 
de gol. Takacs I și 
de cîte 4 ori, Fr. 
Andrei au marcat

partidele : ora 9:Azi se dispută
Steagul roșu—Metalul Rădăuți, ora 
tl : Șurianul—Tîrnava, ora 18: 
Știința Buc.—Știința Cluj, ora 20: 
Steaua—Voința M. Ciuc.

O frumoasă acțiune a echipei noastre de seniori se încheie cu un șut fulgerător al lui Moser. Este ultimul 
minut de joc al primei reprize și scorul este de 14—7 Foto : Teodor Roibu

etape. Jocurile de mai 
încep chiar de azi, cînd

și a IV-a.
— ȘURIANUL 

5—0). Această 
de o parte că

18-0 
partidă 
Voința

fiecare cîte 2 goluri iar scorul a 
fost rotunjit de punctele înscrise de 
E. Antal, Szatmari, Csiszer și Col. 
Hollo. Șurianul are un lot foarte re
dus, compus din jucători care qu nu
mai că n-au o tehnică satisfăcătoare, 
dar sînt deficienți și în privința patina
jului.

STEAUA — TÎRNAVA 11—1 (3-0, 
3—0, 5—1). Bucureștenii au des
chis scorul în primul minut și apoi, 
pînă în minutul 15, jocul a lost rela
tiv echilibrat. Spre sfîrșitul primei 
reprize, Tîrnava cedează și apoi luptă

niori a orașului București conducea cu 
2-0 și masiva formație a Budapestei 
(de fapt reprezentativa R.P. Ungare) 
nu iși găsea de loc cadența. Reținem 
jocul excelent practicat de tinerii 
handbaliști romini în apărare unde ei 
fac față cu succes acțiunilor bine o- 
rientate tactic ale oaspeților. Din pă
cate însă ratăm cîteva contraatacuri, 
în timp ce handbaliștii maghiari folo
sind bine excelenta ior tehnică indi
viduală reușesc să egaleze în min. 11

Campionatele de schi de la Poiana Brasov

RADU URZICE.ANIU
(Continuare in pag. a 3 a)

n meciul cu Metalul Rădăuți, portarul Tulbure de la Știința București a fost 
deseori solicitat in repriza a doua. Iată-l respingînd un nou atac 

Foto : P. Romoșan

P. Dîîhi la a treia victorie consecutivă
Iirliana Matei -Simon... la

POIANA BRAȘOV 21 (prin telefon 
de la trimisul nostru). Față de con
cursurile anterioare ile sezonului, .Cupa

Iubitoarele drumeției
de la „Tindra gardâ“...

Le-am întîlnit ieri di- — Nu. Am fost și 
miiteață în Gara de la Cîmpina, la Sinaia, 
Nord. Trei fete tinere, la Bușteni, peste tot..

Am vizitat muzeul de 
la Doftana. Peleșul...

— Mai sus n-ați ur
cat ?

— Ba da ' De flecare 
dată am urmat itinera-

Toate țesătoare la în
treprinderea „Tînăra 
gardă*.

— încotro ? am 
cercat să intrăm 
vorbă.

— In 
excursie 
răspuns 
rinescu.

Apoi 
clipe

— Este a cincea ex
cursie pe care o orga
nizează asociația spor
tivă și comitetul 
U.T.M. de la „Tînăra 
gardă*, din toamna a- 
nului trecut și pînă a- 
cuni. Aproape 200 
de muncitoare de la noi 
au cunoscut astfel fru
musețile Văii Praho
vei, ale Bucegilor.

— Toate excursiile 
le-ați făcut la Pre
deal ?

în- 
în

Predeal, într-o 
de o zi, ne-a 

Maria Ma

după citeva
rii foarte frumoase. 
Am atins astfel 
banele Pir ful cu 
Peștera, Bulboci, 
tra Arsă, Padina, 
ham... Acum
năm să ajungem 
la Babele.

— ...și la 
completează 
Mattu.

— Credeți

ca- 
Dor, 
Pia-

Di- 
intențio- 

pînă

Omul ! o
Vasilica

să
a-

c-o
putem ajunge pînă 
colo ?

— De ce nu ?
— Poate că a căzut

zăpadă multă... 
ceața asta care nu 
mai sfirșește...

— N-are importanță. 
N-ați spus că sinteți 
la a cincea excursie ? 
Asta înseamnă că stați 
bine cu antrenamentul. 
Deci, nici o grijă !

Una dintre ele și-a 
consultat ceasul. Nu 
mai erau decît 3 minu
te pină la plecarea tre
nului. Am întrerupt dis
cuția noastră.

— Trebuie să vă 
urcați în tren, altfel...

Tinerele țesătoare 
s-au îndreptat grăbite 
spre peron. Nu înainte 
de a-și lua „rămas 
bun“ și de a ne trans
mite o invitație :

— Poate că veniți și 
dv. în excursie ?

— Acum, nu. In ori
ce caz, petrecere fru
moasă !

— Mulțumim !
T. STAMA

Șl 
se

in acest sezon
prima

Olimpia” s-a bucurat dc o participare 
record, atîl ca număr de concurenți cit 
și ca număr de cluburi și asociații spor
tive.

Coeficientul de dificultate al pîrtiei 
(lungă de 5 km) a fost mai mare dectt 
la Predeal, datorită unei diferențe de 
nivel mai mare. Ca și 
fost variată și ea: în 
fost zăpadă moale, în 
iar pe alocuri chiar 
Toate acestea au pus 
rioase probleme de ceruire și provocînd, 
în unele cazuri, chiar abandonuri.

Sîmbătă, în prima zi a concursului, 
s-au desfășurat probele individuale de 
fond : 15 km 
10 km juniori 
cat. a Il-a, 5 
3 km junioare

pîrtia, zăpada a 
unele porțiuni a 
altele înghețată, 
zăpadă pulbere, 
concurenților se- 

I,

seniori, 5 km senioare, 
oat. I, 5 km. juniori 

km junioare cat. I - și 
cat. a 11-a.

★
Cursa seniorilor a prilejuit 

dîrză, mai ales că. așa cum 
condițiile de concurs au fost 
grele. De data aceasta, în afara pregă
tirii tehnice a trebuit să-și spună eu- 
vîntul și perseverența. Mai slabi la acest 
capitol, cîțiva concurenți, printre care 
și schiorii fruntași Stelian Drăguș și 
Gheorghe Cincu au abandonat, motivînd 
atitudinea lor regretabilă prin condițiile 
grele ivite pe parcursul probei. Ca și în 
concursurile anterioare, învingător a ieșit 
dinamovistul Petre Dinu. El și-a creat 
un avantaj de aproximativ 40 dc secun
de încă după prima tură (de 5 knt), 
avans pe care și l-a mărit, treptat... 
Pe. locul următor s-a clasat colegul său 
de club Gheorghe Bădescu, de la un

o luptă 
spuneam, 
ceva mai

G. N1COLAESCU

(Continuare in pag. a 2-a)



Colectiviștii din Cucorăni se întrec
1b cadrul Spartacbiadei de iarnă a tineretului

Pe drumul ce duce de la Cucorăni 
spre Cervicești pe meleagurile raionului 
Botoșani, sc află o vale aleasă specia) 
de localnici pentru practicarea sporturi
lor de iarnă. Ia aceste zile zeci de tineri 
ți tinere din comuna Cucorăni concu
rează cu entuziasm la sebî, săniuș, pa
tinaj, în cadrul întrecerilor Spartacbiadei 
de iama a tineretului.

Asociația sportivă Recolta din această 
comună are ramificații în trei sate, unde 
activează sportivi taleutați din rîndurilg 
colectiviștilor și elevilor de școală.. La 
actuala ediție a Spartacbiadei de iarnă 
participa peste 200 de tineri și tinere 
dm Cucorăni, Cervicești și Ipoteșli, lax 
alături de ei vreo 300 de pionieri și 
școlari. Deși asociația a pregătit di» 
vreme materialele necesare, tinerii și co
piii au confecționat și ei cu hărnicie, din 
resurse proprii, 40 de perechi de schiuri 
ți 10 perechi de patine.

Consiliul de eonducere al asociației 
a organizat temeinic activitatea compe- 
tațională, atrăgtad în munca organizato
rica instructori volunari prieepuți din 
rindul cadrelor didactice și a sportivilor 
fruntași din comuni. Dintre inima Ioni 
activității sportive putem da ea exem
plu pe Mihai Gavril, membru al gos-

podăriei agricole colective „23 August" 
din Cucorăni și președinte al asociației 
sportive Recolta. Acest tînăr, alături <le 
profesorii de educație fizică Lucia Oș- 
triceanu, loan Agrigorogie, învățătoarea 
Agurița Artin, colectiviștii Mihai Flo
rea și Maria Adochiței, desfășoară o 
muncă rodnică.

Cei mai buni sportivi din comună sint 
bitjecnnoseuți și apwciați pentru mă
iestria lor. La startul concursurilor de 
schi azu iulilnii pe colrcti vistul Petru 
Duceag. El nn este numai un bun schior, 
dar se număr» ți printre cei mai buni 
trintași de aei. Pe pîriule frumoase din
tre păduri, Petru Duceag „aleargă” cu 
a iuțeală care slîrnețta admirație. Ală
turi de el se remarci ți tinărul colecti
vist Gheorghe Pasniciuc, elevii Șcrban 
Duceag din elasz a VI-a, Mihai Nilă din 
clasa a Vll-a ți Radu Dumitru din a 
V-a. Concomitent cu întrecerile la schi, 
săniuș și patinaj, sportivii din Cucorăni 
s« înfruntă ți ta fața meselor cu 61 de 
patrate, cri mai buni șahiști fund colec
tivistul Ioan Cinice, secretarul Comite
tului comunal U.T:M. ți colectivista Eu- 
gruia Bugs.

Petre Dinu (Dinamo Brașov) in 
cursă

P. Dinu la a treia victorie consecutivă in acest sez
(Urmare din pag. 1)

concurs la altul mai bun în acest sezon. 
De remarcat aceeași comportare bună a 
tinerilor Gh. Cimpoia, Ioti Rășină și 
G. Vilmoa, care au ocupat, In ordine, 
locurile 3—4—5.

O nouă cîștigătoare în proba rezer
vata senioarelor: Iuliana Matei-Simon. 
Ea a întreout-o pe favorita cursei Elena 
Tom, după o luptă pasionantă. Și în 
proba Juniorilor de categoria I s-a 
înregistrat o surpriză. Favoriții cursei, 
I. Olteanu și V. Alexandrescu, au fost 
ncvoiți să cedeze în fala Iui Mircea 
Cimpoia. Ca și senioarele, junioarele de 
categoria 1 au avut de străbătut un 
traseu lung de 5 km. Invingătoarea pro
bei. Doina Hobec (Olimpia Brașov) a 
realizat un timp foarte bun : 23 : 54,8, 
superior eelui obținut de Iuliana Matei, 
ta cursa senioarelor. Duminică, în ziua 
a 11-a a concursului, s-au desfășurat 
probele de ștafetă. Cursa de 4x10 km a 
revenit formației Dinamo Brașov, alcă
tuită din zV. Sumedrea, I. Rășină, G. Vil
moș ți Gh. Bădescu. Pe locul 2 s-a cla
sat Casa Ofițerilor Brașov, cari pînă la

schimbul 3 deținea un avans de aproa
pe 2 minute.

25 de săritori (12 seniori și 13 ju
niori) s-au întrecut ieri pe trambulina 
mijlocie. Disputa j-a încheiat cu vic
toria dinamovistului Florea Voittea, la 
seniori și cu cea a lui Gh. Voinea, de 
la Olimpia Brașov, la juniori.

REZULTATE TEHNICE : seniori (15 
km): 1. P. Dinu (Dinamo Brașov)
56:22,6; 2. Gh. Bădescu (Dinamo Bra
șov) 57:48,2; 3. Gh. Cimpoi» (Casa Ofi
țerilor Brașov) 58:54,9; 4. I. Rășină 
(Dinamo Brașov) 59:19.7; 5. G. Vilmoș 
(Dinamo Brașov) 60:04,8; 6. I. Bogdan 
(Dinamo Brașov) 60:33.4; Senioare (5 
km): 1. Iuliana Matei (Dinamo Brașov) 
24:14,5; 2. Elena Tom (Casa Ofiț. Br.) 
24:24,1; 3. Maria Simion (Voința Si
naia) 25:01,1. Juniori cat. I (10 km):
1. M. Cimpoia (Olimpia Brașov) 41:27,7;
2. V. Alexandrescu (Voința Sinaia) 
42:07,6; 3. I. Olteanu (Dinamo Brașov) 
42:48,3; 4. 1. Țeposu (Dinamo Brașov) 
43:40,6; junioare cat. I (5 km): 1. Doi
na Boboc (Olimpia Brașov) 23:54,8; 2. 
Dorina Nilă (Olimpia Brașov) 25:18,5:
3. Iuliana BogJizi (Dinamo Brașov)

25:32,0; junioare cat. <i ll-a (3 
1. Rodica Stoian (Olimpia Bi 
14:14,9; 2. Virginia Luțea (D 
Brașov) 15:17,4; 3. Rodica Ci 
(Casa Ofiț. Jir.). 4x10 km senio 
Dinamo Brașov 21138:42,3; 2. Casa 
Brașov I 2h41:04,3; 3. Casa Ofiț. 
II 2h53:00,l; 4. Olimpia
2h58:20,0; 5. Caraimanul
21159:22,1. 4x5 km juniori: 1. 1 
Brașov 11131:29,0; 2. Voința
lh5]:33,4; 3. Olimpia Brașov 11134 
4. F. S. Rîșnov 11135:01,4; 5. St 
roșu Brașov lh50:32,0. 3x3 km 
nioare : 1. Olimpia Brașov I 41

ABRAMOVICI

In Capitală »-a deschis sezonul pugilistic oficial

Juniorii au cucei it cele mai multe aplauze
sala
reu-

Arhiplină a fost ieri dimineață 
clubului Gri vița Roșie, cu prilejul 
munii inaugurale a concursului repu
blican de calificare seniori și a cam
pionatelor individuale de juniori. Re
cordul de spectatori — aproape 1000 — 
pentru primele intilniri oficiale ale 
anului (deși nu evoluau decit puțini 
boxeri cunoecuți), denota interesul 
deosebit pe care il stimește încă de pe 
acum campionatele de juniori și de 
seniori.

De la bun început consemnăm cu 
satisfacție buna pregătire a unora 
dintre peg: li șt; Gr.dcoeebi a juniori
lor). fapt care dos edește atenția pe 
care au acordat-o antrenorii ți boxe
rii respectivi primei etape a acestor 
campionate. Dacă ar fi să facem o 
„seiecție" a celor mai bune partide, 
fără îndoială că va trebui să acordăm 
locul I meciurilor dintre Garrilă O- 
t>mp (Dinamo) și Ion Stan (Timpuri 
Noi), Petre Niculeicu (Centrul U.C.F.S.) 
— Constantin Niți (CL sp. șc.) și Pe
tre Anghel (Progresul) — Valeriu Ar- 
ghir (CL sp. șc.). Intr-adevăr, aceste 
intilniri s-au ridicat cu mult, din punct 
de vedere spectacular, peste nivelul 
celorlalte. Juniorul O. Gavrilă a pro
dus o bună impresie datorită execu
ției corecte a loviturilor, îndeosebi a 
directului de stingă, a eschivelor 
spectaculoase și, in general, a boxului 
destul de tehnic pe care l-a prestat, 
fapt care i-a adus victoria la puncte 
în meciul cu I. Stan. Multe aplauze 
au cules și juniorii P. Niculescu și C. 
Niță pentru boxul curat și eficace pe 
care l-au prestat. Mai cu seamă Ni
culescu, care a folosit o gamă variată 
de lovituri, se dovedește a fi un ele
ment cu frumoase posibilități. Jn sfîr- 
șit, Petre Anghel a utjlizat cu mult 
succes directul de stingă, cîștigînd 
spe- ’aculos meciul cu V. Arghir.

Din păcate, celelalte intilniri nu 
sau situat ta un nivel corespunzător

datorita faptului că boxerii, urmărind 
victoria cu orice preț, s-au lansat in 
atacuri lipsite de orizont, obstrucțio
niste. „Locul 1“ il dețin, de data a- 
ceasta, M. Minea (Rapid) și C. Perie- 
țeantl (ISB) care, în disputa lor a- 
prigă, au uitat cu desăvirșire că bo
xul adevărat nu înseamnă bătaie ci 
scrimă. După părerea noastră Perie- 
țeanu a punctat, totuși, ceva mai 
clar și merita decizia, dar juriul l-a 
preferat — nu știm de ce - pe rapi- 
dist 1 Iată celelalte rezultate tehnice : 
Gh. Cristea (Metalul 23 August) b.p. 
A. Constantin ~
(Flacăra .-oție) 
Sc ), C. Neagu 
Albert (Rapid), 
roșie) b.p. L Biro (I.S.R), Gh. Tufan 
(C-S.Sc.) b.p. C. Davidescu (Metalul 
23 August), A. Mărcuș (Steaua) b.p. 
Tr. Gheorghiu (Progresul).

• Trebuie spus că arbitrajele, cu 
unele excepții, n-au corespuns. In 
afara deciziei eronate dictată în me
ciul dintre Minea și Periețeami, ar
bitrii au comis numeroase alte gre
șeli, observate și de spectatori, ceea 
ce a lăsat să se vadă că oficialii nu 
s-au pregătit cu seriozitate pentru a- 
cest prim act al campionatelor, 
fost trecute cu vederea numeroase 
vituri cu mănușa deschisă, atacuri 
capul (ca de pildă cele practicate 
Tr. Gheorghiu, fapt pentru care 1 
buia descalificat), încurajindu-se ; 
fel pe acei care practică un box 
strucționist. Se cere din partea 
bitrilor mai multă exigență, hotărire 
in luarea măsurilor, mergînd pînă la 
scoaterea 
care sint 
modern, 
vizioneze 
calitate și dezaprobă pe pugiliștii care 
confundă boxul cu bătaia. De ce oare 
unii dintre arbitri nu respectă indi
cațiile federației de specialitate 
mai tolerează astfel de „boxeri" ?

(Dinamo). T. Jedrea 
b.p. I. Zbârcea (C.S. 
(Semănătoarea) b.p. I. 
C. Negoescu (Flacăra

Au
lo- 

i cu 
1 de 
tre- 
ast- 
ob- 
ar-

de pe ring a pugiliștilor 
departe de cerințele boxului 
Spectatorii noștri doresc să 
meciuri de tot mai bună

Și

Gh. Bă'an, Gh. Cristoloveanu și Mihaela Stoenescu-Ghioarcă
învingători in concursul de la Paring

Ctunftiikați fiuîtute, 
„CARPAȚI”

FIXE Șl REGLABILE

R. CÂLĂRÂȘANU

PETROȘENI, 21 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Parîngul a găzduit 
în continuarea „Cupei Voința" o altă 
importantă competiție eu caracter re
publican: „Cupa Olimpia". Bine or
ganizată, desfășurată pe o pîrtie cu 
zăpadă care permite disputarea unor 
noi Întreceri de mare amploare „Cupa 
Olimpia" a confirmat, îvcăodată, jus
tețea programării acestor concursuri 
pe pîrtiile masivului Paring.

Proba de slalom special, desfășura
tă simbătă, a prilejuit o dispută dîrză, 
in care concurență au fo6t obligați să-și 
pună in valoare toate cunoștințele teh
nice pentru cucerire? unui loc fruntaș.

Reprezentantul Casei Ofițerilor Bra
șov, Glteorghe Bălan a cucerit a treia 
victorie consecutivă (după cele două 
din „Cupa Voința"), la o diferență ca
tegorică. Surprinzătoare, dar pe deplin 
meritată, este victoria junioarei Lilia
na Focșeneanu asupra favoritei Erika 
Liebhardt, care s-a revanșat însă în 
proba de slalom uriaș, desfășurată du
minică.

Slalomul uriaș a fost dominat de 
schiorii mai experimentați. Avînd por
țiuni de lansaj, urmate de porți care 
solicitau viraje strînse, parcursul i-a 
eliminat din lupta pentru primele locuri 
pe o serie de favoriți (Gh. Bălan, P. 
Clinei etc.). Cel mat bine a „mers" 
maestrul sportului Gheorghe Cristolo
veanu, care a parcurs traseul mai pru
dent, dar mai sigur, cucerind un me
rituos loc I — încununare a frumoa
sei comportări din cursele anterioare.

Probele alpine desfășurate la Pa
ring constituie doar o jumătate din 
competiția dotată cu „Cupa Olimpia", 
deoarece cîștigătoarca trofeului va fi 
cunoscută de-abia după însumarea re
zultatelor din probele alpine cu cele 
din probele nordice disputate la Poiana 
Brașov.

lată rezultatele tehnice :
Slalom special — seniori (60 de 

porți): 1. Gh. Bălan (C.O.B.) 112,6 
sec.’ 2. N. Iovicî (Dinamo Br.) 116,71
3. Gh. Cristoloveanu (Olimpia) 120,6)
4. H. Hannich (Dinamo Br.) 121,2; 5. 
P. Clinei (Carpați Sinaia) 125,6; 6. 
V, Șuteu (Dinamo Br.) 128,4; 7, R. 
Banu (Carpați Sinaia) 135,8; 8. N.

Șandrn
10. Sp

Șuteu (C.O.B.) 135,9; 9. E. 
(Caraimanul Bușteni) 137,?;
Bălan (C.O.B.) 144,2.

Slalom special — senioare 
porți): 1. Mihaela Stoenescu-Ghioarcă 
(Voința Br.) 93,8 sec.; 2. Ana Scherer 
(Voința Br.) 117,1; 3. Monica Klock
ner (C.O.B.) 134,9.

Slalom special — juniori (60 de 
porți) : I. I. Postolache (Carpați Si
naia) 137,0 sec.; 2. M. Focșăneanu 
(Carpați Sinaia) 
stădter (C.O.B.) 
namo Br.) 173,6;
Br.) 176,4.

Slalom special 
porți): 1. Liliana 
Sinaia) 72,9 sec.; 2. Erika Liebhardt 
(C.O.B.) 75,2.

Slalom uriaș — seniori (1.400 jn 
lungime, 350 m diferență de nivel. 52 
de porți): 1. Gh- Cristoloveanu 1:30,1 
sec.; 2. H. Hannich 1:30,4; 3. I. Secui 
(Caraimanul Bușteni) 1:31,4; 4. M.
Enaclie (Caraimanul Bușteni) 1:34,2; 
5. P. Clinei 1:35,0; 6. C. 7.J .. 
(C.O.B.) 1:40,2; 7. R. Banu 1:40,?; 8. 
Adr. Bătușaru (C.O.B.) 1:40,9; 9. N. 
Șuteu 1:41,1; 10. C. Bîrsan (Olimpia) 
1:41,9.

Slalom uriaș — senioare: 1. Mihaela 
Stoenescu 1:03,1; 2. Rodica Szcker
(Voința Br.) 1:05.9; 3. Helga Czoppelt 
(Olimpia) 1:12,1;

Monica
uriaș —
M. Ene

(40 de

158,2; 3. VV. Neu-
168.0; 4. I. Pitiș (Di-
5. B. Haîdu (Dinamo

— junioare (20 de
Focșeneanu (Carpați

Bălan

4. Ana Scherer 
Klockner 1:18,1. 
juniori: 1. I. Pitiș 

(Voința Br.) 1:49,3;

1:13,4; 5.
Slalom 

1:47,8; 2.
3. D. Puiu (Voința Brașov) 1:51,1; 4. 
I. Postolache 1:55,4; 5. E. Balint (Car
pați Sinaia) 1:59,9; 6. B. Haidu 2:05,2.
Combinata pe două probe — seniori: 

1. Gh. Cristoloveanu 4,29 p.; 2. H. 
Hannich 4,98; 3. P. Clinei 8,6?.

Combinata pe două probe — senioa
re : 1. Mihaela Stoenescu 0 p.; 2. Ana 
Sherer 26,85; 3. Helga Czoppelt 60,41.
Combinata pe două probe — juniori; 

1. I. Postolache 5,71 p.; 2. 1. Pitiș
15,62; 3. W. Neustâdter 27,62.

Combinata de două probe — junioa
re: 1. Erika Liebhardt 5,81; 2. Stela 
Enescu (Voința Br.) 64,3; 3- Florica 
Mica (Carpați Sinaia) 69,0.

D. STÂNCULESCU

2. Olimpia Brașov II 44:58,24; 
namo Brașov 45:53,4; 4. Voința 
16:56,3; 5. Luceafărul Brașov 48

SĂRITURI. seniori: 1. Fl. V 
(Diuamo Br.) 216,6 (42—42); 2. Ș 
rețea (Casa Ofiț. Br.) 215,8 (4 
41,0); 3. N. Munteanu (Dinamo 
șov) 205,1 (40 — 39). Juniori: l. 
Voinea (Olimpia Brașov) 190,3 ( 
34.5); 2. Gh. Tănase (Olimpia 
182,4 (33.5—33,5); 3. A. Biriș ( 
pia Br.) 182,2 (33—32).

Schiorii de la oraș în intri
prietenești cu cei de^i

Steaua a preluat conducerea în „Cupa orașului București"

Fabricate de I. O.I. L„METAL-LEMN” DIN ORADEA 
DE VTNZARE LA TOATE MAGA
ZINELE DE SPECIALITATE DIN 

TARA

întrecerile din cadrul „Cupei ora
șului București" au continuat simbătă 
și duminică în aceeași atmosferă de 
mare interes.

O caracteristică demnă de sem
nalat : echilibrul sensibil de forță
existent atit în confruntările pe echi
pe cit și cele individuale. Este de 
subliniat totodată comportarea cons
tant bună a scrimerilor de la Steaua, 
in special la floretă fete și sabie, 
probe in care au ciștigat net disputa 
cu echipele Școlii sportive de elevi 
și Universității „C. I. Parhon". ~
altfel, cu victoriile realizate în 
pele acestei „reuniuni", Steaua a 
luat conducerea in clasament.

Un aspect negativ care a umbrit 
intr-o bună măsură întrecerile: ati
tudinea neprincipială a antrenorului 
N. Marinescu (Progresul). El a refu
zat să resn"rte norm"!" competiției, 

procedind la trecerea prin toate pro-

De 
eta- 
pre-

bele a concurenților săi (specialiști 
în floretă), fapt care a tras după sine 
pierderea meciurilor. Această... „ino
vație" a dezavantajat pe trăgătorii 
de la Progresul și la individuale, 
unde ei aveau — mai ales prin Ma
rina Stanca — mari șanșe de a se 
menține pe primul loc.

în cele două zile de întreceri s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Progresul — Univ. „C. I. Parhon" 
0—14, Clubul sportiv școlar — Știința
9- 7, Steaua - S. S. E. nr. 1 12-4, 
S. P. C. - Univ. „i
10— 6, Clubul sportiv 
greșul 8—8, Știința — 
16—0, Steaua — Univ.
13 - 3.

La capătul etapelor 
duminică, clasamentul 
următoarea înfățișare:

1. Steaua 4 3 10 42:22 7
2. S. P. C. 4 2 2 0 42:22 6
3. C. S. Școlar 3 2 10 28:20 5
4. Știința 4 2 11 40:24 5
5. Univ. „C. I. Parhon"

5 2 0 3 46:22 4
6. Progresul 4 0 13 15:47 1
7. S. S. E. nr. 1 4 0 0 4 9:55 0

Un grup de peste 30 de schior 
asociațiile sportive Gloria, Unirea, 
greșul, Metalul II, Spicul și Victori 
orașul Roman s-au deplasat intri 
minică în comuna Gădinți, pentru a 
ticipa la un concurs care urma : 
desfășoare pe vîrful dealului din 
pierea acestei comune.

...Cu mult timp înainte de înec 
întrecerilor pe coama dealului sc 
nasc aproape tot satul. Urmau 
să-și dispute întîietatea sportivii sa 
în întreceri tinerești cu schiorii 
oraș. Mulți dintre localnici concur: 
schiuri („doage" cum le nuntesc ei) 
fecționate de ei înșiși. Cînd le-ai 
ceară să le ungă, schiurile lor an 
necat mai iute deeîi ale sportivilo 
oraș. Tineri săteni ca Viorel Cli 
Constantin Cojocaru. Constantin 
și mulți alți feciori de colectiviști, 
clasat in concursul de coborîrc și 
în primele cinci locuri..

Vizita sportivilor de la oraș s- 
eheiat. cu o demonstrație model. Sc 
Er. Naglti, M. Pătrunjel, E. Chicii 
V. Petruț, Tr. Diaconu, veterani 
Clielaru împreună cu fiul său Iii 
arătat spectatorilor și tinerilor sp 
săteni din tehnica diferitelor prol 
Schi, iar după- demonstrație oaspe 
dat sfaturi prim it oarei or lor cazi 
modul cum trebuie să-și desăvîrș 
pregătirea pentru viitoarele concurs

In tot timpul șederii în mijloci 
leetivîștilor din comuna Gădinți, 
peții s-au simțit ca între buni priet 
domnit o atmosferă caldă pe care 
orii din Roman nu 6 vor uita. Sp 
de Ia oraș au promis că se vor re 
în curtail.

,C. I. 
școlar 
S. S. 
„c. i.

Parhon"
— Pro-

E. nr. 1
Parhon"

de
pe

simbătă și 
echipe are

Iată și clasamentul individual. Flo
retă fete: 1. Tatiana Gheorghe
(Univ.) 8 v ; 2—3. Constanța Trifu și 
Alexandra Tudorache (S. P. C.) 6 v. 
Floretă băieți: 1- N. Istrate (S.P.C.) 
7 v; 2—4. J. Tănase (S.P.C.), C. Re- 
tezatu (Univ.), M. Maxim (Steaua)
6 v. Spadă : 1. Krestel (Univ.) 9 v ; 
2—4. Croitoru (Știința), Schmidt, Fo
rnino (Steaua) 7 v. Sabie : 1—3. Tur- 
cu (Știința), Glișcă, Ganea (Steaua)
7 v.

Ultim"!" întreceri din cadrul com
petiției au loc simbătă și duminică.

GH. GRL1D 
corespondent

De la F.S A.R.
F.S.A.R. face cunoscut că pe d: 
februarie 1962 se deschid cu,1

pentru pregătirea de noi radioai 
de emîsic-rcccpție și radioamatori 
recepție.

Înscrierile se fac zilnic la sedii 
dioclubului Central al R.P.R. — 
Muncii nr. 37 — 39. telelon nr. 21.



Jn săli și pe terenuri, la pregătirile fotbaliștilor
U.T.A. — ACCENT PE PREGĂ

TIREA FIZICA

— Ultimele antrenamente
U.T.A., conduse de antre-

[ ARAD, 
bje eeliipei
[lorii Reinhardt și Dvorzșak (N. Du
mitrescu este în colectivul de antre- 
fiori al lotului de juniori pentru 
U.E.F.A.) s-au desfășurat intr-o at- 
Lnooferă de bună dispoziție și interes 
pin partea jucătorilor. Se evidențiază 
selymesi și Czako. Participă cu regu
laritate: Contau, Faur, Sziics, Bacuț 
IJ, Neamțu, Lenart, Capaș, Vați, Sely- 
niesi, Pop, M. Sasu. T. Sasu, Dull, 
rtoruț, Szako etc.

Antrenamentele pun, în continuare, 
accent pe pregătirea fizică generală și 
pe îndieie eu 
durata redusă.

joc la doua porți, cu o

ST. WEINBERGER, coresp.

ANTRENAMENTLA UN
AL ȘTIINȚEI CLUJ

Din campionatele regionale
Regiunea Iași

Campionatul a fost dominat de cele 
două echipe fruntașe, Moldova Iași și 
Rulmentul Bîrlad, cane a manifestat o 
superioritate evidentă fată de celelalte 
formații prin calitatea jocului practicat. 
Faptul este explicabil dacă ne gindim că 
majoritatea jucătorilor celor două echipe 
au activat mult timp în categoria B

Dintre eelelalte echipe, doar Progresul 
Vaslui. Gloria Bîrlad si Constructorul Iași 
au fost mai aproape de valoarea lideri
lor. O serie de formații s-au prezentat 
slab pregătite din punct de vedet e teh
nic. In plus, mulțj jucători au lăsat de 
dorit ca disciplină, fiind sancționați de 
comisia de fotbal. De aici rezultă că sec
țiile de fotbal trebuie să întărească mun
ca edueativă cu fotbaliștii.

Iată clasamentele celor două serii :
I

Regiunea Banat
O primă concluzie care se Impune după 

prima parte a campionatului: prin nive
lul jocurilor si prin lupta care s-a da* 
pentru cucerirea locurilor fruntașe, a- 
ceastă ediție depășește pe cele din anii 
trecuți. Majoritatea echipelor acordă o 
deosebită importanță acestei întreeert 
fotbalistice.

în prima serie, dous echipe mature^ 
cu o bună pregătire fizică și tehnică — 
A.S. Ora'-Ița și Olimpia Reșița — Sșl 
disputa primul loc. Jn cealaltă serie, 
lupta se dă între trei echipe, de forțe 
sensibil .................. ‘ ' " ' ' ' ‘
tonului

I CLUJ. — Urmărind un antrenament 
lai echipei Știința, am făcut cîteva ob- 
Iservații, care explică în bună măsură 
[lipsa de rezistență, slăbirea ritmului 
[de joc în repriza a doua, remarcată în 
[sezonul de toamnă la această forma- 
|țiț. Antrenamentul, condus de antre-
5./1 de atletism dr. I. Arnăutn. care 

la preluat sarcina pregătirii fizice a 
lotului Științei, s-a desfășurat în sala 
de gimnastică a-Universității Babcș- 
Bolyai. Ce am remarcat?

1. Viteza, rezistența, mobilitatea. în- 
deminarca și forța sint insuficient sau 
inegal dezvoltate. Unii dispun de vi
teza dar sint lipsiți de forță sau înde- 
mînare și invers. Exercițiile de forță, 
dc pildă, au fost efectuate cu greutate 
de unii fotbaliști.

2. La executarea unor mișcări foarte 
simple o parte din jucători ait vădit 
rigiditate, neindemînare.

Toate acestea dovedesc că jucătorii 
nu au acordat pină acum important;”! 
pregătirii fizice multilaterale, că scă
derile înregistrate în ioc in cursul tu
rului se datoresc lipsei de dezvoltare 
ă unor calități fizice de bază.

Prezența antrenorului dr. I. Arnăutu 
Ia conducerea acestor antrenamente 
este o dovadă că lipsa a fost sesizată. 
Fotbaliștii trebuie să-și dubleze cali
tățile tehnice, cu care sint înzestrați, 
cu calitățile fizice necesare punerii în 
valoare a primelor.

Ca de obicei, la sfîrșitul antrenamentului, a apărut și mingea și iată-l pe 
Dinulescu in plină cursă spre poarta... „adversă" incercind si treacă de 
GhegM. Aspect de la antrenamentul de duminică al echipei Progresul 
București Foto : P. Romoșan

Mitrofan — fundași; Coteț, Boboc I, 
Rociu, Ulman — mijlocași; Tudor Va- 
siie, r.....  . . ■ ■
Coman. Gheorghe Vasile și 
ui a uitași.

In luna februarie echipa 
mai midie jocuri amicale 
locale și din alie orașe.

P. N \GY, coresp.

FOTBĂLISTII DE LA C.S.O. REȘIȚA 
VOR SĂ JOACE FOTBAL DE CĂLI 

TATE...

ții lotului echipei noastre au fost pre- 
zenți la antrenamente. In perioada de 
tranziție, cit vremea n-a fost favora
bilă, jucătorii au efectuat antrenamente 
în sală, impărțiți pe grupe de... lip
suri. Ei au fost repartizați pe lingă 
secțiile de atletism, gimnastică și hand
bar în 7. unde s-a lucrat sub directa 
conducere a antrenorilor de speciali
tate (Truică — atletism. Kerekeș — 
gimnastică. Kudtimay — handbal).

in aer liber, pregătirile au început 
de la 10 ianuarie. Se are in vedere, 
îndeosebi căpăta rea unei pregătiri fi
zice cit mai bune prin executarea de 
marșuri, crosuri pe teren variat, sări
turi, gimnastică acrobatică și jocuri 
dinamice.

— Cum s-au prezentat jucătorii la 
reluarea activității in aer liber ?

— Destul de bine. Ei participă cu 
însuflețire la toate ..punctele" prevă
zute in planurile de antrenament, de
oarece vor să joace fotbal de calitate 
și știu că numai bine pregătiți fizic, 
tehnic și tactic vor putea faee acea
sta.

— Aveți „noutăți" în lotul echipei ?
— Da. Am promovat din campiona

tul regional pe Apro 11 și Spălățelu, 
iar din echipa de juniori pe Marin Ză- 
vălaș, un element talentat și conștiin
cios.

— Există deci suficiente condiții ca 
in primăvară C.S.O. Reșița să aibă un 
start bun și rezultate pe măsura po
sibilităților și a dorințelor tuturor celor 
care iubesc clubul dv. ?

— Fără îndoială — a complectat 
antrenorul I. Bălănescti

Miiitaru, Ghimpețeanu, Sălceanu, 
i Dorlețiu —

ca 
cu

susține 
echipe

SERIA
1. Moldova lași
2. Constructorul iași
3. știința I.M.F. Iași
4. Unirea Negrești
5. Progresul lași
«. Țesătura Iași
7. Oțelul lași
8. Gloria Pașcani
«. Tractorul Tg. Frumos

10. Dinamo Copou
11. Progresul Hlrlău
12. C.S.M.S. (Rezerve)

SERIA A I
1. Rulmentul Bîrlad
2. Progresul Vaslui
3. Gloria Bîslad
4. Flacăra Murgeai
5. Progresul Huși
6. Confecția Bîrlad
7. Victoria Vaslui
8. C.F.R. Bîrlad
S. Autotransport Bîrlad

10. Victoria Huși

21:14 
20:12 
37:33 
43:22 
27:28 
17:29 
16:31 
22:40 
13:48

G RIZU și N COSTIN — coresp.

o 
o
1
1 
o
2
0

36:12
30:17
23:27
20:26 
18:25 
16:26 
23:31
18:30 
6:39

18 
16 
14
8
8 
7
7 
6
6 
0

Echipa de rezervă a C.S.M.S. a partici
pat în afara campionatului, pierzînd cu 
3—9 toate jocurile, indiferent de rezul- 
latele de Pe teren

GH. VASILtU, coresp.

SERIA
CLASAMENTELE 

I

egale si distanțate de restul plu-

1. A.S. Ora vita 13 10 2 1 30.Î3 22
2. Olimpia Reșița 13 9 2 2 23 :M) 20
3. Șoimii Timișoara 13 6 5 2 28:12 J7
4. Minerul Anina 13 6 4 3 26:12 10
5. Metalul Bocșa 13 7 2 4 22:15
6. Recolta Jimboiia 13 5 5 3 17:18 15
7. Progresul Timișoara 13 6 1 6 18:23 13
8. Furnirul J)eta 13 4 4 5 21:20 12
9. Progresul Ciaeova 13 4 4 5 23:24 12

10. Izvorul Bocșa 13 3 4 6 12:20 10
11. Voința Timișoara 13 2 4 7 24:27 8
12. Muncitorul Reșița 13 3 2 8 20:24 8
13. Orșova 13 2 4 7 15:31 8
14 Progresul Gătaia 13 2 1 10 H:41 5

SERIA A n-A
1. Ceramica Jimbolia 13 8 4 1 34:13 20
2. C.F.R. Caransebeș 13 9 2 2 25:13 20
3. Oțelul Roșu 13 9 1 3 33:11 19
4. Teba Arad 13 6 3 4 26:25 33
5. Electromotor Timiș. 13 6 2 5 29:20 14
6. Tehnometal Timiș. 13 5 4 4 24:24 14
7. Stăruința Timiș. 13 6 1 6 25:23 13
8. Laminorul Nadrag 13 3 7 3 20:19 13
9. Unirea Sînnic. Mare 13 5 2 6 18:28 12

10. I.C. Arad 13 4 3 6 17:20 11
11. Victoria Lăpova 13 1 8 4 7:14 10
12. Banatul 13 4 1 8 18:30 9
13. A.S.M. Lugoj ■ 13 3 1 9 18:32 1
14. Progresul Decica 13 2 1 10 10:32 5

IOANA, coresp.

HOCHEIgh^Q

După 4 etape, 4 echipe neînvinse
(Vrmare din pag. 1)

un scor cit mai onorabil. For- 
din Odorhei a facet o tigwă 
de bună, dacă ținem 

mai ales de lotul său foarte____
numai două linii de atac și 3 fun
dași. Pentru Steaua au marcat: Gala- 
mar (3), Szabo I (2), Szabo II (2), 
Jonescu. Varga, Peter și Balint. 1, to 
timp ce pentru Tîrnava a înscris T6- 
rok I. O remarcă: linia I a echipei 
Steaua a marcat 7 goluri. în timp 
ce linia a Il-a a înscris unul singur, 
mai puțin decît fundașii, care au mar
cat de trei ori 1

pentru 
mațta 
destui

redus:

și se explică intr-o oarecare măsură 
prin faptul câ brașovenii au jucat 10 
minute fără cel mai bun atacant al 
kr, Csaba Hollo, penalizat 
atitudine nesportivă. învinșii 
mit primul gol in min. 12 
două la sfîrșitul reprizei, du

pentru 
au pri- 
și apoî 

_______ __ _ _ ,iâ care 
— resimțindu-se de pe urma iipsei de 
antrenament pe gheață — n-au mai 
putui periclita poarta bine apărată de 
Stafie. Au marcat: Nagy (4). Otvds 
(3), Oazan I (2) și Biro. Știința Cluj 
joacă numai cu două liniî de atac, dar a- 
cestea sint de valoare apropiată. Mai 
slabă este apărarea, dar echipa clu
jeană se rodează din zi în zi.

care se declară nemulțumiți cu prea 
liaigile pauze 
meciuri. Ceea 
doilea joc să

dintre reprize și dintre 
ce face 
înceapă

ca, regulat, al 
cu întîrziere...

Reșița, zăpada n-a avut o... via
ță prea lungă. Soarele și-a arătat fața 
încă din primele zile ale lunii ianua
rie, astfel că pregătirile în aer liber 
ale fotbaliștilor de Ia C.S.O. au început 
foarte devreme.

După o perioadă destul dc lungă, în 
care echipa reșițenilor s-a aflat mereu 
la periferia clasamentelor, la sfîrșitul 
turului actualului campionat ea a ocu
pat un meritat Ioc IV, spre satisfacția 
inimoșilor ei suporteri. Rcșițenii nu 
și-au întrerupt antrenamentele după 
terminarea sezonului oficial, mutîn- 
du-și sediul pregătirilor în sală.

— Dornici să arate că pot juca și campionatul regional. Iată lotul : Man- 
maj bine — ne spunea recent, antre- ‘ ‘ "
norul ion Bălănescu — toți componen-

V. PĂUNESCU

C.S.O BRĂILA Șl A REÎMPROSPĂ
TAT LOTUL.

BRAILA. — Jucătorii Clubului spor
tiv orășenesc din Brăila au efectuat 
vizita medicală în ziua de 8 ianuarie. 
Dc atunci, ei participă la cite 3—4 an
trenamente pe săptămină, desfășurate 
în aer liber.

In lotul dc jucători au fost promo
vați 5 tineri, proveniți din echipe din

ia și Lungu — portari; Udor, Bros- 
c.ăteanu, Bălan, Vasilache, Boboc II,

Arbitrii bucureșfeni 
înaintea noului sezon
• UN INTERESANT CICLU DE REFERATE TEHNICE <3 ÎNCEPE 

REEXAMINAREA ARBITRILOR • SE DESCHIDE UN CURS 
DE ARBITRI

Am anunțat într-un număr trecut că 
și arbitrii se pregătesc pentru noul se
zon, că în foarte scurt timp ei vor în
cepe o seric de antrenamente și ședințe 
teoretice, ca urmare a îndrumărilor Co
legiului central al arbitrilor.

în acest scop, Colegiul arbitrilor din 
orașul București a luat o serie de mă
suri privind desfășurarea în bune con- 
dițiuni a pregătirii arbitrilor. Astfel, 
colegiul orășenesc a elaborat un plan 
tehnic organizatoric pentru mobilizarea 
și pregătirea practică și teoretică a în
tregului activ de arbitri, cu fixarea te
melor referatelor și a referenților. In 
perioada 25 ianuarie—22 februarie vor 
fi tratate următoarele probleme :

25 ianuarie : Prelucrarea măsurilor 
comune luate de antrenori și arbitri și 
dezbătute cu prilejul cursurilor de la 
Poî ana Cîntpina și Poiana Brașov, pre
cum șt Prelucrarea Ghidului arbitrilor 
1961 (ora 19, sala clubului Dinamo; 
referent : I. Chirițescu).

1 februarie: Despre legea avantajului 
(referent; Al. Costeanu).

8 februarie ; Despre elementul inten
țional și jocul cu corpul (referenți : T. 
Firan și Emil Kroner).

15 februarie: Plasamentul arbitrilor 
și obstrucția (referenți: M. Popa și 1. 
Chirițescu).

22 februarie : Instructaj cu observa
torii cu privire la rolul și sarcinile lor 
(referenți: I. Petrescu și Emil Kroner).

După acest ciclu de referate tehnice, 
colegiul orășenesc va trece la reexami
narea tuturor arbitrilor din București, 
repartizați pe 7 grupe. Reexaminarea va 
avea loc astfel :

24 februarie, ora
25 februarie, ora 
La 15 martie vor

țațele reexaminării.
în sf îrșit, în vederea lărgirii cadrelor 

de arbitri în orașul București, colegiul 
orășenesc va organiza de la 27 ianua
rie un curs de arbitri. Cei care doresc 
să urmeze aceste cursuri se vor adresa, 
pentru relații, la noul sediu al U.C.F S. 
oraș București din str. N. Filipescu 
nr. 21—23 (etaj) azi, între orele 18—20,

18 : proba scrisă.
9 : proba orală.
fi comunicate rcziîl-

Fază din meciul Știința Cluj — Steagul roru Brașov (10—0). AtdcantF. zluțean 
Otv6s conduce pucul, -urmărit de apărătorul advert

Foto: P. Romoșaa

BUCUREȘTI — ȘUR1A- 
(2—0, 6—0, 6—1). .Mec- 
în care Șurianu! a opus 
mai vie doar in repriza 1.
Ciobotaru (4). Ioanowici

ȘT11NTA BUCUREȘTI — META
LUL RĂDĂUȚI 9—1 ’ (3—0, 1 — 1,
5—0). A fost un joc ceva mai echi
librat, mai ales în repriza a doua. La 
scorul de 4—1. Metalul a avut cîteva 
acțiuni periculoase. Avînd în lot pe 
Cilievici și Marchievici, echipa a pă
rut mai bine închegată. Studenții bueu- 
reșteni n-au strălucit. Ce! mai bun om 
al lor a fost din nou Tiriac, care se 
dovedește unul din cei mai in formă 
jucători ai campionatului, un adevă
rat „motor" al echipei. Ca fundaș, 'el 
a fost nu numai un stîlp al apărării, ci 
și un excelent realizator, înscriind 3 
goluri. Celelalte puncte ău fost rea
lizate de Ciobotaru (2) — care iși 
confirmă de la zi la zi valoarea, Z. 
Antal (2), loangvici și Miță. Unicul 
goii al rădăuț.enilor: Poclitaru. încă 
un amănunt de reținut: scorul a luat 
proporții în ultimele 3 minute, cînd 
Știința a marcat de trei ori. Echipa 
studenților a jucat fără Ferenczi in 
centrul liniei prime, conducătorul pri
mului terțet al echipei noastre repre
zentative resimțindu-se după un ac
cident la gleznă.

ST II NTA CLUJ — STEAGUL ROȘU 
10—0 (3—0. 4—0, 3—0). Scorul este 
prea_ sever față de aspectul jocului

ȘTIINTA 
NUL 16—1 
fără istoric, 
o rezistență 
Au marcat: 
(5), Floreseu (2), \>ță, Ferenczi, L 
Vacar, Tiriac, Daradici, respectiv Pe- 
trașcu.

VOINȚA MIERCUREA C1UC — 
METALUL RĂDĂUȚI 16—0 (5—0.
5—0, 6—0). Scorul se explică în lar
gă măsură prin faptul că Sclian n-a 
putut apăra poarta rădă.ifenilor. în
locuitorul său, Storoj, a a; arat cura
jos, dar n-are experiența portarului 
echipei noastre reprezentative. Au mar
cat: Andrei — care a arătat multă 
vervă de joc (3), Takacs I (3). Bc- 
tar (3), Kedves (2). Fr Varga (2), 
E. Antal, Szatmari, E. AntaL

Și acum, două observații. Mai în- 
tii, una privitoare la asistența medi
cală, care continuă să strălucească 
prin... absență, in ciuda sesizărilor din 
presă și a deselor solicitări din par
tea jucătorilor. E o situație care nu 
mai poate fi tolerată. In al doilea rînd, 
dacă aplaudăm alături de publicul 
spectator punctualitatea cu care în
cepe programul, nu putem să nu ne 
facem părtași cu numeroșii spectatori

meci al cupia-primul
a inirecal pe Steaguf 

roșu cu 13—3 (4—0, 4 — I, 5—2).
Mi ilarii au lăcut cel mai bun joc ai 
tor (ne-a plăcut mai ales ritmul din 
repriza a doua și din ultimele minute 
aiu reprizei a IlI-a cj.id au pasat pu
cul cu mare viteză), dar și brașo
veni s au întrecut pe ei. Partida a 
fos: amrr:arită și a plăcut publicului, 
mai numeros ca oricind. Au marcat 
pentru Steaua : Szabo I (3), Szabo TI 
(2). Ka amar (2), A'arga (2), Peter 
(2). Zograti. Lorincz. Găurile brașo
venilor : C .Antal (2) și Gogeanu.

A doua partidă (care a început cu 
o neperm'să i.nîrziere de 55 de minute 
față de ora anunțată de federație) a 
opus : : e Silința Cluj și Tîrna
va Odorhei. După ce în prima repriză 
au trecut prin „clipe grele*, fiiod con
duși la un moment dat cu 2—1, clu
jenii au cișligat cu 14—3 (2—2, 4—0, 
8—1). De departe cel mai bun de pe 
teren a fost B:ro, spectaculos, impe
tuos. efi- ace. El a marcat, de altfel, 
5 gol '. revela te fi nd înscrise de 
Nagv (4) Cazan I (2). Cazan II (2) 
și Dîber.iardo. Peniru Tîrnava au 
marcat Gydrgy, Tarcsi și Torbk ÎL 
O mențiune peniru replica dîrză dată 
de jucă'oni din Odorhei care — dacă 
aveau o mai bună pregătire fizică ■— 
puteau scoate rezultat mai strins. 
A ce! mai spectaculos meci de 
pită acum.

In urma acestor rezultate, olasa- 
swHuL ste preșinjă

Aseară, în 
jidui, Steaua

Cr

astfel:
1. Steaua' ' , 4 4 0 0 70: 5 8
o V Șliinta Gluj 4 4 0 0 48: 4 8
3. Voința M. G. 4 4 0 0 53: 8 8
4. Știință" Buc. 4 3 10 38:10 7
5. Steagul roșu 4 0 13 10:35 1
6. Tîrnava Od. 4 0 0 4 13:45 0
7. AAeta’ul Răd. 4 0 0 4 2:64 0
8 S arianul Seb. 4 0 0 4 2:65 0

©L-onosport
Asa arată o variantă cu 12 rezultate 

exacte :

I. Fîcrentîa — Internazionale
II Milan—Bologna
III. Rcma—Juventus
IV. Palermo—Catania
V. Padoi a—Lanerossi
VI. Torino—Lecco
VII Marrtova—Sampdoria
VIII. Spal — Venezia
IX. Atalanta—Udinese
X. Bari—Modena
XI. Verona—Messina
XII. Alessandria—Lazio

1
1

x 
anulat

1
1

1
1
x
1

urmă toaAu fost extrase din urnă 
rele pronosticuri:

x, 1, 2, 1, 2, x, 2, 2, 1, x, x, 2.



„Cupa orașului București", la handbal in 7
(Urmare din pag. 1)

prize scorul era de 11-7 pentru Buda
pesta. In repriza secundă echipa de 
juniori a orașului București (inferioa
ră și în ceea ce privește potențialul 
fizic) face față cu greu atacurilor 
handbaliștilor budapestani care conduc 
cu autoritate (16-10, 18-12, 19-13). In 
finalul meciului tinerii handbaliști ro- 
mîni acționează ceva mai agresiv în 
atac, dar ei nu pot evita înfrîngerea.

Rezultate tehnice

BUDAPESTA—BUCUREȘTI (ju
niori) 20—16 (11—7). Au marcat i 
Pfeifer (5), Vajna (4), Sudar (3), 
Som (3), Adorjan (2), Orhobics, 
Racz, Halmos pentru Budapesta și 
Samungi (5), Pali (4), Anghel (3), 
Costache I (2), Duca, Eftimie pentru 
București (juniori).

BUCUREȘTI (seniori)—MAGDE- 
BURG 26—16 (14—7). Au marcat: 
Moser (11), Ivănescu (4), Hnat (4), 
Ionescu (3), Covaci, Coman, Telman, 
Nodea pentru echipa orașului Bucu
rești și Stampf (4), Rohring (3), 
Brenhardt (3), Wagener (2), Gensike 
(2), Holtge, Bahra pentru Magde- 
burg.

astfel că victoria revine echipei Buda
pestei cu scorul de 20-16 (11-7).

Cea de a doua întîlnire a avut un 
început la fel de... „furtunos". Echi
pele București I și Magdeburg s-au 
angajat în primele minute intr-o a- 
prigă dispută pentru victorie. Este 
foarte adevărat că selecționata noas
tră a acționat în această perioadă 
ceva mai puțin clar, fără varietatea 
și eficacitatea ei obișnuită. Așa că 
după 11 minute de joc scorul este 
de 3—3 Urmează o scurtă perioadă 
(doar cîteva minute!) în care forma
ția bucureșteană mai ezită, se anga-

Specialiștii sportivi sovietici 
duc o largă activitate peste hotare

Antrenorii și specialiștii sportivi din 
Uniunea Sovietică activează actualmente 
în multe țări ale lumii; Numai îh cursul 
anului 1961 s-au deplasat în 15 țări din 
Europa. Asia și Africa riu mai puțin de 
66 specialiști sovietici, pentru a cola
bora cu organizațiile locale în vederea 
dezvoltării mișcării sportive.

tn Institutul național pentru sport 
din India, creat recent,, o serie de spe
cialiști sînt pregătiți_de Mihail Pime
nov, in trecut jucător al reprezentativei 
de volei a U.R.S.S., laureat cu medalie 
de aur la campionatele mondiale. De 
asemenea, în acest institut predă gim- 
nastioa cunoscutul pedagog gruzin Tor- 
nik Saneblidze.

Campionul olimpic de gimnastică 
Grant Sagliinian, actualmente antrenor 
al tinerilor gimnaști din R.S.S. Armeană, 
a întreprins recent o călătorie ta Bra
zilia, unde și-a împărtășit experiența 
profesorilor de educație fizică din a- 
oeastă țară și din alte state ale Ame- 
ricii Latine.

10 specialiști sovietici, antrenori de 
atletism, scrimă și alte discipline spor
tive se află actualmente în R. D. Viet-

Concursurile de schi de la Bad Gastein 
și Kitzbuhel

KITZBUHEL, 21 (prin telefon). Pe 
pîrtiile de la Bad Gastein au continuat 
joi și vineri întrecerile concursului inter
national feminin, cu probele de slalom 
uriaș și slalom special. Pe primele trei 
locuri ale probei de slalom uriaș s-au 
clasat, în ordine, Traudl llecher (Au
stria) cu timpul de 1:38,9. Marianne 
Jalin (Austria) — 1:40,5 și Heidi Biebl 
(R. F. Germană) — 1:41,6. Au luat 
startul 80 de concurente. Reprezentanta 
noastră Ilona Micloș a ocupat locul 39, 
deoarece a căzut. în 
special s-au clasat pe primele trei locuri 

bMa rianne Jahn, Marie Goitschell (Fran- 
și Traudl Heclter. Ilona Micloș a 

parcurs bine prima manșă, obținlnd un 
timp printre primele 20 de locuri, dar 
în manșa a doua a fost descalificată.

Primele trei locuri în combinată au 
lost ocupate de Marianne Jalin, Marie 
Goitschell și Traudl Hechcr, în ordine.

Vineri, sîmbătă și duminică s-au dis
putat la Kitzbuhel tradiționalele con
cursuri dotate cu Cupa Hahnenkamm, 
ediția a 23-a. Surprizele au abundat. 
Gea mai edificatoare: francezul Guy 
Perillat s-a clasat pe locul 54 (!), deși 

jează încă în lupta neorga-niza-tă pen
tru balon și apoi... se regăsește. în 
două minute (15—17) scorul ajunge 
de la 4—4 la 8—4 pentru echipa 
orașului București. Dar handbaFști-i 
noștri nu se mulțumesc cu atîti Ei

Mircea Costache l (Buc. juniori) și-a depășit adversarul direct, Pfeifer, și 
trage la poartă înscriind un nou gal

Foto : Teodor Roibu
continuă să acționeze la fel de fru
mos, în viteză, derutant și scorul con
tinuă să crească ajungînd în min. 
20 la 11—4. In continuare handba- 
lișta’i bucureșteni domină categoric. Ei 
termină repriza în avantaj, iar în 
partea a doua a meciului, aplicînd 
cu mult succes sistemul de apărare 
4 + 2 anihilează aproape total ac- 

nam. Fotbaliștii din Birmania sînt an
trenați de cunoscutul pedagog bielorus 
Mihail Bozenenkov.

Iubitorii de atletism din R. P. Mon
golă au primit recent vizita specialistu
lui sovietic Alexei Danilov. Activitatea 
sa a fost deosebit de fructuoasă și a 
primit întreaga recunoaștere a gazdelor, 
care i-au conferit o înaltă distincție de 
stat.

Pretutindeni unde își duc activitatea 
peste hotare, specialiștii și antrenorii 
sovietici stat înconjurați de admirația 
și aprecierea tuturor iubitorilor de 
sport.

După opt etape

L. Appier (R.D.0.) menține tricoul galben 
în Turul Egiptului

CAIRO (Agerpres). — Etapa de vi
neri a Turului ciclist al Egiptului; 
Suez-Port Said s-a încheiat cu victo-

nu a căzut. Pentru schiorii noștri han
dicapul ccl mai mare l-a constituit de 
această dată gripa, de care au suferit 
toți, și care le-a scăzut enorm resursele 
fizice și psihice. Locul I i-a revenit el
vețianului Willi Forrer cu timpul de 
2:37,6. Tăbăraș s-a clasat pe locul 75, 
iar Pandrea pe locul 80, într-un lot de 
concurenți numeros (120) reprezentînd
24 de țări.

Slalomul special a cuprins două man
șe, calificarea ta manșa a doua făcîn- 

proba de slalom du-se prin realizarea unui timp standard.
Din 120 de concurenți s-au calificat 43. 
Printre ei, Gobn și Pandrea, care au 
ocupat ta final locurile 28 și 30, re
zultat meritoriu avînd în vedere va
loarea și numărul participanților. în 
clasamentul general al probei primele 
trei locuri au fost ocupate de Ferries 
Chuck (S.U.A.), Guy Perillat (Franța) 
și Gerhard Nenning, iar în clasamen
tul combinatei pe două probe — Tro
feul Hahnenkamm — locul I i-a revenit 
lui Nenning, urmat de Chuck și austria
cul Pepi Stiegler.

P. FOCȘENEANU 

țiunile ofensive ale jucătorilor din 
Magdeburg. în aceste condiții scorul 
ajunge 20—9 (min. 43). Din acest 
moment echipa Bucureștiului scade 
însă ritmul de joc și asistăm la o 
perioadă în care meciul este mai echi

librat Ba chiar, putem spune că hand- 
baliștii germani au marcat o oarecare 
superioritate reușind să înscrie cîteva 
goluri la rînd. Victoria a revenit însă 
pe merit echipei bucureștene la un 
scor categoric: 26—16 (14—7). Hand- 
baliștii germani au început meciul — 
așa după cum s-a văzut — destul de 
curajos, dar manifestînd tendința de 
a finaliza acțiunile mai mult prin șu
turi de la semidistanță au ușurat mult 
sarcina apărării echipei noastre. Ei 
pasează precis, circulă rapid și trag 
puternic și precis la poartă. în gene
ral au lăsat o impresie bună. întîl- 
nirea a fost arbitrată de Janis Grin- 
bergas (U.R.S.S.).

Au început campionatele mondiale de bob
GARM1SCH - PARTENKIRCHEN, 

21 (Agerpres). — Campionatele mon
diale de bob au început sîmbătă în sta
țiunea de sporturi de iarnă Garmisch- 
Partenkirchen (R.F. Germană). La 
competiție participă sportivi din Ita
lia, S.U.A., Austria, Anglia, Canada, 
R.P. Romînă, Elveția, Belgia, R. F. 
Germană și alte țări.

Proba echipajelor de două persoane 
a fost cîștigată de Italia II (Ruatti- 
De Lorenzo) care a marcat în cele patru 
manșe timpul de 5:03,73. Pe locul

ria lui Lothar Appier (R. D. Ger
mană) care a realizat o performanță 
unică în istoria acestei curse, cîști- 
gînd 6 etape din cele 7 disputate 
pînă acum. El a parcurs distanța de 
180 km în 4 h 46:53,0, întrecînd la 
sprintul final pe Scibiorek (R. P. Po
lonă) și iugoslavul Sebenik.

Cea de-a 8-a etapă a turului ciclist 
al Egiptului disputată sîmbătă pe 
ruta Port Said — Ismail ia (80 km) 
a fost cîștigată la sprint de polonezul 
Jan Scibiorek, cronometrat cu timpul 
de 1 h 48:55,0. El a fost urmat de 
Frank (R. D. Germană) și Sebenik 
(Iugoslavia). Alergătorul german Lot
har Appier a sosit cu o întîrziere de 
3 min. dar continuă să poarte mai 
departe tricoul galben. Duminică a 
fost zi de repaus. Cursa se reia astăzi 
cu etapa a 9-a Ismailia — Mansurah 
(150 km).

FOTBAL
• PARTIDELE INTERNAȚIONALE 

de fotbal desfășurate sîmbătă în A- 
merica de Sud s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate tehnice: la San
tiago, Partizan Belgrad-Colo Colo 3-1 
(1-1) ; la Montevideo, Nacional Monte- 
video-F. C. America Rio de Janeiro 
3-0 (2-0) ; la Lima, F.C. Santos-Uni- 
vesitario Lima 5-2 (3-1).

• IN CADRUL unui turneu inter
național care se desfășoară în orașul

Jucătorii romîni de tenis de masă 
au susținut primele meciuri în R. S. Cehoslovaci

La Bratislava: R. P. R. — R .S. €. (icminin) 3-0, R .S C. — R. P.R. 
(masculin) 3 0; La Drno sportivii noștri învingători cu 16 O

BRNO 21 (prin telefon). — Sîmbătă 
seara, în Palatul Sporturilor din Bri- 
tislava, a avut loc întîlnîrea interna
țională de tenis de masă dintre re
prezentativele feminine și masculine 
ale R.P. Romîne și R.S. Cehoslovace. 
Jucătoarele noastre Maria Alexandru 
și Geta Pitică acționînd degajat au 
cucerit victoria cu scorul de 3—0: Geta 
Pitică—Svarcova 2—0 (11, 10), Maria 
Alexandru — Bosa 2—0 (11, 18), 
Maria Alexandru, Geta Pitică — Svar
cova, Bosa 2—0 (10, 22). In schimb 
băieții au fost nesiguri și au fost în
vinși cu 5—0: Polakovic — Covaci 
2—0 (11, 12), Miko — Giurgiucă 2—0 
(17, 18), Andreadis — Negulescu 2—0 
(16, 17), Miko—Covaci 2—0 (15, 14), 
Polakovic — Negulescu 2—0 (18, 15).

Duminică, lotul romîn s-a deplasat 
la Brno, unde a susținut în seara a- 
celeiași zile o serie de întîlniri în com
pania reprezentanților clubului Spar-

Întrecerile patinatorilor sovietici

Boris sienin si Eugheni Grisin în lormă
Pe patinoarul din orașul Gorki 

și-au dat întîlnire cei mai buni pati
natori de viteză din Uniunea Sovie
tică, în cadrul campionatelor unionale. 
O formă deosebit de bună a arătat 
fostul campion mondial Boris Stenin 
care s-a clasat pe primul loc al în
trecerii. După ce sîmbătă Stenin 
triumfase în proba de 500 m el s-a 
clasat la egalitate cu R. Merkulov 
pe primele locuri ale cursei de 1500 
m cu timpul de 2:20,0. Ultima probă 
a concursului (10.000 m) trebuia să 
decidă pe învingător. Campionului 
european Viktor Kosicikin i-ar fi tre
buit un avans de 50 sec. asupra lui 
Boris Stenin pentru a se clasa pri- 

dci s-a clasat Italia I, iar pe locul 
trei R.F. Germană II. Cele două 
echipaje romînești au ocupat locurile 
14 și 15 cu timpurile de 5:23,56 și res
pectiv 5:25,21.

Bogat program competitions! al gimnaștilor sovietic
MOSCOVA (Agerpres). — In 1962 

gimnaștii sovietici vor participa la 
18 competiții internaționale dintre care 
cea mai importantă va fi bineînțeles 
campionatul mondial de la Praga. 
Pregătirile pentru întrecerile sezonului 
internațional au început in sălile din 
Moscova, Leningrad, Kiev chiar din 
primele zile ale acestui an. In pro
gramul de pregătire pentru campiona
tele mondiale sînt incluse întîlniri cu 
gimnaști din R.P. Polonă, R.P. Ro
mînă, Iugoslavia, R.P Ungară, Fin
landa și alte țări. Echipele reprezen- 

Succesele 
hocheiștilor indieni
In orașul Ahmedabad (India) se 

desfășoară un important turneu inter
național de hochei pe iarbă. După 
opt tururi, reprezentativa Indiei este 
fruntașă în clasament, înregistrind nu
mai victorii.

Hocheiștii indieni au marcat 46 
de puncte primind unul singur, pină 
acum. Iată ultimele rezultate înregis
trate de echipa Indiei: 3—0 cu Aus
tralia, 4—0 cu Belgia. Alte rezultate 
din turneul de la Ahmedabad : Noua 
Zeelandă—Indonezia 6—0, R.F. Ger
mană—Olanda 0—0, Noua Zeelandă 
— Malaya 0—0, R.F. Germană — 
Australia 3—0.

PE GLOB
Mexico, echipa Botafogo din Rio de 
Janeiro a dispus cu scorul 3-0 de To
luca (Mexic). Cele trei puncte au fost 
realizate de Didi, Zagallo și Amarildo. 

CONTINUINDU-ȘI TURNEUL în 
Columbia echipa iugoslavă de fotbal 
Steaua roșie Belgrad a jucat la Bo
gota cu echipa America din orașul 
Caii. Oaspeții au obținut victoria cu 
scorul de 3-0 (0-0).

tac din localitate. Sportivii romîni a 
ieșit învingători în toate cete 16 pat 
tide: Rethi—Dosedla 2—0, Maria Ale 
xandru — Kinkova 2—0, Negulescu- 
Chladek 2—0, Giurgiucă — Dank 
2—0, Geta Pitică — Muchova 2—( 
Covaci — Soukup 2—1, Maria Ale 
xandru, Negulescu — Kinkova, Chla 
dek 2—0, Eleonora Mihalca — Pech 
manova 2—0, Rethi — Daniel 2—0 
Giurgiucă — Chladek 2—0, Negu 
lescu — Dosedla 2—0, Covaci — Ko 
tinski 2—0, Maria Alexandru - 
Pechmanova 2—0, Eleonora Mihalca— 
Muchova 2—0, Rethi — Soukuo 2—0 
Negulescu — Kotinski 2—0.

Marți, sportivii romîni vor juca dit 
nou, de data aceasta la Blansko, < 
localitate la 30 km. de Brno. Dup: 
meciurile de la Blansko, jucătoarei 
și jucătorii de tenis de masă dii 
R.P.R. vor evolua la Pardubice.

mul. Handicapul era evident plC-, 
mare și deși Kosicikin a obținui ce 
mai bun timp în cursă, fiind crono 
metrat în 17:43,2 eT ocupă al doiles 
loc în clasamentul general în urm: 
lui Boris Stenin, campion absolut a 
U.R.S.S. Stenin a obținut un tota 
de 194,541 puncte.

Alți patinatori sovietici s-au întrecu 
pe patinoarul de altitudine „Medeo' 
de lingă Alma Ata. Campionul olim 
pic Evgheni Grișin a parcurs 500 tr 
în 39,8 realizînd cea de a doua per 
formanță mondială din istoria pali 
najului la această probă. Performanțe 
bune au fost înregistrate și în prob: 
feminină de 500 m cîștigată de Irin; 
Egorova cu timpul de 45,3. Fost: 
campioană mondială Tamara Rîlova 
s-a clasat a doua la distanță de 2 
zecimi de secundă.

Actualele întreceri ale patinatorilor 
sovietici constituie o bună pregătire 
în vederea apropiatelor campionate 
europene de la Oslo (3 și 4 februa
rie) ca și pentru campionatele mon
diale care se vor desfășura la Mos
cova, la 17 și 18 februarie.

tative vor fi alcătuite în urma desfă
șurării campionatelor unionale car: 
vor avea loc in luna mai. In Iun: 
octombrie echipele U.R.S.S. se voi 
întîlni la Moscova, Kiev, Leningrac 
cu selecționatele Japoniei.

Pe scurt -
• Primul concurs atletic al eezo 

nului de iarnă în U.R.S.S. s-a des 
fășurat la Palatul sparturilor din Le 
ningrad. P. Mandrakov a alergat 300 
m în 12:32,5 corectind cu aproape ' 
sec. cea mai bună performanță sovie 
tică de sală deținută pină acum d; 
S. Grigoriev. Alte rezultate : 110 mg 
A. Mihailov 14,0 ; 100 m E. Ozolin 10,6 
1500 m E. Jukov 4:00,6.
• Echipele de rugbi ale Anglie 

și Țării Galilor au terminat la egali 
tate (0-0) meciul disputat la Londr; 
în cadrul „Turneului celor 5 națiuni" 
In urma acestui joc, pe primul loc îi 
clasament se află Franța cu 2 puncte 
urmată de Anglia și Țara Galilor ct 
cite 1 p fiecare.

• Intilnirea internațională de hand 
bal în 7 dintre echipele masculine al 
R. F. Germane și Iugoslaviei s-a țer 
minat cu scorul de 23-12 (14-7) în fa 
voarea primei.

• La noua ediție a competiției in 
ternaționale de tenis „Cupa Davis 
vor participa in preliminariile zone 
europene 31 de echipe de țări. Pentr 
prima oară în istoria acestei întrecer 
ia parte și echipa selecționată 
U.R.S.S. Tragerea la sorți a întîlniri 
lor din primul tur urmează să s 
facă la 23 ianuarie.

• Jucătorii maghiari de tenis d 
masă vor inaugura noul lor sezon ofi 
cial participind între 26 și 28 ianuari 
la Praga la campionatele internațio 
nale ale R.S. Cehoslovace. Federali 
maghiară a stabilit ca la această corn 
petiție să participe campionul euro 
pean Berkzik. Peterfi, Rozsas, Fahaz 
campioana europeană Koczian-Fold 
Hevesi și Lukacs
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