
I încheierea lucrărilor
Conferinței pe țară a scriitorilor
I Ședința de miercuri dimineață s-a deschis sub președinția scriitorului Nagy 
■van. in continuarea discuțiilor au luat cuvîntul scriitorii: Lucia Deme- 
|is, A. E. Baconsky, O. W. Cisek, Ov. S. Crohmălniceanu, Alexandru 
leleanu, Mihu Dragomir, Maria Banuș, Vladimir Colin, Mihai Novicov, 
■reel Breslașu. Au luat de asemenea cuvîntul Vasile Mușat, vicepre- 
linte al C.C.S., și locotenent colonelul Victor Militant Cu aceasta, 
Icuțiile au luat sfirșit.
I Lucrările sînt reluate la ora 13,00. La conferință 'sosesc tovarășii 
feorghe Gheorglilu-Dej, Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnăraș, Leonte 
lutu. Conducătorii de partid și de stat sint primiți cu puternice aplauze. 
I La ședință asistă de asemenea tovarășii A. Joja, I. Murgulescu, 
I Niculescu-Mizil, Constanța Crăciun, membri ai C.C. al P.M.R., acade- 
l'ieni, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, 
Irezentanți ai altor uniuni de creație.
I Intimpinat cu deosebită căldură de participanți, tovarășul Gheorghe 
leorghiu-Dej aduce Conferinței scriitorilor salutul C.C. al P.M.R., al 
Insiliului de Stat și al guvernului R.P. Romine.
I Scriitorii delegați și numeroșii invitați au primit cu mare însuflețire 
lutul condu erii partidului și statului nostru. In sală au răsunat in- 
lung aplauze
I Acad. Miliai Beniuc, care a prezidat ședința, a arătat bucuria scriito- 
pr, sentimen’ul de mare cinstire pentru faptul că tovarășul Gheorghiu- 
fj a adus Conferinței „cuvintul partidului, îndemnul care să slujească 
fcvoltării literaturii noastre, statui înțelept care să lumineze calea creației 
Bstre".
I „Cred — a spus vorbitorul — că exprim gindul fiecăruia din noi, 
late prea slab spus în cuvinte, atunci cind vorbesc de recunoștința 
bhindă ce o simțim noi față de partid, pentru tot ceea ce a făcut pentru 
I, pentru tot ceea ce face, pentru tot ceea ce ne ajută să realizăm in 
lație.
I In salutul partidului există un bogat program, idei de mare valoare 
litru dezvoltarea literaturii noastre in actuala etapă cind întregul popor, 
[baza hotăririlor celui de-a] lll-lea Congres al P.M.R., desăvirșește con- 
LAția socialismului in țara noastră.
I Mulțumirea noastră adevărată față de partid și față de tovarășul 
leorghiu-Dej personal nu poate fi adusă, cred eu, decii prin cărți, iar 
Este cărți trebuie să fie de așa natură incit, cum se spune in salutul 
[miletului Central, ele să contribuie activ la construirea socialismului, 
normarea omului nou".
Ședința de după-amiază a fost prezidată de scriitorul V, Em. Galan. 

| cadrul ședinței, delegații la Conferință au aprobat în unanimitate 
fixitatea Comitetului de conducere și Comisiei de revizie ale Uniunii 
riitorilor Au fost aprobate de asemenea modificările la Statutul Uniunii.

Delegații la Conferință au proclamat în unanimitate ca președinte 
onoare al Uniunii Scriitorilor pe academicianul Tudor Arghezi.
Luind cuvîntul, academicianul Tudor Arghezi a mulțumit călduros 

litru cinstirea făcută.
In continuare, a avut loc alegerea prin vot secret a Comitetului de 

hdneere și a Comisiei de revizie ate' Uniunii Scriitorilor.
La prima sa ședință plenară. Comitetul de conducere a ales Biroul 

pionii Scriitorilor, alcătuit din 13 membri Președinte al Uniunii Scriito- 
nr a fost ales academicianul Mihai Beniuc, iar vicepreședinți — Demos- 
pe Botez și V. Em. Galan,

în unanimitate, delegații au adoptat hotărirea Conferinței pe țară a 
riitorilor.

Prin puternice aplauze, conferința a hotărit să trimită o scrisoare 
jmitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin, tovarășului
i. Glieorghiu-Dej.

Conferința a adoptat, de asemenea, o moțiune care exprimă hotărirea 
riitorilor de a-și mobiliza toate forțele în lupta pentru apărarea păcii.

Lucrările Conferinței pe tară a scriitorilor au luat sfirșit.
(Agerpres)

eul final al campionatului republican de hochei
i încheiat prima parte a turneului 
al campionatului republican de 

■i. După șapte zile de întreceri, se 
;c echipele participante la cele 

turnee finale: Steaua, Voința 
■urea Ciuc, Știința Cluj și Știința 
rești se vor întrece pentru locurile 

iar Steagul roșu, Tîrnava Odor- 
Wetalul Rădăuți și Șurianul Sebeș 
larticipa la turnetn pentru locurile

B scurte; comentarii asupra jocu- 
Ldiii ultimele, etape :

curat, în care s-a înregistrat o singură 
eliminare. Au marcat pentru brașoveni 
C. Antal (3), Gogeanu și Szekeli.

TÎRNAVA ODORHEI—METALUL
RĂDĂUȚI 5—1 (4—0. 0—1, 1—0).
Surprinși de citeva ori pe contraatac, 
rădăuțenii au primit în prima repri
ză golurile care au decis meciul. Re
priza a doua a aparținut Metalului, pen
tru ca în final Tîrnava să domine iar. 
Autorii golurilor: Tftrok I, T8r6k II, 
Gyorgy, Tarcsi. Covaci, respectiv Mu- 

«.-o. . • Bre- < .
fagul roșu—șurianul 5-0., steaua 
p, 1—0. 2—0). Brașovenii n-au 4—1
at‘'d?(-îtatît cit le-a fost necesar^ 
u a dbți Victoria. A fost un joc

? O ' J

Rezultatele

i — ȘTIINTA BUCUREȘTI
1 (2—0, 1—I, 1—0). Acest meci i 

pasionat publicul spectator, care a avut 
surpriza de a vedea, timp de o .repri- 

de aseară -----------------
primul joc Steaua a întrecut mai 

decit era de așteptat, pe Știinta 
leu scorul de 13-3 (5-1, 3-0. 5-2). Ho
rii mi itari au arătat o vervă deo- 
k« între cndip-șî adversarul în pti*  
rina prin omogenitate, viteză în 

ai si luciditate în fazele de poaTtă. 
Iau lăsat să le scape aproape nici 
azie bună de gol și astfel scorul a 
proporții nereale, însă, față de as- 
1 general al jocului. Știinta Cluj 
teat mult, deseori foarte periculos, 
ales atunci cînd pe gheață s-a aflat 
entui Biro, cel mai bun de pe te- 
Greșelile grave ale portarului Sta-

Printre competitori Be află: Liliana 
Veselinoaici, Elena Vasi, Ad. Scheider, 
Felicia Grama, Er. larger (Banat). 
Renale Gabel, Doina Sasu, I. Carolea, 
M. Mureșan, D. Comșa (Brașov), Eca- 
terina Potoroacă (Ploiești), Elvira Ca
taramă, Mirela Vasiliu (Argeș), Eva 
Soos, N, Tothpall, El. Kineses (Mure:- 

. Autonomă .Maghiară). C. Stroe (Olte
nia). D. Gradin «Hunedoara), Maria 
Vaida, Margareta Costin, C. Szaaz 
(Crișar.a), ph. Plesnită (Galați), Ecaț. 
Crept, Virginia Melnic, , V.. Suciu (Iași), 
Viorica Furdui, . Maria Filip, Rodica 
Voroneanu, Olga Dolgangiu (Bacău), 
Al. Spiridon (București), Elena Croi- 
toru, Rodica Ștefănescu (Dobrogea), 
Ana Beșuan, Emese Kineses, S. Dincă, 
I. Lazăr, P. Grigorescu (Cluj) etc.

• CONSILIUL ASOCIAȚIEI spor
tive Carpați Sinaia a trecut la îndepli
nirea sarcinilor reieșite din hotărirea 
adunării generale. Printre ac|iunile ini
țiate se numără și organizarea cam
pionatelor pe asociație, care s-au bucu
rat de un frumos succes: pest? 500 de 

-participanți. lată și numele primilor 
campioni ai asociației sportive „Carpați 
Sinaia": Constantin Boceanu (șah), 
Aurel Burchi (tenis de masă) și D 
Dumitran (haltere),

• NUMĂRUL MEMBRILOR 
IJ.C.F.S. care activează in asociația 
sportivă Energia Cimpina a crescut în 
ultimele două luni de ta 900 la 1.300. 
Această creștere simțitoare a număru
lui de oameni ai muncii angrenați în 
activitatea sportivă se datorește bunei 
organizări a 'întrecerilor Spartachiadei 
de iarnă a tineretului.

de jucătorii bucureșteni, s-au transfor
mat insă in goluri, care au stins trep
tat elanul clujenilor.

Jocul „deschis" a. _ - —
plăcut mult numeroșilor spectatorii La 
Șfirșit, vil aplauze au răsplătit pe mili
tări. care au terminat neinvinsî -turneul. 
, Au marcat t Szabo 1 (3), Szabo it (2)> 
Kalamar (2), Peter (3), Varga, Lbrincz si ZOgrafi, —----------—- - - - —
zap II,Voința
»-», 1-0). ___ _______________________ „
Varga și respectiv Fogoros si Vakar. 
Lâ scorul de 3-2, Ferenczi (Știința Buc.)

al ambelor echipe - a 
ia 

au răsplătit pe miii-

l 13), Szabo it (2),
... __ ... " „ .
respectiv Nagy, Blro si Ca-

M, Ciuc-Știința Buc. 4-2 (3-2, 
Au marcat Andrei 2». Takacs și

Fază din meciul Steaua—Știinfa Cluj.
l oto ; Teodor Roibu

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN1ȚI-VĂ !

Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Romînă
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Azi se încheie „Cupa orașului București“ la handbal

Neînvinse, echipele București și Budapesta 
se întîlnesc într-un meci decisiv

- Cîștigînd meciul cu echipa Magdeburg, formația de juniori a Capitalei joacă azi cu Skoplje 
pentru locul III în clasament

redutabila formație a Budapestei. Ast
fel, pînă în min. 10 scorul a fost de 
două ori (1—0, 2—1) favorabil jucă
torilor din Magdeburg. Acționînd în 
stilul lor obișnuit, cu pase rapide și 
lungi, cu șuturi puternice, mai mult 
de la 9—10 m (ceea ce ne aducea 
aminte de handbalul în 11 I) ei au 
dat emoții handbaliștilor maghiari.

REZULTATE TEHNICE
Rapid - Șc. Sp. elevi nr. i 18-15 

(9-7); Budapesta - Magdeburg 20-15 
(8-8); București - Skoplje 22-9 (8-1); 
Dinamo - Voința 20-15 (9-9): Buda
pesta - Skoplje 26-22 (15-13): Bucu
rești (juniori) — Magdeburg 19-14 
(7-9).

Fază din Jocul Bucurețli (seniori) — Skoplje, Virgil Hnat trage la poartă pa 
Ungă blocajul jucătorului iugoslav.

Foto: V. Bageac
După patru zile de întreceri, care 

au scos în evidență valoarea ridicată 
a tuturor echipelor participante, dar in 
special a formațiilor București (seniori) 
și Budapesta, „Cupa orașului Bucu
rești" se încheie astăzi, cind este 
programat și cel mai interesant meci,

ză, formația campioană dominată de 
tînăra echipă studențească. Este vorba 
de repriza secundă, in care Știința a 
fost mal bună și în care i-am văzut pe

RADU URZICEANU
(Continuare in pag a 3 a)

acela dintre echipele menționate mai 
sus.

Cea de a treia etapă a turneului — 
disputată marți după-amiază — a dat 
prilej celor prezenți în sala Floreasca 
să urmărească două partide interesan
te, dintre care însă doar prima, aceea 
dintre echipele orașelor Budapesta și 
Magdeburg a fost mai echilibrată. In 

Aceștia au reușit însă să aibă avan
tajul în scor abia după această pe
rioadă de joc. In continuare ei au 
făcut eforturi deosebite, mai ales in 
apărare, pentru a putea menține în 
favoarea lor diferența de unul sau 
două goluri. Cu toate acestea, în min. 
20 scorul era din nou egal: 6—6 și 
în ultimele 10 minute de joc ale re
prizei am asistat la o aprigă dispută, 
care s-a încheiat la... egalitate: 8—8.

caliiș/antonescu

(Continuare in pag. a 4-a)

acest meci tinerii handbaliști germani 
au încercat •— și au reușit o bună 
parte din timp — să țină „în șah* *

Ieri la Atena 
STEAUA BUCUREȘTI- 

APOLLON 3-1
(Citiți cronica meciului in pag. a
3-a)

Atleții juniori la start
Sala Floreasca II din Capitală va 

găzdui la sfirșitul acestei săptămini 
întrecerile din cadrul concursului re
publican pe teren acoperit pentru Ju
niori și junioare. La acest concurs au 
fost invita(i 150 dintre cei mai valoroși 
atlefi din toate regiunile țării. Vor 
participa de asemenea și cei mai buni 
juniori din Capitală. ‘ ■>

Concursul are ca scop verificarea 
nivelului de pregătire al tinerilor noș
tri atleți in fața cărora stau, in acest 
sezon, numeroase competiții impor
tante.

In prima zi a întrecerilor, simbătă, 
sînt programate probele „clasice" de 
sală, iar duminică va avea loc trece
rea normelor de control a calităților 
fizice.

Margareta Miliades a obținut recent un 
rezultat promițător la săritura în lun

gime.
Foto: Gh. Amuza .

Știri din asociațiile 
sportive

• DESFĂȘURAREA COMPETIȚII
LOR SPORTIVE pe asociație a deter
minat mărirea numărului de membri 
U.C.FS. și la asociația sportivă Victo
ria Florești. Cei peste 1.600 de membri 
U.CF.S. sînt angrenați in diferite în
treceri sportive organizate la ciclism, 
volei, șah. tenis de masă, fotbal etc.

• DE CURIND au luat ființă in ora
șul Cimpina două noi asociații sportive: 
P.T.T.R. și Constructorul. Aceste aso
ciații asigură activitatea sportivă a 
peste 200 de membri ai U.C.F.S.

• ASOCIAȚIA SPORTIVA CARAf- 
MANUL Bușteni a pus un accent deo
sebit pe organizarea întrecerilor din 
cadrul Spartachiadei de iarnă a tine
retului. La startul întrecerilor s-a.u pre
zentat peste 700 de participant!. Au 
fost organizate competiții la schi, să
niuțe, șah, tenis de masă ș.a

• ASOCIAȚIILE SPORTIVE școla
re au desfășurat de asemenea o intensă 
activitate in organizarea întrecerilor 
Spartachiadei de iarnă a tineretului. 
Concursurile de schi ,și săniuțe au mo
bilizat c»l mai mare număr de partici
pant. Firește, întrecerile de șah, tenis 
de masă, gimnastică, haltere. Țrinte 
ș.a. s-au bucurat și ele de o largă par
ticipare. La asociația Știința Cimpina 
au fost înregistrați 520 participant, la 
„Tînărul petrolist" 1473 participant, la 
„Tinărul electrician" aproape 700 etc.



Drum bun, tovarășiL“

Ln grup de eir> din Iași la cobora Dîham din Bucegi.
Foto: P. Codrea

De fiecare dală cind grupuri de tu
riști pleacă U excursie ori La odikni, 
tovarășul Ores te Cotar gin, șeful ag-n- 
ției ON T „Carpați*  lași le spune: 
.Drum boa. tovarăși și petrecere pil
eați !*

Pentru această iarnă, comisia de schi 
a orașului Reșița a prevăzut un bogat 
program eompetițional. Schiorii reșițeni 
vor participa Ia concursuri interasoci- 
ații, la citeva întreceri festive. Ia tra
diționala „Cupă Semenic", la „Cupa 
Olimpia*, „Cupa 6 Martie" și la toate 
fazele campionatelor republicane. Co
misia de specialitate a făcut un plan 
special pentru a asigura desfășurarea 
unei etape a Cupei R.P.R. la fond, în 
condiții optime. Schiorii reșițeni vor 
lua parte și la o serie de concursuri 
țe șe vor desfășura în alte centre.

Paul Bocșanu
corespondent

Și dacă ar fi să socotim de ci:e ori 
a spus cariatele acestea, n-am reuși 
N-am reuși pentru ci numai ia anul 
care a trecut agenția ONT. din orașul 
nostru a organizat: la București, pe 
Valea Pralto vei, la Bicaz, la Lacul Roșu, 
la Sorine ști fi In alte colțuri pitorești 
ale patriei — peste 50 de excursii la 
care au luat parte 35.000 de oameni ai 
muncii, firi a socoti grupurile de eteri 

studenți, totalizind peste 120.000 de 
rile de odihnă petrecute ia excursii 
plăcute fi interesante.

Dar agenția ONT. se mindrețte fi 
cu excursiile organizate special pentru 
colectiviști. Sute de colectiviști din ra
ioanele Negrești, Huși și Birlad au 
văzut marea, au fost la munte, ba o 
porte dintre colectiviștii din Vaslui au PETRE CODREA-coresp. reg.

VACANȚA NEDORITA
Activitatea competițională cu carac

ter republican cunoaște o nedorită, 
dar — sperăm — scurtă întrerupere, 
cauzată de lipsa de zăpadă. In Postă
var, in B-jcegi și în alte masive, stra
tul de zăpadă existent permite doar 
desfășurarea antrenamentelor de sla
lom pe porțiuni mici de zăpadă și- 
pe alocuri, a întrecerilor de fond.

In fața acestei situații, federația 
de specialitate a hotărit aminarea pri
mei etape a Cupei R.P.R. pentru o 
dată ce va Q stabilită ulterior. De 
asemenea, a fost aminat concursul 
internațional .Cupa speranțelor", re- 
programat pentru zilele de 10 și 11 
martie. Astfel, schiorii fruntași au in
trat intr-o „vacanță*  pe care, sintem 
convinși, fiecare și-o dorește cit mal 
scurtă.

Această perioadă de inactivitate ofi
cială nu trebuie să însemne repaus 
total. In Kantzer, in văile Bucegilor, 
există incă porțiuni cu zăpadă, pe care 
se poate lucra pentru menținerea pre
gătirii fizice și pentru îmbunătățirea 
procedeelor tehnice. De altfel, schio
rii de la Carpați Sinaia se antrenea
ză și acum in jurul cabanei Virful 
cu Dor, unde zăpada se mai menține 
in stare suficient de bună pentru 
desfășurarea pregătirilor.

Ninsoarea anunțată pentru săptă- 
miruie următoare va permite reluarea 
competițiilor cu caracter republican. 

Din poșta zilei
■. t

BOGATA ACTIVITATE PENTRU 
SCHIORII REȘIȚENI

30 de ex-

fost și ta R. P. Bulgaria, la Sofia, 
Russe. Plevna

Salari al ii agenției, fi îndeosebi Cui- 
s tanti n Lupa. lulia Roman, Constantin 
Loghin fi Ckeorgke Pinzaru, s-au preo
cupat de organizarea in tot mai bune 
condițiuni a excursiilor.

Agenția o organizat peste 
cursii in țările socialiste, a organizai 
trimiterea a mii de salariați împreună 
cu familiile lor la tratamente la Borsec, 
Cilimănești, Patra Damei, Singeorz- 
Băi, Herculane ele.

Zilele trecuta, agenția a primit o scri
soare de la colectiviștii din Tirzii, ra
ional Huși, prin care aceștia iși ex
primă dorința de a vizita anul aces'a 
regiunile Dobrogea fi București, pentru 
a-și vizita prietenii din aceste regiuni, 
pentru a-și împărtăși din experiența 
muncii lor.

Noi le dorim din toată inima „Drum 
bun !•

In vederea acestor întreceri, schiorii 
au datoria să se pregătească cu toată 
seriozitatea, pentru ca reînceperea ac
tivității oficiale să-i găsească în for
mă. Totodată, este indicată organizarea 
unor concursuri neoficiale, de control 
al stadiului de antrenament.

Campionatul republican pe echipe
SIBIU. Prima etapă a campionatu

lui republican de popice pe echipe se 
află in plină desfășurare. Recent s-au 
încheiat întrecerile turului fazei oră
șenești. In întrecerea echipelor de ca
tegoria I s-a înregistrat o mare sur
priză: formația C.F.R., calificată anul 
trecut în finala pe țară, a terminat 
prima parte a campionatului orășenesc 
pe locul III. Iată, de altfel, configura
ția atașamentului la sfîrșitul turului: 
1. Electrica 9 p; 2. Construcții 7 p: 
3. C.F.R. 5 p; 4. Voința 3 p.

Față de edițiile anterioare, nivelul 
tehnic al confruntărilor a fost mult 
mai ridicat. Această constatare îmbu
curătoare a reieșit și din comportarea 
individuală a unor popicari care au 
realizat rezultate frumoase. Cel mai 
constant jucător s-a dovedit a fi Au-

EXCURSII INSTRUCTIVE

Secția de turism a asociației sportive 
Vulturul, din comuna Vultureni, raionul 
Gherla, a început să desfășoare o fru
moasă activitate turistică. Astfel, zilele 
trecute un grup de sportivi și sportive, 
componenți ai echipelor de volei și 
atletism, au făcut o excursie în raionul 
Năsăud. Oaspeții au vizitat satele Coș- 
buc și Rebreanu, unde au admirat ca
sele muzee ale acestor doi mari scrii
tori. Sportivii din Vultureni au avut 
prilejul să admire frumusețile naturii 
specifice acestui raion de 
totodată, să acumuleze noi 
de cultură generală.

munte și, 
cunoștințe

Aurel
corespondent

Anton

CORESPONDENT» NE SCRIU 
DESPRE SPARTACHIADA DE IARNĂ 

A TINERETULUI
• LA ASOCIAȚIA SPORTIVA ME

TALUL PITEȘTI, Spartachiada de iar
nă a tineretului este în plină desfă
șurare. Notați o cifră: numai la șah 
s-au înscris peste 300 de cohcurenți, 
cei mai mulți de la secția sculărie. 
Desigur că numărul participanților va 
crește și mai mult, pentru că în a- 
ceastă asociație încă se mai fac în
scrieri pentru concursurile diverselor 
discipline sportive din cadrul Sparta- 
chiadei. Cel mai bun pînă acum la 
șah: tehnicianul Radu Z. loan.

• IN COMUNA TIȚEȘTI (reg. 
Argeș) s-a înregistrat o participare 
bogată la săniuțe : peste 160 de concu- 
renți. 20 de țărani muncitori au luat 
parte la concursul de schi, 75 la șah, 
dar numai 4 la trîntă I Judecind după 
cifrele frumoase înregistrate la cele
lalte sporturi, ajungem ia concluzia că 
și la întrecerile de trîntă ar fi putut 
lua parte un număr mare de săteni, 
dacă acest sport ar fi fost mai bine 
popularizat

• REZULTATE FRUMOASE 
ceea ce 
nastică 
Bercioiu 
Vilcea : 
au luat 
Spartachiadei de

în 
privește participarea la gim- 

s-au înregistrat în comunele 
și Budești din raionul Rm. 

70 de gimnaști și gimnaste 
parte la întrecerile din cadrul 

' '; iarnă la asociația
sportivă Spicul din comuna Budești 
și 32 la Drumul Belșugului din comu
na Bercioiu. In schimb, participarea a 
fost sub posibilități la Valea Simnicu- 
lui din comuna Blidari: 15 băieți și 
II fete.

• DE UN SUCCES DEOSEBIT 
s-au bucurat întrecerile de șah și trîntă 
din comuna Vlădești, raionul Rm. Vîl- 
cea. llie Ionel și Gheorghe Pițigoi 
s-au clasat pe primele două locuri la 
întrecerile masculine de șah, iar Ma
ria lordache și Lucreția Pițigoi la cele 
feminine. La trîntă, cei mai buni s-au 
arătat a fi Gheorghe Coșag, Gheorghe 
Țanea, Dumitru Cîrjan și Vasile Oprea.

• LA RM. VILCEA se acordă un 
interes deosebit întrecerilor de schi. 
La asociația sportivă Știința de pe 
lingă școala de meserii, a fost orga
nizat un centru de schi aflat sub 
conducerea prof. Anatol Bulat S-a 
stabilit ca întrecerile să aibă loc pe 
dealul Petrișor. Pentru comunele din 
nordul raionului (Malaia, Voineasa, 
Brezoi etc.) a fost amenajată o altă 
pirtie. ia Voineasa.

• LA ȘCOALA MEDIE Nr. I DIN 
CRAIOVA ar trebui să se acorde un 
interes mai mare popularizării șahului 
și schiului. Intr-adevăr, in timp ce la 
gimnastică au luat parte 265 de băieți 
și 180 de fete, pe listele de înscrieri 
ia șah au fost trecuți doar 46 de 
elevi și... 5 eleve. Situație asemănă
toare la schi: 25 de concurenți în to
tal, dintre care 6 fete.

(Electrica) care a tota- 
de 824 p. d., urmat in

ret Murgășan 
lizat o medie 
clasament de colegii lui de echipă Gh. 
Ghișoiu (821 p. d.). Victor Felseghi 
(818 p. d.), Peter Herbert (807 p. d.), 
Paraschiv Suscu (Construcții) 806 p. d. 
și Karol Majoreanu (Electrica) 806 
P. d.

Turul campionatelor masculine re
zervate categoriei a Il-a și a III-a și 
întrecerile feminine nu s-au încheiat 
încă. (ILIE IONESCU - coresp.).

TG. MUREȘ. In campionatul cate
goriei a U-a din orașul nostru ișl 
dispută întlietatea 14 echipe masculi
ne. In etapele- a Xl-a și a XII-a ma
joritatea' întîlnirilor s au încheiat cu 
scoruri strînse, iar o serie de jucă
tori au obținut rezultate bune. Ștefan 
Zombori (Fabrica de zahăr) a fost 
marcat cu 415 p. d. (la categoria a Il-a 
se lansează cite 100 de bile), iar H. 
Cserni (Fabrica de zahăr), L. Moraru 
(Progresul), L. Martina (Rapid), Gh. 
Vuță (Rapid), I. Giurgiu (Progresul), 
M. Borș (Progresul) și L. Szarvadi 
(Mureșul) ati depășit granița celor 
400 p. di

înaintea ultimei etape a turului pri
mele trei locuri in clasament sînt o- 
cupate de echipele Ciocanul 1 — 36 
p, Rapid I — 32 p și Oțelul roșu — 
30 p. (ÎOAN PAUȘ — coresp.).
■-

Călăreții se întrec
Sîmbătă și duminică, 

clubului Steaua din calea 
avea loc prima etapă a 
IARNA" a 
organizat de clubul sportiv Știința 
Bcsurești. Vor fi p-ezenți, la startul 
acestor întreceri, călăreți fruntași, 
componenți dî lotului republican, din 
cluburile sportive Steaua*  pinamo,

la manejul 
Plevnei, va 

„CUPEI DE 
concursului de călărie,

Angajamentele sînt tra
viață
a traduce în 
din lucrările 

alegere a org 
consiliul as 
Poiana Mare,

Prima competiție a anului

in

r

Uniunea 
reuniune 
maestrul 
Ciocîltea.

M. CARAULEANU cor

Arbitrii și-au analizat activitat
la Bucu- 
Colegiu- 
de două 
critic și 
de cole- 
și au a-

Arbitrii-judecă tori din întreaga țară 
au fost prezenți zilele trecute " “
rești, cu prilejul consfătuirii 
lui central de arbitri. Timp 
zile ei au analizat în spirit 
autocritic activitatea depusă 
giile regionale și orășenești 
doptat măsuri menite să îmbunătă
țească tot mai mult calitatea arbitra
jelor în box.

Darea de seamă prezentată în nume
le Colegiului centrai de tov. Petre 
Epureanu a subliniat că saltul calita
tiv realizat în ultimii ani de boxerii 
romîni se datorește intr-o măsură și 
arbitrajelor prestate de oficialii noștri, 
în spiritul noii orientări. Aceasta lasă 
lupta liberă — conform regulamentului 
— lupta corp la corp, lupta pe contra
atac, eschivele rotative și scăderile de 
nivel. Potrivit acestei noi orientări 
s-au luat severe măsuri împotriva 
boxerilor care au lovit cu capul sau 
cu mănușa deschisă. Darea de seamă 
a subliniat munca temeinică și cu re
zultate bune a colegiilor de arbitri din 
Cluj, Craiova, Constanța, Galați. Bra
șov, Reșița, Oradea și București.

Un obiectiv important care a stat 
în atenția colegiilor regionale și oră
șenești, relevat și în darea de seamă, 
a fost creșterea numărului de arbitri- 
judecători. Această necesitate a fost 
impusă de faptul că a crescut simți 
tor numărul secțiilor de box și cel 
al boxerilor, ca și numărul competi
țiilor interne și internaționale. Pentru 
aceasta, în anii 1960 și 1961 au fost 
organizate noi cursuri de pregătire a 
arbitrilor-judecători la București, Ti
mișoara, Oradea, Cîmpulung Muscel, 
Galați, Sibiu, Cluj. In regiunile Plo- 

Duminică dimineață în sala dubu- Iul), 2. Gh. Puișor (Metalul), 
lui Uzinei de utilaj chimic și petrolier colae Nicolae (I.T.B.); 70 kg: 
din Capitală a avut loc prima compe- Munteanu (I.T.B.), 2. Ștefan
tiție de lupte din acest an. întrecerea (Semănătoarea), 3. I. Moraru (M 

e__x ___ I ța fost rezervată sportivilor de cate
goria a Il-a și a III-a. Cei peste 40 
de participanți au reprezentat secțiile 
de lupte de la I.T.B., Semănătoarea 
și Metalul.

Cu acest prilej sportivii de la Se
mănătoarea (antrenor Teodor Gaiță) 
au făcut o impresie deosebit de bună, 
dovedind avansate cunoștințe tehnice 
și tactice. La întrecerile de „clasice" 
au fost stabilite următoarele clasa
mente :

52 kg.: 1. Gh. Stoiciu (Metalul), 2. 
Ion Radovici (I.T.B.), 3. Nicolae Pavel 
(I.T.B.); 57 kg.: I. Iosifescu (Metalul),
2. Ion Agapie (Semănătoarea), 3. M. 
Olteanu (Metalul); 63 kg.: 1. Ștefan 
Geantă (Metalul), 2. M. Repede (Se
mănătoarea), 3. M. Spătaru (Metalul); 
70 kg.: 1. Pantazie (Semănătoarea), 2. 
I. Puișor (Metalul), 3. C. Chizdeanu 
(Semănătoarea).

întrecerile de lupte libere, deși au 
fost de un nivel tehnic mai scăzut, 
au plăcut totuși prin dinamismul lor. 
Aici au fost stabilite clasamentele;

57 kg: 1. St. Paraschivoiu (Semănă
toarea), 2. N. Bican (I.T.B.), 3. E. Co- 
jocaru; 63. kg: 1. Ion Spincu (Meta-

SIMULTANUL MAESTRULUI 
V. CIOCÎLTEA

Astăzi după amiază. 
Ziariștilor organizează o 
șahistă în cadrul căreia 

i internațional Victor 
' campionul de șah al țării, va da 
un simultan la 20 de mese cu zia
riștii bucureșteni. După simultan 
va avea loc tragerea la sorți în 
vederea programării întîlnirilor din 
cadrul campionatului de șah pe 
echipe al redacțiilor ziarelor dip 
Capitală) competiție dotată cu 
„Cupa 11 Uniunii Ziariștilor din 
r,p.r.“.

Simultanul maestrului V. Cio- 
ciltea va începe la ora 18, la sedtul 
Uniunii din Calea Victoriei 163.

etc. Concursul constituie un 
prilej de verificare a stadiului

iii manej
Știința 
nimerit 
de antrenament al călăreților bucu- 
reșteni, la sfîrșitul primei părți a 
etapei pregătitoare. In program sînt 
cuprinse probe de obstacole care se 
vor desfășura sîmbătă, de la ora 17 
șț duminică, de la ora 10. 

iești, Iași, Hunedoara, Sucea 
București numărul arbitrilor d 
este însă destul de redus.

Se poate spune că numărul 
lor-judecători (264) pe întreag
nu este încă satisfăcător. Dacă 
seama de faptul că un sfert 
ceș.ia activează în Capitală rei 
— în special în țară 
de arbitri trebuie să se preoc
și mai multă intensitate de or 
rea cursurilor pentru pregătir 
drelor de arbitri-judecători.

în cadrul consfătuirii, prelu 
unor articole din regulamentul 
ției Internaționale de Box 
(A.I.B.A.), făcută de arbitrul Co 
tin Chiriac. s-a bucurat de ase 
de multă atenție.

Consfătuirea Colegiului" cent 
arbitri-judecători a adoptat u
de măsuri pentru îmbunătățirea 
nuă a arbitrajelor. Astfel, s-a lu 
tărîrea de a se înființa colegii d 
tri în regiunile Hunedoara, M 
reș, Suceava, Bacău și București
tru creșterea numărului oficial 
box, anul acesta se vor or 
cursuri de pregătire în « 
București (raioanele Giurgiu, 
ța. Călărași), Suceava, Hun 
Iași, Bacău, Ploiești (Buzău, 
viște), Mureș Autonomă Maghiar 
ghin, Odorhei, Gheorghieni), 
(Mediaș Tohan), Oltenia (Tr. 
rin, Caracal). Argeș (Rm. Vîlce 
tina). Anul acesta F.R. Box va 
un nou regulament, în spiritifl
tării boxului nostru spre îmbu 
rea tehnicii, respectîndu-se pr 
țiile regulamentului A.I.B.A.

Luptînd pentru 
sarcinile rezultate 
nării generale de 
locaie U.C.F.S., 
sportive Înfrățirea 
nea Oltenia, a desfășurat sub 
marea tov. Alex Fetica, pr 
asociației, o intensă mu 
dezvoltarea activității sportive di 
mună.

In ultima perioadă, membrii 
silfului de conducere, printre c 
Lica, V. Stoica și A. Radulescu, a 
șit să obțină rezultate frumoase î 
ce privește înscrierea de noi mem 
U.C.F.S. și încasarea cotizațiilor.

luna d 
adeziunii 

de tineri 
fost încasa

Astfel, numai in 
brie au completat 
membri U.C.F.S 170 
nere, iar cotizația a 
proporție de 100%,.

Cu sprijinul organelor,,> local 
partid și a sfatului popular, s-a 
șit să se amenajeze o sală de 
în care voleibaliștii au. posibil 
să-și continue' antreriăfhehtele în 
pul iernii și să susțiriă intilni 
alte echipe din raion.

„CÂRPATI” 1
FIXE SI REGLABILE-’

Fabricate de I. O. I. L
„METAL-LEMN” DIN ORAD
DE V1NZARE LA TOATE MAC 
ZINELE DE SPECIALITATE C 

ȚARA
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FOTBALIȘTII DE LA STEAUA
• _ ___ ___ ____________________ V ____ _________ ________ ______

Știri, rezultate Completări la două clasamente
AU LĂSAT 0 EXCELENTĂ IMPRESIE LA ATENA
Steaua București—Apollon Atena 3-1 (1-1)
ATENA 24 (prin telefon). — Miercuri 

după amiază echipa romînă de fotbal 
Steaua București a susținut în capi
tala Greciei o intilnire amicală cu for
mația Apollon din prima divizie grea
că. Cu tot timpul nefavorabil, după o 
ploaie care a durat dimineața întrea
gă, numeroși spectatori au ținut să a- 
siste la evoluția fotbaliștilor romîni. 
De notat că terenul cu gazon al sta
dionului Apollon nu a avut prea mult 
de suferit de pe urma ploii, astfel că 
fotbaliștii oaspeți au putut să-și de
monstreze cu destulă ușurință deose
bitele lor calități tehnice. La capătul 
unui meci spectaculos, Steaua a ter
minat învingătoare cu scorul de 3-1, 
după ce la pauză rezultatul era egal 
(1-1).

Gazdele sînt acelea care deschid 
scorul printr-o acțiune personală a a- 
tacantului Ermanis (min. 2). După 7 
minute bucureștenii egalează prin 
Crăciun, care transformă printr-un șut 
puternic o lovitură liberă de la 30 m.

După pauză, dominarea romînilor este 
deosebit de insistentă și se concreti
zează printr-un al doilea gol, marcat 
de Constantin in urma unei lovituri de 
colt în min. 59. In continuare, deși au 
jocul aproape total la discreție, oas
peții nu marchează decit o singură 
dată în min. 83: la o pătrundere a 
centrului înaintaș Tomeș, fundașul 
grec Beshadis vrînd să trimită mingea 
la portar o introduce in plasă: 3-1.

Fotbaliștii romîni au făcut o exce
lentă impresie, primind numeroase a- 
plauze de la spectatorii greci. Steaua 
a prezentat următoarea formație: Voi- 
nescu — Zavoda, Cojocaru, Ivănescu— 
Jenei, Crăciun — Tătaru, Constantin, 
Tomeș, Raksi, Creiniceanu.

Este probabil ca sîmbătă Steaua să 
susțină un al doilea meci.

ELIE SPORIDIS 
corespondentul ziarului „Sportul 

popular" la Atena

Nu i-am uitat pe feroviari
fc Nu, nu tovarășe cititor, pare-se (după 

tonul cu care ne ...dojenești) înflăcă
rat suporter al Rapidului... Nu i-am uitat 
pe fotbaliștii feroviari... După cum vă 
veți da seama, din rîndurile ce urmea
ză, preocupările noastre în legătură cu 
pregătirile echipei din Giulești au în
ceput o dată cu primele zile ale anului. 
Mai precis, din seara aceea rezervată 
ședinței de analiză, la care am fost 
prezenți. La sfîrșitul discuțiilor s-a 
ajuns la următoarele concluzii: „Față 
de returul trecutei ediții (1960—1961), 
comportarea noastră a fost nesatisfăcă
toare. Inconstantă, de Ia un joc la 
altul, echipa a realizat unele partide 
foarte apreciate (ca de exemplu, cu 
Șteaua în cupă, eu Știința Cluj și Pro
gresul în campionat) și altele sub orice 
critică : cu Dinamo Bacău, cu Știința 
Timișoara și, desigur, finala cupei eu 
Arieșul"... „Va trebui să muncim mai 
bine, mai serios în perioada pregătitoare, 
pentru ca la reluare să reamintim prin 
ealitatea jocului nostru de... returul 
trecutului campionat". ...„Situația noa
stră în clasament nu este de natură să 
ne îngrijoreze : este drept, ne aflăm la 
5 puncte de ultima clasată, dar și la 
numai 5 puncte de prima*...

Apoi, jucători, antrenori și 
și-au fixat intilnire pentru luni 7 
lie la cabinetul medical, unde 
ift’ efectueze un control riguros,
mai Grâu, marți 8 ianuarie, în pofida 
gerului pătrunzător, primele picături 
de sudoare aveau să picure în... „bu
toaiele lui OzoUn“, ca o primă dovadă 
că feroviarii inauguraseră pregătirile cu 
toată seriozitatea. In săptămîna aceea, 
am revenit în Giulești aproape în fie
care zi. Crosurile pe zăpadă, diferitele 
exerciții fizice, ca și „miuța“ de pe 
terenul de handbal alcătuiau programul 
primelor zile de pregătire în aer liber. 
„Cu cît 
minteau 
fescu și

•ușor în

Și lui 
solemn, 
atunci

»i 
ca 
sa

medic 
ianua- 
aveau
0 si

veți munci mai bine, acum — 
jucătorilor, antrenorii 
Filoli 
timpul

a- 
Mihăi- 

— cu atît vă va fi mai 
jocurilor*.

★
seri, Ion Motroc. sim- 
mi se destăinuiască:

Jnțr-una din 
țea nevoia să 
„Nu se poate spune că apărarea imediata 
nu și-a făcut datoria. Ca și anul trecut, 
Dungu, ultimul „responsabil* al liniei 
noastre de tund, a primit goluri destul 
de puline: numai 17. Și cu toate a- 
cesțea, atît eu cît și colegii de; linie, 
Greavu și Macri, ne dăm seama 'că mai 
putem să ne îmbunătățim jocul. Iată 
de pildă, eu și cu Greavu mai trtbuie 
să „lucrăm* pentru a ne pune Ia ptinct 
la capitolul „atacul la om“, lui .Maerl 
ii lipsește încă o bună viteză,1.ț Cînd’
vom lichida și cu aceste lipsuri, fertta-' 
borarea noastră va fi și mai btinî, Tar ‘

fii

»•

si-

afara

poarta lui Dungu și mai păzită.
In altă seară, discutam cu antreno

rul Mihăilescu.
— V-a „lipsit“, desigur, lonescu...
— Firește 1 Totuși, dacă ne gîndun 

bine, se poate spune că lipsa lui în 
echipă a fost un fel de rău... necesar. 
Chiar și el este acum convins că abuzul 
de dribling este dăunător, 
echipei. Ne-a promis, însă, 
își va disciplina jocul; și 
vezi ce tripletă vom face.

— Cum o „Vezi* pentru retur ?
— El centru, încadrat de Ozon 

Georgescu. .
— Niâ Balint n-a mers rău; 

uita că este omul care dă goluri
— 11 vom folosi și pe el. Și 

gur nu ca pe o simplă rezervă.

★
Nici extremele ft-au rămas în

preocupărilor. Aportul lor, deocamdată 
nesubstanțial, a fost nu o dată discutat 
de colectiv. Macri, căpitanul echipei, 
ca unul care-i „vede“ din spate, și 
care-i lansează deseori, își arăta astfel 
nemulțumirea: „Sînt cam supărat pe 
„aripile* noastre. Atît pe Kraus, cît 
și pe Vă cam și C. lonescu. De ce ? Pen
tru că nu ne arată că le place fotbalul. 
Nu i-am văzut niciodată venind singuri 
la antrenament, unde să exerseze pro
cedeele specifice postului lor (n.n. atît 
de important 
centreze din 
de colț.

in fotbalul modern): s3 
viteză, să repete lovitura

★
Iată dar, iubite cititor, pasional su

porter al „ll-lui“ giuleștean, care ne-ai 
...interpelat, zilele trecute, la telefon 
oarecum pe ton de reproș. Iată citeva 
din preocupările echipei a cărei „inimă* 
bate la unison cu a durui tale. Apre
ciind după seriozitatea cu care se pre
gătesc rapidiștii și cu care discută pro
blemele. „cheie* ale echipei, poți spera 
și dumneata duminici fotbalistice mai- 
vesele pentru returul care se apropie.

• Marți, la Brașov, echipa Steagul 
roșu și lotul de juniori UEFA au sus
ținut un prim meci de verificare. In- 
tîlnirea a prilejuit un joc plăcut, de 
nivel tehnic destul de bun pentru eta
pa actuală de pregătire. Jocul a scos 
în evidență stadiul avansat de antre
nament al ambelor echipe și a dat po
sibilitate antrenorilor respectivi să 
constate cum trebuie orientate viitoa
rele pregătiri. La Steagul roșu am 
reținut în special execuțiile tehnice 
reușite, precum și preocuparea pentru 
un joc în mișcare, fără balon. Intîlni- 
rea s-a încheiat cu rezultatul de 4—2 
(2—0) în favoarea Steagului roșu. Au 
marcat: Fusulan (2), Meszaros și Da
vid, respectiv Pavlovici (2). Formațiile: 
STEAGUL ROȘU: Hajdu (Cerneanu) 
— Zbircea, Zaharla, Nagy — Filimon 
(Campo), Seredai - Campo (Necula), 
Năftănăilă, Fusulan, Meszaros, David 
(Damian). LOTUL DE JUNIORI : Ada- 
mache (Suciu) — Ivăncescu, Grecea, 
Măndoiu — Jamaischi (Gergely), Cicu 
(Pleșa) — Sorin Avram, Panait, Pav
lovici, Bitlan, Hajdu (Năsturescu). (C. 
GRUIA — coresp. reg.).

• Meciurile Spania — R. P. Romînă, 
din cadrul primului tur al „Cupei Eu
ropei" vor fi conduse primul de ar
bitri englezi, iar al doilea de arbitri 
greci.

• Intre 10 și 25 aprilie va evolua în 
țara noastră o echipă de primă cate
gorie lin U.R.S.S.. Echipa va fi de
semnară ulterior.
• In scopul completării loturilor e- 

chipelor de categorie A și B și pentru 
promovarea unor jucători valoroși de 
la categoriile inferioare Ia categoriile 
superioare, se acordă o perioadă de 
trecere a jucătorilor dintr-o asociație 
sportivă (club) în alta intre 26 ia
nuarie și 15 februarie ax.

Trecerea acestor jucători dintr-o a- 
sociație sportivă (club) in aha se va 
face confopn normelor publicate în 
ziarul „Sportul popular* din 28 iulie 
1960.

Alai punctuală ca niciodată, fede
rația noastră de specialitate a făcut 
cunoscut presei clasamentele jucăto
rilor de tenis pe anul trecut. Un lucru 
bun, pe care îl subliniem. In mare, 
aceste clasamente exprimă nivelul teh
nic atins de fiecare sportiv. Din ele 
poți deduce — mai mult sau mai pu- 

aspecte îmbucurătoare.
fruntea erarhiei, atît Ia băieți 
la fete, se află două nume de

țin -
In

cit și 
tineri: Ion.Țiriac și Mina Ilina, ambii 
de la ' "
doi campioni slot elemente

clubul Dinamo. Faptul că 
' ! CU 

moașe perspective, sîrguincioase 
talentate, bucură sincer pe toți 
ce așteaptă plini de nădejde, de 
de zile, un reviriment în activitatea 
«portului alb de ta noi. Țiriac și Mina 
Ilina au mai mult ca oricare dintre 
tenismanii noștri, obligația de a căuta 
să se afirme pe plan internațional, de 
a nu se mulțumi doar cu titlurile de 
campioni ai țării. Și cu ei doi, am 
epuizat cumva iista „speranțelor" ? 
Citirea atentă a tablourilor ne spune 
că nu. Mai sînt tineri, unii dintre ei 
chiar juniori, care deși situați către 
periferia clasamentelor, promit o creș
tere substanțială, comportări la nivel 
ridicat, chiar pentru sezonul viitor, 
salturi spectaculoase peste mai multe 
locuri. Ne referim în primul rînd, la 
Petre Mărmureanu (Steaua), cu un 
fizic corespunzător, posesor al unor 
lovituri puternice, plin de îndrăzneală 
în fața jucătorilor mai experimentați. 
Credem că dacă va fi bine îndru
mat și va da dovadă de seriozitate in 
pregătire, poate să schimbe ușor locul 
10—11 pe care îl împarte acum cu 
I. Rakosi, cu unul mult superior, în 
imediata apropiere a viitorului cam
pion. Apoi, mai este vorba de trio-ul 
adolescenților din zona locurilor 25-27: 
Constantin Popovici (Steaua), Ște
fan Burciu (Știința) și Sever Dron 
(Dinamo). In special mărginașii, au 
învățat să joace degajat, să se simtă 
în largul lor în competiții, și lucru 
foarte important, să aplice de multe

HOCHEI^;

cei 
fru-

?• 
cei 
ani

ori cu succes, o serie variată de pro
cedee tehnice. O mețiune și pentru 
tînăra Erika Bănyai care și-a înscris 
numele din timpul „uceniciei", prin-, 
tre primele 10 jucătoare. In fine, deși 
neclasați pe 1961, Judith Dibar și 
Gheorghe Boaghe, tot atît de tineri, 
merg pe uh drum ascendent și si-au 
asigurat dreptul de a se alătura plu
tonului „speranțelor".

Dar, așa cum reflectă și clasamen
tele, schimbul de miine al tenisului 
rominesc este încă insuficient conturat. 
Am dori să citim nume de tineri cu 
reale posibilități de progres, imediat 
după locurile intîi. Sînțem obligați 
însă să descoperim în cea mai mare 
parte, jucători și jucătoare . care, din 
speranțe se transformă din ce în ce 
mai mult în decepții, care de ani de 
zile bat pasul pe loc. Așa sînt A. 
Bardan, C. Năstase, Hermina Brenner,- 
șî în mai mică măsură G. Bosch, Șt. 
Georgescu, Julieta Namian, V. Seres^ 
ter și D. Viziru Ultimii doi cel puțin, 
ne fac de cîtva timp să ne palpite 
inima de la deschiderea sezonului în 
aer liber, pentru ca, apoi, pe parcurs, 
să ne deziluzioneze.

Pînă la alcătuirea viitoarelor 
samente mai sînt luni și luni, 
dori ca în aceste noi oglindiri 
activității tenismanilor noștri in 
în curs să vedem strălucind cit
mulți tineri, ca noua generație să - 
asalteze curajos locurile fruntașe. Ctlj 
o muncă perseverentă și conștiin-,1 
cioasă, cu o pregătire metodică și cu 
încredere în propriile forțe, este po
sibil ca imaginea dorită de noi să 
devină realitate. Și nu numai atît. 
Fiecare dintre cei ce vizează un loc 
cît mai bun în clasamentele F R.T. 
1962 are datoria să-și confirme locul 
ocupat prin rezultate frumoase la în- 
trecerile cu sportivi de peste hotar Ț, 
să dovedească o valoare autentică.

cla- 
Am 
ale 

anul 
mai

C. COMARNISCHi
N. MARDA.N

Turneul final al campionatului republican

Fază din meciul Voința M. Cine — Știința Cluj, âștigal de jucătorii din 
M. Ciuc. Andrei (Voința) l-a depășit pe Dibemardo (Știința) și a tras, dar 
Stafie (Știința) a respins pucul lateral

(Urmare din pag. 1)

Foto: G. Tudor
priza a doua, începe cu atacuri vigu
roase ale Științei,, care însCTie un gol 
discutabil, neacordat. Imediat Galantar 
arcă scorul la 3—0. Țiriac reduce han- 

_______ _ _.... _........ , . dicapuftu iin' știt de la distanță. La 
apoi fratele său l-a urcat la 2—0. Re- 3—i, meciul se anunță deschis, mai

militari pentru prima oară, în acest 
campionat, în reală dificultate. Scorul 
a fost deschis de Szabo II în min, 3,

G. NICOLAESCU

Un nou record republican
Ia aviafie

Decolind de pe aeroportul Băneasa 
într-o tentativă de record, maestrul 
sportului la aviație Octavian Băcanu 
a ațerizat după 55 de minute de zbor 
cu un nou record republican la înăl
țime: 8655 m

El a pilotat 
(monoloc) cu 
încadrează la 
la 1.750-3.000

Barograma a fost etalonață de 
Stituțul meteorologic central.

peste nivelul mărit.
un avion de tip IAK 11 
motor clasic, care 
clasa Cld (avioane 
kg).

se 
de

In-

Iată o scurtă- prezentare a progra
mului concursului Pronosport nr. 4 din 
'28 ianuarie care cuprinde; meciuri ale 
diviziilor A și B din campionatul ita
lian : ., rt „

I. Internazionale — Padova. Fioren
tina și Milan,-cele două principale ri- . .. —__ . — ,
vale ale lui Inter, joacă în deplasare, alta Ș>nt în ștare de orice rezultat.

Deci echipa din Milano va cauța sa Deci, pronostic 1, 2, 
profite de faptul că ea joacă pe teren 
propriu. Pronostic 1.

II. Catania — Roma, Catania nu a 
pierdut acasă decit un singur meci. 
Este greu să cîștige Roma la ea. Pro
nostic X, I.

III. Sampdoria — Milan. Milan are 
de susținut un meci dificil cu Samp
doria. Aceasta, pe de o parte, iar va
loarea echipei oaspe» pe de altă parte, 
ne face să credem că avem de-a face 
cu o partidă deschisă. Pronostic 1, 2.

IV. Bologna — Torino. Echipe cu 
„cărți de vizită" apropiate. Pronostic 
1, X.

X. Bari — Parma. Ban, aflata in 
.zonă", va căuta să evadeze. Și are

V. Juventus — Spăl. Pentru Juven
tus această partidă este una ■ dintre —— - ---------------
ultimele verificări înaintea meciului cu prilejul chiar acum. Pronostic 1. 
echipa Real Madrid din „Cupa Campio
nilor Europeni". Echipa din'Torino va 
juca deci cu ambiție; Pronostic 1.

VI. Venezia — Palermo. Și una și

XL Verona — Genoa. Pronostic; 1 
și 2.

XII. Novara — Napoli. Și aici
1, 2.

tot

VII. Lanerossl — Atalanta. Laneros- 
si, care în trecut eră 'aproape invin
cibilă „acasă", în acest campionat se 
prezintă surprinzător pe teren pro
priu : 2 meciuri cîștigate (I ? 1), 6 nule 
și 3 pierdute. Așadar pronosticul cel 
mai indicat este X, 1.

VIII. Udinese — Fiorentina. Fioren
tina știe că Inter joacă „acasă" de a- 
ceea nu se va lăsa impresionată de 
faptul că este în deplasare. In plus, 
Udinese nu constituie in acest campio
nat o echipă de temut. Pronostic 2.

IX- Lecco —■ Mantova. Pronostic 
1, X.

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres nr. 4La tragerea- Pronoexpres nr. 4 din 
24 ianuarie 1962 au fost extrase: din 
urnă următoarele numere:

9 30 29 16 26 4
: - 34 2

Rond de premii 513.398 lei.
Tragerea următoare va 

miercuri 31 ianuarie 1962 
rești.

Rubrică redactată de 
sport, .

avea 
îrt

Ioc
Bucu-

Loto-Prono-

ales că Știința își continuă atacurile.. 
In ultima repriză un șțit de la treime 
al lui Balint 1 aduce cel de-al patru
lea gol al militarilor, care și asigură 
astfel victoria, meritată după - aspectul 
general al jocului și mai ales după ul
tima repriză. In echipa Steaua s-a re
marcat din nou decalajul valoric din
tre linia I și celelalte linii. La Știința 
București, care și-a confirmat încă o 
dată progresele, cei mai buni au lost 
Țiriac și Ciobotaru. Ultimul ar trebui 
însă să se orienteze către un joc mat 
simplu. Abuzează de dribling și de pa
tinaj în bucle largi.

VOINȚA MIERCUREA CIUC—ȘTI
INȚA CLUJ 7—2 (1 — 1, 3—1, 3—6)1! 
Acest rezultat constituie una din cele 
mai mari surprize ale campionatului. 
Și dacă la o victorie a Voinței se mai 
putea gîndi cineva, la un scor de ase< 
menea proporții nu se aștepta, desigur, 
nimeni. Trei sînt, după părerea noas-. 
tră, explicațiile acestui rezultat:

1. Spre deosebire de Știința, care a 
jucat dezlinat, fără vigoare. Voința a 
prestat un joc bine organizat,’ discipli
nat tactic, plin de energie.-' — 2. Pri- > 
mele două reprize, studenții au jucat 
fără Biro, jucător a cărui prezență a-, 
timă greu în randamentul formației. 
— 3. Știința Cluj a privit prea ușor 
meciul, iar atunci cînd jucătorii săi 
și-au dat seama că pot pierde au ac
ționat atît de nervos incit nu Ie-a mai 
„ieșit" nimic. Cei mai buni jucători de i 
pe teren au fost: portarul Boghean de . 
la Voința (un tînSt de 18 ani) și An
drei care manifestă o excelentă formă. 
Au marcat: Andrei (3), Takacs I (2); . 
Kedves și Botar pentru Voința, respec-. î 
tiv Cazan II și Iszlai.

★
Ieri dimineața s-au disputat jocu-’ 

rile ultimei etape. In primul meci/ i 
Metalul Rădăuți a întrecut pe Șuriapul ! 
Sebeș cu 9—2 (3—1, 2—0, 4—1). Golurile 
au fost înscrise de Lungu (3), Corduban 
(3), Murin, Cilievici și Halpern. Pen
tru Șurianul au marcat Petrașcu (din 
șut de penalitate) și Culcear.

Steagul roșu a făcut un meci foarte 
bun în compania Tîrnavei Odorhei. 
pe care a întrecut-o cu 5—2 (2—0, 1-2; 
2—0). Cu excepția reprizei secunde, în 
care a dominat mai mult Tîrnava, j 
brașovenii au avut continuu, inițiativa..I 
Au marcat : C. Antal (2), Csaba Hollo i 
(2) și Ghimbășan pentru învingători, 
Gyorgy și Gali pentru învinși.

De miine încep jocitrlle‘: turneului 
pentru locurile 5—3. Primele partide 
(miine, pe patinoarul 23 August) : ora 
9; Tirnava-Metalul, ora 19: Steagul , 
roșu-Șurianul. »
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urma acordului intervenit 
cluburile Progresul Bucu- 

și Ț.S.K.A. Moscova, meciu-
între

rești
rile masculine de volei din cadrul 
„Cupei Campionilor Europeni" vor 
avea loc in luna martie. Primul

se va disputa la București in ziua 
de 4 martie și va fi condus de un 
arbitru din R.P. Ungară, iar cel 
de al doilea la Moscova, o săptă- 
mînă mai tirziu, sub conducerea 
unui arbitru din R.S. Cehoslovacă.

Tragere la sorți
In primul tur; R.

La Melbourne, comisia de organizare 
a competiției internaționale de tenis 
de cîmp „Cupa Davis" a stabilit prin 
tragere la sorți întilnirile din primul 
tur al ediției 1962 a întrecerii. Repre
zentativa R.P. Romine întilnește în 
primul meci selecționata Israelului. 
Iată programul celorlalte întîlniri, în 
cadrul zonei europene: Chile-Belgia, 
Liban-Finlanda, R.S. Cehoslovacă-Re- 
publica Arabă Unită, Africa de Sud- 
Elveția, Spania-R.F. Germană, Bra-

ln „Cupa 0<ivis“
P. Romină — Israel
zilia-Monaco, Norvegia-R.P. Polonă, 
Irlanda-Austria, Noua Zeelandă-Dane
marca, R.P. Ungară Luxemburg, Olan- 
da-U.R.S.S. Sint calificate direct pen
tru turul doi echipele semifinaliste ale 
precedentei ediții: Suedia —va intilnl 
pe învingătoarea dintre Chile și Bel
gia, Franța - Africa de Sud 6au Elve
ția, Anglia — Irlanda sau Austria, Ita
lia — Olanda sau U.R.S.S.

(Agerpres)

Lothar Âppler (fi. 0. Germană) la a 7-a victarîe de etapă 
în Turul ciclist al Egiptolai

Turul ciclist al Egiptului a conti
nuat cu desfășurarea etapelor a 9-a și 
a 10-a. Cunoscutul alergător polonez 
Stanislav Krolak a ciștigat cea de-a 
9-a etapă, parcurgînd distanța de 150 
km dintre orașele Ismailia și Mansu- 
rah în 3h 42:50,0. El a întrecut la sprin- 

' tul final pe iugoslavul Skerl și pe 
;us. Butzke (R.D Germană).

Lothar Appier și-a reluat șirul vic
toriilor. cîștigînd etapa a 10-a Mansu- 

31 rah — Tantah (120 km) în 2h 58:20.0. 
■ft"urina lui, la sprintul final au sosit 
.polonezii Krolak și Scibicrek.

Țal.enlatul ciclist german poartă tri
coul galben de la începutul cursei și a 
terminat învingător în 7 din cele 10 
etape disputate pînă acum. Appler este 
urmat jh clasamentul general de Sebenic 
(Iugoslavia) la 3:24,0 și Jan Scibio-

rek (R. P. Polonă) la 4:36,0. In. clasa
mentul pe echipe conduce R. D. Ger
mană, urmată de R P. Polonă. Iugo
slavia și R.A.U.

(Agerpres)

Pe scurt =
• Pentru a doua oară in decurs de 

10 zile. înotătorul japonez Shîgeo Fu
kushima a corectat recordul mondial in 
proba de 220 varzi spate, realizînd de 
data aceasta timpul de 2:16,1. Recor
dul oficial al probei este de 2:18,4.

• In zilele de 17 și 18 aprilie va 
avea loc la Sofia congresul ordinar al 
Uniunii Europene de Fotbal (U.E.F.A.) 
care va fi precedat de ședințele comi
tetului executiv și a diferitelor comisii. 
Pînă acum și-au anunțat participarea 
la congres reprezentanți ai federațiilor 
de fotbal din Austria, Belgia, R. S. 
Cehoslovacă. Danemarca, Anglia, 
Franța. R. P Polonă. Turcia și alte 
țări

• Patinatorii sovietici de viteză își 
i continuă pregătirile pe patinoarul Me- 
Meo.de la Alma Ata. Pentru a doua

oșta' in aceșt sezon, campionul. olim- 
pi^-Fifgheni Grișin a pafeurs distanța 

6 » de SOfL m ir), 39,8 sec. (recordul mon-
s . <fal oficial este de 40,2 sec). Ghenadi 
•iț Vornnirr a obținut timpul de -40.7 setf.. 

Iar Rafail Graci — 40.9 Bec
• In' turneul interhaȘicn’fâPae hochei 

pe gheată de la Lausanhe, Elveția a 
învins Norvegia cu 9—3, iar. Finlanda 
a terminat la egalitate (3«—3) cu R F

’’*■ Germană
• ic ■ -' ■

• Echipele masculine de tenis de 
, masă ale R S Cehoslovac? și R P.

Ungare s-au intilnit intr-un meci ami
cal la Praga Au ciștigat jucătorii ma
ghiari cu scorul de 5—3

• In sala sporturilor Dynamo din 
Berlin, echipa masculină de aandbal 
în 7 a R D Germane a învins catego
ric cu 25—12 (13—7) echipa Iugosla
viei

• In cadrul „Cupei Campionilor eu
ropeni" la baschet masculin: Ignis 
Varese (Italia) - Real Madrid 82—80 
(36—44)

• Turneul internațional de șah de 
la Beverwijk s-a încheiat cu victoria 
marelui maestru iugoslav Trifunovici. 
care a totalizat 6 puncte, fiind urmat 
în clasament de Robatsch (Austria) și 
Donngr (Olanda) cu cite 5'/? puncte.

• A luat sfirșit turneul internatio
nal de. hochei'pe iarbă de- la Ahmeda- 
bad. Primul loc a revenit echipei In
diei,.«are a ciștigat .oâte cele 9 întîl
niri, înscriind 50 de puncte fată de 
unul primit

Echipa de fotbal Banik Ostrava întreprinde in prezent un turneu în Repu
blica Cuba. In primul meci, susținut la Havana, fotbaliștii cehoslovaci au 

întrecut cu scorul de 5—1 formația locală Lawton.
în fotografie: un aspect din timpul acestui meci.

Foto: Prensa Latina
★ ★

■ In cel de-al doilea meci din ca
drul turneului pe care-1 Întreprinde 
in țările Asiei, echipa cehoslovacă de 
fotbal Spartak Hradec Kralove a În
vins cu 4—3 (4—0) reprezentativa ora
șului Singapore

■ Echipa selecționată de fotbal a 
Mexicului și-a început pregătirile în 
vederea turneului final al campiona
tului mondial din Chile. înaintea în
ceperii turneului, fotbaliștii mexicani

Pregătiri pentru

Prima Spartachiadâ de iarnă 
a popoarelor U. R. S. S.

Prima Spartachiadâ de iarnă a po
poarelor U.R.S.S. va avea loc în mar
tie. Sportivii tuturor repubjjejlor unio
nale, chiaj- "<Tin acelea uflde'i^rna este 
scurtă șt cade rar zăpadă, se pregă
tesc pentru această mare sărbătoare 
sportivă.

Astfel, schiorii Ucrainei se antrenea
ză în stațiunile de iarnă din Carpații 
nordici. La Kiev se antrenează ho- 
cheiștii. La începutul lui februarie în 
Ucraina se va desfășura prima Spar- 
tachiadă de iarnă a republicii. în pro
gramul acestei competiții sint incluse 
opt discipline sportive.

Schiori redutabili sint și în Uzbe
kistan, in această republică scăldată 
de soare. 50 de schiori din Tașkent, 
Fergan și alte orașe din Uzbekistan au 
luat parte la primele concursuri eli
minatorii pe pîrtiile muntelui Tian-Șan.

Este .de așteptat ca . în cadrul între
cerilor Spartachiadei unionale să fie 
dgg£Qperiți noi sportivi talentați în rîn- 
durile schiorilor, patinatorilor și ho- 
cheiștilor.

„Săptămîna săriturilor1*
LA BANSKA BISTRICA (R. S 

Ceh.) se va desfășura între 9—14 fe
bruarie un mare concurs de sărituri 
cu schiurile intitulat „Săptfimina să
riturilor”. La această importantă În
trecere a sezonului și-au anunțat par
ticiparea sportivi din Uniunea Sovie
tică, R.D. Germană, R.P. Polonă, R.P. 
RO.MINA, S.U.A., Canada, Austria, 
R.F.G., Norvegia, Suedia, Finlanda și, 
firește, R. S. Cehoslovacă.

vor întîlni în jocuri de verificare echi
pe de club din Anglia, Țara Galilor. 
Portugalia, Brazilia, Peru, Columbia 
și Argentina. Primele meciuri de veri
ficare sint programate la sfirsitul Iu- 
nii februarie

■ Înainte de a pleca la Santiago 
de Chile, pentru a participa la turneul 
final al campionatului mondial de 
fotbal, reprezentativa R.S. Cehoslova
ce va susține două întîlniri internațio
nale. La 7 aprilie la -Goteborg echipa 
cehoslovacă va intilni echipa Suediei, 
iar la -22 aprilie va’ juca la Praga -cu 
naționala Uruguayului.

■ Echipa cehoslovacă de fotbal Ba
nik Ostrava a susținut un nou meci 
în Cuba, jucind la Santiago de Cuba 
cu o reprezentativă locală. Echipa ce
hoslovacă a cîștigat cu scorul de 11-4 
(9-2).

■ Continuîndu-și turneul în Ameri
ca de Sud, echipa iugoslavă de fotbal 
Partizan Belgrad a jucat în orașul 
Antofagasta cu formația locală „AII 
Star". Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 2—1 (2—1). .

ECHIPA DE JUNIORI A R P UN- 
GARE-VASAS BUDAPESTA 4 1 !

Ieri după amiază, la Budapesta, 
echipa de juniori a R.P. Ungare, care 
va participa la turneul U.E.F.A., a 
susținut un meci de verificare in com
pania cunoscutei formații Vasas (se
niori). Victoria a revenit — surprin
zător — echipei de juniori cu scorul 
de 4-1 (2-1). Punctele au fost înscrise 
de Szalo, Puskas, Bacskai și Sebok. 
respectiv Buncsak din 11 metri.

AZI SE ÎNCHEIE „CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI” LA HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

Partea a doua a intilnirii a Început 
la fel de dinamic și golurile au „că
zut", until după altul, in ambele porți. 

; După mal bine de 15 minute de joc 
avantajul echipei budapestane se men
ținea, in continuare, infim, ceea ce 
n-o punea la adăpost de surprize In 
fiqg^ij .partidei. S-a intîmplat insă un 
„feqomerț" Ia care nu se aștepta ni
meni și mâl puțin tinerii handbaliști 
germatii In ultima parte a meciului 
ei au accelerat ritmul, ca în jocul 
precedent, sperînd astfel să-și sur
prindă adversarii. De data aceasta 
tactica nu a dat rezultat. Cei care s-au 
„sufocat" au fost chiar haqdbaliș.tii 
din Magdeburg care in ultimele 5 mi
nute (scorul era 17—15 p>enffu Buda
pesta) au cedat dind posibilitate 
echipei maghiare să ciștige cu: 20—15. 
A arbitrat P. Cirligeanu (R.P.R.).

Meciul al doilea din programul de 
marți nu ridica probleme în privința 
echipei ciștigăloare. Se intiineau for
mațiile București (seniori) și Skoplje. 
Era evident ca superioritatea hand- 
baliștîlor romini se va concretiza în- 
tr-o victorie la scor. în cele din urmă 
lucrurile chiar așa s-au și petrecut: 
echipa noastră a terminat învingătoare 
cu scorul de 22—9 (8—1).

Cu toate acestea spectatorii n-au 
fost scutiți de unele emoții. într-ade- 
văr, pînă in min. 14 handballștii iugo
slavi conduceau cu 1—0 și abia atunci 
a reușit echipa noastră să egaleze 
prin Hnat I De aci înainte însă echi
pa Bucureștîului a făcut o adevărată 
demonstrație, terminind învingătoare 
la un scor categoric. Jocul a fost 
condus de Jan Dolezal (R.S. Ceh.).

Legat de desfășurarea acestui joc 
dorim sțt 5r>iinem că apreciem ca foar

te utilă folosirea în ultima parte a 
întîlturii a portarului ’Mihai Redl. An
trenorul Oprea Vasile a procedat bine 
trecî'ndu-1 pe Redl ia poartă în mo
mentul în care victoria nu mai putea 
fi periclitată. în felul acesta el i-a 
dat posibilitatea să iasă din impasul 
în care se găsește acest talentat 
portar. Cu atît mai mult am regretat 
cițjp parte din spectatori șhau mani- 

-fjesfșit; nemulțumirea față de schimba
rea. Jui Tale cu Redl. Maestru emerit 
ăl sportului Mihai Redl are posibi
lități șă.și revină, in. formă și să a- 
jungă iarăși lâ valoarea r-are l-a con
sacrat; ce). mai b portar din lume, 
*șa. cum l-au socotit tehnicieni! pre-

După pauză, jocul este mai puțin 
clar, se ratează mult, în ciuda fap
tului că ambii portari (Kovacs șl 
Djukici) sint în formă slabă. Partida 
se încheie cu victoria meritată a echi
pei Budapesta lâ scorul de 26—22 
(15—13). Arbitru : V. Sidea (R.P.R.).

PROGRAMtrt DE AZI
-Ora 17.10 : București — București-ju
nioare (feminin) : ora 18,15 : Bucu
rești (juniori) - Skoplje j ora 19,30 : 
Bu-curești — Budapesta ; ora 21 Fes
tivitatea de închidere.

zenți la ultima ediție a campionatului 
mondial. Dar pentru aceasta el tre
buie să fie ajutat. Și nu numai de 
antrenor...

★
Etapa de miercuri după-amiază a 

îpc'&țrt cu un meci frumos, viu dis
putat în care echipele Budapesta și 
Șkpplje au făcut o adevărată risipă 
de energie.

Meciul a început cu o avalanșă de 
goluri. Mai preciși în aruncările la 
poartă, handballștii maghiari conduc 
țn țnin. 9 cu 6-2, apoi 9—4. Ei men
țin avantajul acesta pînă în ultimele 
zece .minute ale reprizei cînd forma
ția din Skoplje reface din handicap 
datorită fn speriaî verve! de șut a 
lui Tomanovici.

Ultima întîlnire de miercuri seara 
a opus echipele Magdeburg și Bucu
rești (juniori), victoria revenind după 
un joc .viu disputat tinerilor handba- 
'liști buciireștent O repriză ei s-au art-., 
grenât tin' îoenl • echipei din Magde- 
bujrp .(pase.: lupgi și flituri de la dis
tanță) apropiindu-sC destul de rar dej 
semicerc. Consecința acestui lucru a 
fost că handballștii germani, care trag 
mult rriai puternic și mai precis la 
poartă, au dominat menținîndu-și în 
permanență avantajul în scor. In plus 
trebuie să adăugăm și faptul că in 
apărare tinerii jucători romini s-au 
dovedit de cele mat mult ori neatenți, 
lasînd poartă lui Bogoleă (care a a- 
părat excelent) deseori „descoperită"

După pauză lupta pentru victorie a 
fost și mai aprigă, ambele formați! 
încercînd să evite ultimul loc în cla
sament. Scoțul s-a menținut egal un 
timp, dar în ultimele 10 minute echipa 
bitcureșleană a acționat rapid, cu 
combinații precis? pe semicerc care au 
făcut „mat“ masiva apărare a hand- 
baliștilor germani. In felul acesta e- 
chips de juniori a orașului București 
a realizat o frumoasă victorie inter
națională

• PE LINIA traducerii în viață a im- 
portantelor hotărîri ale Congresului al 
XXII-lea ai. P.C.U.S. cu priviie la miș
carea sportivă, pînă în anul 1965 în Uni
unea Sovietică va spori considerabil nu
mărul profesorilor de educație fizică. | 
Astfel, de la 100 000 cîti exista în prezent, 
numărul acestora va ajunge în anul 1965 
la 150.000.
• IN VĂDITĂ dificultate s-a af at de

curînd noul campion dt șah al Uniunii 
Sovietice, tînărul mar® maestru Boris 
Spasski. Dar nu în fața tablei de șah, 
ci la masa sa de lilcru. acasă... El a avut 
de rezolvat o corespondență deosebit
de voluminoasă, un adevărat ,,re?ord“
de scrisori. In acestea. Spasski primea
felicitări de la admiratorii săi pentru
cele două evenimente care au coincis: 
anul nou si victoria sa la ultimul cam
pionat ai U.R.S.S. Scrisori din Moscova, 
Leningrad, Kiev. Erevan, Tbilisi, din ora
șele Siberiei si ale Balticei, precum și 
de peste hotare, din Europa și America. 
Erau atît de multe scrisori si telegrame 
de felicitare incit campionul a trebuit 
să renunțe ia încercarea de a răspunde 
personal la toate. Ei s-a adresat ziaru’ui 
„Sovîețki Sport**,  rugînd să fie publicat 
in coloanele sale un răspuns colectiv 
de mulțumire. Semnat : Boris Spasski.
• LA INVITAȚIA Federației de fotbal 

din R. D. Germană a sosit de curînd la 
Berlin cunoscutul specialist si antrenor 
englez Walter Winterbottom In capitala 
R, D. Germane, el a ținut o serie de 
conferințe si a luat parte la o consfă
tuire a antrenorilor de fotbal din această 
țară. Winterbottom a urmărit apoi cîteva 
antrenamente ale echipei ,,Vorwărts“ 
Berlin, făcînd unele observații.

• IUBITORII de atletism din Austra
lia urmăresc cu interes întrecerea dintre 
doi: tineri săritori în înălțime, Graham 
Morris și Anthony Sneezwell. Ambii au 
19 anj și posedă recorduri persona'e de 
2,07 m. La u’timui concurs, Morris a luat 
un avans infim asupra rivalului său. El 
a trecut peste ștacheta înălțată la 2,0?JL 
m ! *

9 Lista recordurilor R. P. Ungare pe 
anul 1962 n-a rămas multă vreme ..albă". 
Primul record aparține patinatoarei Kor- 
nelia Magyar, care a .parcurs distanța 
de 1.50o-im în. 2:43v2.. performanța amelio- 
reăzâ'cu 0,4 sec. *veOhîui  record al țării 
deținut.' din anul 1959 de IlOna 'Roka.
• IN ACEASTĂ lună s-a împlinit 25

de ani de la înființarea Școlii sportive 
pertt:-n copii din orașul kHv’eu.RS.U 
In acest sfert de se-col de activitate, 
școala a pregătit peste 20.000 dc, absol
venți dintre care numeroși sportivi de 
categorii superioare. Numai în ' Anii de 
după război, numărul acestora de
3.500. Printre foștii e’evj ai . sco’iî din 
Kirov Se numără mulțj campioni mon
diali și ăi U R.S.S.. premiat! ai J O. ca 
Maria •■iIsak.ovai Rafail Graci, Vladimir 
Melamîi, Stanislav Zaharov și alții.

M ft'J NUMĂRUL din iahuafie' ăl revis
tei sportive britanice ..World Sports" 
este publicat rezultatul concursului pen
tru desemnarea celor mai buni sportivi 
ai ariUîui 1961. Părerile cititorilor re
vistei engleze nu diferă de cele -expri
mate in celelalte concursuri pe aceeași 

! temă. ..Stelele" sportive ale anului 1961 
au fost Valerț Brumei șl Iuri Vlasov 

1 (U.R.S.S,), Frank Budd (S.U.A.). iăr în 
lista feminină, în ordine ; Iolanda Ba’aș 
(R.P.R.). surorile Irina si Tâmata Press 
(U.R S.S.).
• PENTRU ediția din acest an a w3u- 

pei campionilor Americii de Sud la fot
bal" și-au anunțat participarea 8 echipe: 
Santoș (Brazilia), Cerro Portena (Para
guay). The Strongest (Bolivia). Racing 
(Argentina). Sporting c’ttb Crista (Psru), 
Nacionai (Urdguay), Universidad (Chi’e) 
și Millionarios (Columbia).
• După cum anunță agenția P.A.P., 

campionatele mondiale de schi (probe 
nordice) programate intre 17 si 25 fe
bruarie la Zakopane vor fi televizateXn 
15 țări printre care U.R.S.S., Austria. Da
nemarca. Ftănța. Finlanda, Norvegia Sue
dia. R p Ungară, Italia.

• LA EDIȚIA din acest an a celei mai 
mari întreceri a ciclismului amator, 
„Cursa Păcii’, a fost introdusă o nou
tate ’ in afară de tricoul galben ptirtat 
de fruntașul în clasamentul genera’ in
dividual si de tricourile albastre ale echi
pe) clasate pe primul loc îfl clasamentul 
genera] pe echipe, se va mai introduce 
încă un tricou distinctiv — tricou,’ violet, 
care Va revehi celui ihai activ cic’ist al 
competiției, in acest scop, n comisie «•♦'e- 
cială ' Va urmări combativitatea tuturor 
participanțiîor cursei.
• ECHIPELE de fotbal Dukla.,Ppaga și 

Tottenham Hoftspur Londra au căzut de 
acord asupra datelor de disputare1 a me- 
durilnr^^jn cadrul sferturilor .deutfinală 
a,le vCupei. campionilor europetUf : 14 
febrtiarfe la Praga șl 21 ‘ fehniarie la 
Londra, celelalte • meciuri din Cadrul 
„sferturilor’ se vor desfășura după cum 
urmează ; Standard Liăge — Glasgow 
Rangers - 7 februarie la Ltege și la 17 
februarie ia Glasgow ; Juventus Torino
— Real Madrid — la 14 februarie la To
rino șî ia 21 februarie la Madrid : *\C.  
N’Jrnberg - Benfica Lisabona — 1 februa
rie la Niirnberg și 22 februarie la Lisa
bona- -

PH GHEAȚA lacului Balâtbtf țR. P.
Stș organizat zilele treciite un 

oriffifia] concurs de... automobile. La în-
’ aii participat mașini de toate ti

purile Traseul - în formă d? tîHunghi
- a măsurat mai multi kilometri si a 
fost■ pâbedfc de cbncurentî o singură 
dată. Concursul s-â bucurat de mult in
teres.

■ • PEntRu aniil în curs sdrimerîi so
vietici au în perspectivă un . bogâ,ț pro
gram international, ti vor participa la 
nu jhaj puțin de 16 mari concursuri de 
anvergura internațională.
• FEDERAȚIA de fotbal a U.R.S.S.. la 

recomandarea Colegiului Unional de ar
bitri, a propus ca arbitrii sovietici Ali
mov și Aloiv să facă part® din ’grupul 
de arbitri care vor conduce părtidele 
turneului final al campionatului mondial 
de fotba] din Chile.
• SPORTIVII din R. P. Ungată s-au 

prezentat la finele anului 1961 cu un fru
mos bilanț: ei au stabilit anul trecut 295 
noi recorduri naționale, dintre care 3 
sînt noi recorduri ale lumii (tir și hal
tere). iar unul record mondial egalat.
• ECHIPELE de fotbal ale cluburilor 

austriece au încheiat anul 1961 cu un 
bilanț negațiv la capitolul îpțîlpiri 
temaționâle : 115 meciuri susținute - 36 
Victorii. îs meciuri nu’e, 61 de îrifHhgeri.
• FEDERAȚIA de fotbal a Bul

garia a .propus federației de specialitate 
din Portugalia ca partidele din .qadrul 
„Cupei Europei*  interțări dintre repre
zentativele acestor țări să sfe dCsfăsoare 
In 7 noiembrie si 16 decembrie anul 
acesta. ..x
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