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VESTI “bE
Consiliul asociației sportive Recol

ta Măldăieni, din raionul Roșiori, a 
ținut recent o ședință în care s-a 
analizat situația secțiilor de oină, vo
lei și tir. S-au luat în discuție pre
gătirile ce trebuie făcute pentru 
reluarea sezonului sportiv în aer liber. 
In momentul de față sportivii acestei 
asociații practică intens sporturile de î_ X. -X_, , X’ . , _.

'rgan al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînd

UL XVIII Nr. 3971 • Joi 1 februarie 1962 4 pagini 25 bani

iarnă: săniușul, patinajul
(Alex. C. Popescu-coresp.).

★
Văzind interesul de care 

gimnastica in producție

și

bucură 
cadrul 

asocia-

EJIONATELE CAPITALEI S-AU CLASAT PE PRIMELE DOUA LOCURI 
ALE „CUPEI ORAȘULUI BUCUREȘTI*1 LA HANDBAL FEMININ

se
„------- în

ICECHIM-București, consiliul 
ției (președinte ing. Nicolae Diriu, se
cretar Simion Horun), în strinsă cola
borare cu organizația U.T.M. și comi
tetul sindical, a hotărît extinderea ei. 
In secțiile mase plastice și sticlărie, 
de cîteva zile încă 100 de salariați 
practică gimnastica în producție. La 
ora actuală, în cadrul instituției, peste 
600 de salariați execută cu regularitate

Secția de turism a asociației spor
tive Grivița Roșie, în colaborare cu 
comisia raională de turism Grivița 
Roșie, a organizat la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute o frumoasă excursie la 
Sinaia încheiată cu un reușit carnaval 
al turiștilor. Această acțiune, care 
s-a bucurat de un real succes, a con
stituit pentru cei aproape 100 de 
muncitori ai uzinei un minunat pri
lej de recreare. Printre cei ce au luat 
parte la această excursie amintim 
pe tîmplarul Dumitru Albiei, planifica
torul Grigore Dudu, ajustorui Nicolae 
Bălan, tipograful Nicolae Ghercu, in
ginerul Victor Berea etc.

La 8 februarie, ia sala Floreasca
Un interesant concurs demonstrativ

prind să nu rămînă în urma băie- 
L jucătoarele din prima noastră 
[itură au cucerit cu brio, pentru 
L'ia oară consecutiv, „Cupa orașului 
Lrejti". Victoria finală a echipei 
reștene era, firește, scontată. Ceea 
impresionat însă a fost ușerin- 

:u care handbalistele romance

CLASAMENT FINAL:
București 1 6 p„ 2. București

I otjțe) 4 p., 3. Slavonia 2 p., 4. Ber-

I impus în fața formațiilor oaspe. 
L ultima partidă disputată in ca- 
1 acestui turneu, selecționata Bucu- 
nului a întîlnit echipa Berlinului, 
rtivele berlineze au început jocul 
-un ritm foarte rapid și în min. 1 
luceau cu 1—0. Dar. replica hand- 
stelor romînce a fost promptă și 
irită. Atacurile echipei bucureștene 

bine dirijate, mingea circulă cu

cu participarea gimnastelor 
d.n loturile R.P. R. $i ale Italiei

După o perioadă de repaus competi- 
țional gimnastele noastre fruntașe vor 
apare iarăși în fața publicului bucu- 
reștean cu ocazia unui mare concurs 
demonstrativ, alături de cele mai va
loroase gimnaste italiene. Acest con
curs demonstrativ, care va avea loc 
în ziua de joi 8 februarie în sala Flo
reasca, va stirni desigur un interes 
deosebit in rindurile amatorilor de 
gimnastică. Este și firesc, dacă ne 
gîndim că. cu această ocazie, gimnas
tele noastre vor da primul examen pu
blic la noile exerciții liber alese, axate 
pe noi compoziții muzicale, cu care 
se vor prezenta la campionatele mon
diale programate pentru luna iulie.

Din lotul nostru fac parte, printre 
altele, Sonia lovan, Emilia Liță și 
Uta Poreceanu, din prima reprezenta
tivă, precum și tinerele talente Ma
riana Ilie, 
Marinescu, 
tul echipei 
gimnastele 
Faghernzzi,
Vanda Soprani, și o serie de tinere 
sportive — Adriana Biagiotti, Mari- 
nella Caironi, Franca Marella, Gra- 
ziella Minuzzoli și Nadia Rizzo — foar. 
te talentate.

aceste exerciții dătătoare 
de sănătate și vigoare.

CALIN ANTONESCU 
ADRIAN VASILIU

Constantinescu să ega- 
înainte, jocul nu a mai 
Jucătoarele din echipa 
fac dovada adevăratei

rapiditate și Neako (min. 1), Boțan 
(min. 2) șutează în bară, pentru ca în 
min. 4 Maria 
leze. De aici 
avut istoric.
Bucureștiului
lor valori, acționînd variat în atac, 
folosind în momentele cele mai potri
vite contraatacurile declanșate fulge
rător, apărîndu-se bine. Rezultatul: 
în min. 13, scorul este de 4-1 pentru 
gazde. Golurile — unul mai frumos 
decît celălalt — au continuat să „curgă" 
în plasa porții lui Gropler, pentru 
ca in final selecționata noastră să 
realizeze o victorie la o diferență da 
scor grăitoare.

Dacă în ceea ce privește victoria 
primei echipe a orașului București lu
crurile erau oarecum clare încă din

(Continuare in pag. a 2-a)

Actualități din
COTA 1400 FUNCȚIONEAZĂ UN

SCHI LIFT

pre bucuria iubitorilor de schi, la 
aia, pe Valea Popicăriei de la Cota 
0, a fost dat in folosință un schi- 
. Amenajat 
păți Sinaia 
nelor „L C.

schi-liftul

de asociația sportivă 
cu sprijinul conducerii 
Frimu" și ăl sindicatu- 
este de citeva zile la

poziția schiorilor fruntași și a 
ilor doritori să schieze.

tu-

I. Pasăre și I. Matușka (ambii de la 
C.S.O.), 3. I. Munteanu (C.S.O.); ju
nioare : 1. Rozalia Letalik (S.S.E.), 2. 
Rodica Ardeleanu (S.S.E.); SLALOM 
SPECIAL, seniori: 1. A. Lamas, 2. Șt. 
Fortini, 3. H. Krohta (C.S.O.); juniori: 
1. A. Alexa (C.S.O.), 2. I. Munteanu, 
3. P. Pîrvulescu (S.S.E.); junioare; 1. 
Rozalia Letalik. 2. Rodica Ardeleanu.

P. BOCȘANU-corejp.

Asociația sportivă Pacea 
din comuna Tițești, raio
nul Pitești, a luat o fru
moasă inițiativă. Pentru 
a stimula activitatea spor
tivă in timpul iernii, a 
organizat o „joie spor
tivă" la care a invita1 
și sportivi din alte aso
ciații. Printre oaspeți a- 
mintim următoarele aso
ciații : Spicul Racovițâ, 
Pomicultorul G A S. Clu- 
cereasa și Voința Micești. 
Peste 300 de sportivi s-au 
întrecut la gimnastică, 
săniuțe, șah, tenis de 
masă, trîntă, haltere și 
popice. Această frumoasă 
acțiune a primit ajutorul 
necesar din partea comi
tetului de partid al co
munei (secretar Ion Ni- 
țu), fapt care a dus 'a 
buna organizare și des
fășurare a competiției.

Suzana Bodor, Constanța 
Ana Mărgineanu etc. Lo- 
italiene cuprinde pe lingă 
consacrate ca Ana Maria
Elena Vilma Lagorara și

PE P1RTII

O- 
din

Fazi din meciul ausținut de echipa noasti* de juni
oare eu selecționata Slavoniei (jucătoarele noastre in 

tricouri de culoare inchiail.
(N. Voiculescu-activist 

U.C.F.S.).

înaintea unei competiții tradiționale

Schiorii de la C.S.O. Reșița, 
iJia Și Școala sportivă de elevi 
șița s-au întrecut intr-un reușit

orașului 
concurs 
fruntași 
din localitate.

duminică, comisia de 
Brașov va organiza 

la care vor participa 
ai cluburilor și aso-

• Simbătă și 
schi a 
un nou 
schiorii 
ciațiilor

• Activitatea competițională cu ca
racter republican va H reluată la 10

.S. Cnraimanul Bușteni a organizat un frumos concurs de schi pe pirtia de 
e Valea Albă. Primul loc la seniori a fost cucerit de Mircea Enache, pe care 

îl vedeți în fotografie atacînd impetuos o poartă.
februarie, prin importantele concursuri 
„Cupa Dinamo" (care se va desfășura 
în Poiana Brașov, organizată de clu
bul Dinamo) și „Cupa Mogoșa* (ce va 
fi organizată de comisia de specialitate 
a regiunii Maramureș).

incurs organizat pe pîrtiile masivu- 
li Semenic. Concursul a întrunit un 
lare număr de participanți. Rezultate: 
LALOM URIAȘ, seniori: 1. Fr. Bă- 
uț (C.S.O.), 2. Șt. Fortini (C.S.O.),

A. Lamas (Olimpia); juniori: 1-2 :

DE-A LUNGUL CELOR 4 EDIȚII ALE 
„CEPEI ORAȘULUI BUCUREȘTI * LA BOC HEI PE GHEATĂ

Peste cîtev» zile, atenția iubitorilor 
de sport din Capitală va fi atrasă de 
o nouă și interesantă competiție inter
națională : .Cupa orașului București* 
la hochei pe gheață. Anul acesta — 
întrecerea se află la cea de a V-a edi
ție a sa — și-au anunțat participarea 
două puternice formații de peste ho-

In „Cupa campionilor 
europeni* la baschet

MECIUL RAPID BUCUREȘTI
CHEMIE HALLE SE JOACA ASTAZI

Datorită întîrzierii cu care echipa 
germană a sosit în Capitală, me
ciul dintre Rapid București și 
Chemie Halle pentru „Cupa cam
pionilor europeni” la baschet fe
minin se va disputa astăzi, tot în 
sala Giulești. lată programul com
plet al jocurilor:

Azi — de la ora 17,30 : Rapid 
București —— Chemie Halle (ju
nioare) și Rapid București — 
Chemie Halle (meciul pentru 
„C.C.E."); MIine — de la ora 
17,30: I.T.B. — Chemie Halle (ju
nioare) și Progresul București — 
Chemie Halle.

tare TORPEDO GORKI și EINHEIT 
BERLIN.

Pentru astăzi insă vom oferi citito
rilor noștri o scurtă retrospectivă, încer- 
cînd să le reamintim cele mai impor
tante momente din cele patru ediții an
terioare. Pentru prima oară întrecerea a 
(ost organizați în anul 1958, cînd pati
noarul artificial abia fusese dat în fo
losință. Participarea echipelor Spartak 
Plsen și Dynamo if'eisswaser (de fapt 
selecționata R. D. Germane) a făcut să 
crească interesul spectatorilor pentru 
această competiție. Victoria a revenit 
echipei cehoslovace, urmată în ordine 
de Dynamo Weisswaser, București A și 
București tineret. Deși s-a clasat pe ul
timul loc formația de tineret a jucat 
bine, evidențiindu-se în special Varga 
și Biro. Un an mai tîrziu, „Cupa ora
șului București* realizează un re
cord de participare: 6 formații își dis
pută întîictatea. Dintre ele se detașează 
în mod evident echipa Slovan Bratisla
va, care a întrecut intr-un frumos meci 
final prima noastră selecționată. Din 
ce în ce mai buni, hocheiștii din echipa 
de tineret reușesc să se claseze pe locul 
al IV-lea, înaintea echipelor Budapesta 
și Janow (R. P. Polonă). Dar iată cla
samentul final: 1. Slovan Bratislava, 
2. București, 3. Berlin, 4. București- 
tineret, 5. Budapesta, 6. Janow.

In anul 1960 spectatorii bucureșteni, 
din ce in ce mai pasionați amatori de 
hochei pe gheață, au prilejul să asiste 
la o adevărată demonstrație făcută de 
valoroasa echipă sovietică Torpedo 
Gorki. Hocheiștii sovietici au arătat 
atunci o deosebită tehnică în mînuirea 
crosei și o extraordinară viteză de de
plasare pe gheață. Ei au ciștigat detașat 
turneul, învingînd categoric selecționata 
noastră. Suporterilor hocheiștilor romîni 
le-a rămas însă o satisfacție: reprezen
tanții Bucureștiului au învins echipa 
cehoslovacă V7.KG Ostrava ocupînd to
tuși locul al H-lea.

Cea de a IV-a ediție a acestei com
petiții, disputată anul trecut, a pasio
nat pină în ultimul minut de joc al 
partidei finale în care se întîlneau 
București l și echipa sovietică L.l.l.J.T. 
Leningrad. încheiat cu un rezultat de 
egalitate meciul a fost hotărîtor în lupta 
pentru cucerirea trofeului, victoria re
venind la golaveraj echipei L.l.l.J.T. 
Leningrad. In urma acestor două echipe, 
care au dominat categoric turneul, s-au 
clasat Vorwărts Berlin, Budapesta și 
București-tineret.

Și acum... ediția a V-a. Va reuși oare 
prima noastră selecționată ceea ce n-a 
realizat pină acum, adică să cucerească 
„Cupa orașului București* ? Răspunsul 
îl vom afla săptămîna viitoare...

a celor cinci grupe
privește 
acestea

semifinalele 
să aibă loc

Iată o fază spectaculoasă la poarta echipei LI I J T. Leningrad în meciul cn 
prima formație a orașului București,

Turneul internațional de juniori U. E. F. A.

Au fost stabilite locurile de desfășurare
Comisia de organizare a celei de
XV-a ediții a Turneului Internațio- 

tal de Juniori U.E.F.A. a stabilit 
rașele-serii de grupă pentru între- 
erea fotbalistică ce se va desfășura 
a aprilie în țara noastră. Reparti- 
area celor cinci grupe a fost făcută 
istfel :

La BUCUREȘTI: grupa A (R.F.G., 
3ortugalia, Belgia, R.P. Romină).

La PLOIEȘTI : grupa B (R.P. 
Bulgaria, Olanda, Iugoslavia, Anglia).

CONSTANȚA: grupa C (Turcia, 
Ungară, Franța, Spania).

BRAȘOV: grupa D (Italia, 
Polonă, Malta, Austria).
CLUJ: grupa E (R.D. Ger-

Grecia, R.S. Cehoslovacă,

La 1
R.P.

La
R.P.

La
mană,
U.R.S.S.).

După cum am anunțat, jocurile din 
cadrul fiecărei grupe se vor disputa 
simultan, la datele de 20, 22 și 24 
aprilie,

în ceea ce 
s-a stabilit ca 
la 27 aprilie (finala la 29 aprilie) 
pentru ca în ziua de 25 aprilie să 
se poată disputa o întîlnire preli
minară. Fiind cinci echipe cîștigă- 
toare de grupe, două din ele — sta
bilite prin tragere la sorți — vor tre
bui să susțină un joc de calificare, 
iar echipa învingătoare va intra ta 
semifinalele propriu-zise.



Spartachia2a tie iarna a tineretului

ȘTIRI DIN ȚARĂ „Cupa Sportul popular
• Tradiționala competiție de mase, 

Spartachiada de iarnă a tineretului, 
se bucură de un interes deosebit 
printre sportivii satelor și orașelor 
regiunii Brașov. Tineri și oîcrfntci 
s-au avîntat în- concursuri, 
de a se număra printre campionii 
fazei pe asociație. Știri primite din 
întreaga regiune arată că pină acum, 
în cadrul diverselor concursuri, au 
participat 62.130 de sportivi. De men
ționat că in această cifră nu sînt cu
prinși tinerii din orașele Mediaș și 
Brașov, care — fără îndoială — s-au 
prezentat la intreoeri. dar al căror 
număr nu este încă știut.

Un fapt demn de remarcat este 
acela că pentru a-și crea cele mai 
hune condiții de întrecere, pasionații 
de schi, săniuțe și patinaj și-au «ame
najat 5 pîrtîi 
Sibiu și Sf. 
noare simple.

deosebit

vîrstnici 
dornici

de schi (în raioanele 
Gheorghe) șl 26 pati- 
în alte raioane

Școala sportivă de elevi nr. 2 (băieți) și C. S. Școlar (
ciștigătee ale fazei orașului București

La capătul unor întreceri pasionan
te, marți seara a luat sfîrșit faza ora
șului București a competiției de hand
bal, în 7, dotată cu „Cupa Sportul 
popular*. După cum ■ se știe, această 
tradițională competiție este rezervată bruarie, 
echipelor de juniori și junioare din 
întreaga țară, ,

ediției trecute, vor lua parte la ti 
final.

In întrecerea băieților, cele t 
chipe calificate în meciurile d< 
sus vor juca în cofatinuare la 

după următorul pros 
BUCUREȘTI : Ciștigâtoarea jocul 
la București cu S.S.E. Ploiești; C

Carol Gruia — coresp.

• In raionul și orașul Satu Mare 
întrecerile Spartachiadei de iarnă a 
tineretului sint in plină desfășurare. 
Pină in prezent numărul participan- 
ților >a concursuri depășește cifra de 
15.000. Dintre asociațiile sportive să
tești. in 
lor. pe 
privește 
situează 
Voința
ghiș 510). 
colta Medieșul 
Păulesti (128)

Din orașul 
deosebite se 
tive școlare

In fiecare duminică, nenuniărați iubitori ai sportului din asociațiile ploieș- 
tene „iau cu asalt* sălile și bazele spor ti ce, puse la dispoziție de către clubul 
orășenesc Petrolul Au Ioc însuflețite întreceri de șah, schi sau tenis de masă 
în cadrul Spartachiadei de iarnă a tineretului.

Iată în fotografie un aspect de la întrecerea șahiștilor ploieșteni.
Foto: Ștefan Ionescu

raport cu numărul membri- 
primele locuri m ceea ce 
mobilizarea la întrecere se 
UGOCEA Porumbești (410), 

Lazuri (510), Înfrățirea Bo- 
Progresul Hrip (304), Re- 

Aurit (570), Victoria
ș.a.
Satu Mare, mențiuni 

cuvin asociațiilor spor- 
Luceafărul și Olimpia,

care au reușit să angreneze in com
petiții peste 3.400 de elevi și eleve. 
Rezultate 
asociațiile
Oțelul

bune s-au obținut și în 
Mondiala, Autorapid și 

Roșu.
Augustin Verba — coresp.

orașul Tg- Mureș, întrecerile din 
Spartachiadei de iarnă a tine- 
sint in plină desfășurare. In 
perioadă cele mai reușite con- 
au fost cele de șah și tenis de 

disputate in cadrul asociației

• In
cadrul
retului
uliima
cursuri
masă 
sportive Rapid, precum și cele de pa-

tinaj organizate de clubul sportiv 
orășenesc Mureșul.

loan Păuș — coresp. regional

• In raionul Brad, cele mai intense 
pregătiri in vederea desfășurării Spar
tachiadei de iarnă a tineretului le-au 
făcut asociațiile sportive Dinamo Bar
za, Recolta Blăjeni, Știința Brad, Mi
nerul Tebea ș.a. La Dinamo Barza 
și la Știința Brad au și început con
cursurile la tenis de masă, șah și la 
alte discipline sportive.

Orașul București ’va fi reprezentat Câștigătoarea jocuțui de la Tini: 
în fazele următoare de echipa mascu
lină a Școlii sportive de el: vi nr. 2 
și de cea feminină a Clubulu. so.'rtiv 
școlar. Iată de altfel clasamentele fi
nale ale fazei orășenești : MASCULIN 
— 1. Ș.S.E. II 6 p., 2. Dinamo 4 p. 
(64 :55), 3. Voința 4 p. (64 :69), 4. Ra
pid 4 p. (69 : 87), 5 Ș.S.E. I 2 p ; FEMI
NIN - 1. C.S. școlar 6 p., 2. Ș S.E. II 
4 p., 3. Rapid 2 p., 4. Ș.S.E. I 0 p.

Federația de specialitate a progra
mat și etapa următoare (intercentre). 
In ziua de 4 februarie se vor desfă
șura următoarele întîlniri : MASCU
LIN - BUCUREȘTI: S.S.E. II - 
Știința Galați; TIMIȘOARA : C.S.Ș. 
Banatul — Voința Oradea ; BRAȘOV : 
Luceafărul — C.S.M. Reșița. FEMI
NIN — ORADEA: S.S.E. — Tractorul 
Brașov; CLUJ: Ciștigăttarea fazei o- 
rășenești — Ș.S.E. Timișoara. La 11 fe
bruarie, la BUCUREȘTI, C.S. școlar va 
intilnț echipa ciștigătoare a fazei orășe
nești din Ploiești. Cele trei echipe fe
minine care se vor califica în urma 
acestor meciuri intercentre, împreună 
cu Mureșul Tg. Mureș, ciștigătoarea

cu ciștigătoțirea fazei orășeneșt 
Clu}; Tg. MUREȘ: Cîștigătoare 
cului de la Brașov cu ciștigătoari 
zei orășenești din Tg. Mureș. Cel 
echipe care se vor califica vor 
în turneul final împreună cu fc 
ția C.S. școlar din București, ci 
toarea ediției trecute.

Selecționatele
feminine ale Capital
pe primele două lccu:

in „Cupa orașului Bucure.
(Urmare din pag. I)

Pregătiri pentru reluarea campionatului pe echipea tineretului a fost prelungită pînă la 15 februarie
și-au reince- 
primele zileUCFS a fost aprobată amînarea cu 

15 zile a primei etape a Spartachia- 
dei de iarnă a tineretului care se 
va incheia astfel la 15 februarie a.c.

Infrucit in ultimul timp condi
țiile atmosferice sint favorabile or
ganizării concursurilor la sporturile 
de iarnă, și avind totodată in ve
dere cererile consiliilor regionale

UNDE NE ANTRENAM
SAPTAMINA ACEASTA?"

întrebarea aceasta și-au pus-o in 
repetate rinduri atît antrenorul cit și 
jucătoarele echipei feminine de volei 
Metalul „23 August" din București. 
Intr-adevăr, în toată perioada primei 
părți a campionatului, clubul nu a 
asigurat echipei metalurgiste nici un 
minut de antrenament, la nici o sală 1 
Și totuși, Metalul a terminat turul cam
pionatului pe locul II in prima serie, 
ca urinare a interesului deosebit pe 
care l-au arătat antrenorul Dinu \ico- 
lau și jucătoarele pe care le pregătește.

CAMPIONATELE REPUBLICANE 
DE PATINAJ VITEZĂ

VOR AVEA IOC IA TUȘNAD

Cum s-a „antrenat" Metalul in toam
na trecută ? De fapt nu a făcut aproape 
niciodată un antrenament adevărat, ci 
a servit mai mult ca partener de joc 
celorlalte formații bucureștene in me
ciuri de verificare. Un meci de verifi
care nu esie insă în nici un caz un an
trenament, in care se pot corecta greșe
lile care au ieșil in evidență in parti
dele oficiale, in care se pot exersa noi 
scheme tactice, se poate pune la punct 
pregătirea fizică generală și specială. 
Această situație nu mai poate dura și 
conducerea clubului are datoria să a- 
sigjire formației feminine de volei, par
ticipantă la cea mai importantă com
petiție internă, cele mai bune condiții 
de antrenament. In București, sint săli 
destule. Să notăm doar pe cele de la 
Floreasca și Palatul Pionierilor, unde 
s-au antrenat și alte echipe bucureștene 
«le volei. De aceea, sperăm că întreba
rea din titlu își va găsi rezolvarea cel 

t i. în perioada de pregătire
returului campionatului.

• Luptătorii lugojeni 
put pregătirile încă din 
ale anului. Antrenamentele sînt con
duse de fostul campion republican Du
mitru Tîrziu și de fostul campion bal
canic Filip Borlovan. Printre cei care 
se pregătesc am remarcat pe sportivii 
fruntași Vasile Micula, I. Covaci, și 
O. Gingă. (I. LEȘ — coresp.).

• Din ziua de 10 ianuarie luptă
torii gălățeni și-au reluat antrena
mentele, punîndu-se accent pe pregă
tirea fizică multilaterală. Zilele aces
tea. se va 
In afara consacraților Mircea Stru- 
lovici, N. Popescu, V. 
Chirițâ și a campionului republican 
Ion Popescu, participă la 
mente și următorii tineri: C. 
N. Panait. M. Luchian, Gh. 
C. Corneanu și V. Drăguș.

In vederea descoperirii de 
mente valoroase, antrenorul secției de 
lupte C.S.O. Galați, ajutat de profe
sorul de educație fizică I. Filip au 
trecut la selecționarea tinerilor care 
s-au întrecut in cadrul Spartachiadei 
de iarnă. (GH. C. ARSENIE — coresp.)

• Sportivii echipei bucureștene, 
Metalul, nu și-au întrerupt pregătirile 
după terminarea campionatului repu
blican pe echipe. In cele două loturi 
nu s-au produs modificări esențiale. 
Au fost promovați o serie de tineri 
care s-au remarcat cu prilejul diferi
telor întreceri. „Greul** echipei, Ale
xandru Suli, mutindu-se la Lugoj, a 
lăsat „descoperită" categoria sa. An
trenorul Gheorghe Ilie se străduiește 
să pregătească un tînăr pe care să-l 
promoveze în echipă.

*

trece la „lucru-* la saltea.

Hrehoreț, I.

antrena- 
Tănase, 
Cristea, Se reiau turneele
noi ele- ■ ■

puțin acum, 
a

DE LA LECTORATUL I.C.F
Lectoratul I.C.F. și 'onsdiul oră

șenesc U.C.F.S. organizează astăzi 
la ora 18 in sala de festivități a 
Institutului de Cultură Fizică o co
municare metodică cu terna „Despre 
perioada pregătitoare a antrenamen
tului sportiv". Referatul va fi sus
ținut de tov. T. Foldvari. decanul 
I.C.F., și va fi urmat de exemplifi
cări practice.

pe categorii de greutate
veste bună pentru amatorii spor-O

tului cu mănuși: între 28 februarie și 
3 martie se va disputa turneul boxe
rilor de categorie mijlocie, semigrea 
și grea. Această competiție tradiționa
lă va reuni și în acest an tot ce are 
mai bun boxul nostru la categoriile 
respective.

Federația de specialitate anunță sec-, 
țiile de box din Capitală și din provin
cie că înscrierile pentru acest turneu 
se fac pină la data de 10 februarie, 
după care se va stabili programul reu
niunilor și locul de desfășurare al 
acestora.

♦ Duminică dimineață va avea loc 
la Cimpulung Muscel intilnirea ami
cală dintre formațiile Muscelul și 
I.T.B.

Gheața lacului Ciucaș din frumoasa 
stațiune Tușnad va găzdui. începind din 
*iua de 5 februarie, finalele campiona
telor republicane de patinaj viteza. Piști 
a fost amenajată conform tuturor cerin
țelor și în prezent majoritatea partîci- 
panților la campionat au și sosit în lo
calitate și fac antrenamente intense pe 
culoarele de gheată.

Anul acesta vor participa la întreceri 
sportivi reprezentînd Olimpia Brașov. 
Dinamo Brașov, Steaua București, Mu
reșul Tg. Mureș, Dinamo București, A- 
•untul Miercurea Clue etc. După rezul
tatele înregistrate de sportivi în cam
pionatele regionale de patinaj viteză sîn- 
tem îndreptățiți să scontăm performan
țe care să coincidă cu noi recorduri re
publicane atît în probele seniorilor și 
senioarelor cit și in cele rezervate ju
niorilor și junioarelor.

M. T. u.

Concursul „Cea mai bună
echipă de fotbal a anului 1961“,

«crgarizat de revista Sport și Loto - Pronosport 
|
4-

î

De !a F. R. Baschet
* * roniînă de baschet organi-

“ *“* n X1'eie de 3 și 4 februarie a.c.. 
* a*B~~> *•»•«« la care vor lua parte tori 

de categorie republicană din 
^*a*'' C- eum și antrenorii de toate 

dia București.

In urma trierii răspunsurilor înso
țite de cupoane ale concursului cu 
premii, organizat de revista „SPORT" 
și LOTO-PRONOSPORT, pe baza vo
turi or participanțiior s-a stabilit ur
mătoarea echipă :

VOINESCU - GREAVU. NUNWEIL- 
LER III. MACB1 - JENEI. NUN- 
WEILLEE IV _ PIRCĂLAB, CON
STANTIN. DRIDEA, SEREDAI. CREI- 
NICEANU.

Această formație a fost indicata 
exact de următorii participant ■ p 
Opricțț - București: S. Moțiu - Arad; 
G. Popovici - Birlad: V. Constantl- 
novici - Cernavodă; I. Teodorescu - 
București; Alex. Ștefan — Buzău; D. 
Măciucă — Roman; C. Cismaru — 
Orășfie; D. Albu — București; M. 
Munteanu — București; I. Găneseu — 
București; Ionela Oancea - Tîrge- 
viște; A. Manea — Borzesti: Dori Ma- 
covei — Iași; I. Petruț - Roman; M. 
Untea — Lupeni; v. Dumitrescu — 
București; p. Șoșoi — Petroseni; D. 
Bera - Com. Mindra Făgăraș; c. A-

iexa — Su-ceava; p. Dimitriu — Ro
man; v. Mitu — com. Popești Leor- 
deni; M. Soare — Giurgiu; R. Zahiu 
- București; o. Budan - Pitești; E- 
caterina Rotaru — București; M. 
Brăiieanu — Ploiești; A. Macovei — 
Bacău; I. Găvănescu — Petroșeni; I. 
Ceia — Reșița; G. Rădulescu — Bucu
rești; C. Leu - Cluj; H Falotă - 
Sibiu; N. Oaneea — com. Băiculesti 
Argeș; b. Chirițâ - Filipeștii de Pă
dure; Maria Alexandrescu — ploiești; 
D. Anghel - Călan: G. Matei - Bra
șov; G. Flucuș - Brașov; s. Seml- 
lian - București ; i. Tlbu - corn. 
Făieni Banat; I. Buieș — București si 
L. Tohăneanu — Brașov.

Tragerea la sorți pentru desemna
rea eiștigătorilor va avea loe la 
București, vineri ora 18,30 în sala 
ciubuiui Finanțe-Bănci din str. Doam
nei nr. 2.

REZULTATELE VOR FI PUBLI
CATE ÎN REVISTA „SPORT- nr 3, 
PRIMUL NUMĂR DIN LUNA FE
BRUARIE A. C.
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prima zi a turneului, comportgrr 
rezultatele obținute de formățLrțR 
nioare au constituit o surpriză di 
cele mai plăcute. Locul secund oc 
de această echipă în clasamentul 
nai reprezintă o frumoasă perforr 
ță, mai ales dacă ținem seama ci 
componența selecționatei au intri 
serie de elemente tinere (15—16 ai 
fără experiența jocurilor interns 
nale. Acest lucru a fost mai evi< 
în jocul cu echipa Slavoniei, în ( 
— la un moment dat — tinerele noa 
jucătoare, mai puțin experiment 
își pierduseră......capul" fiind gata-
ta să părăsească terenul învinse.

Dar, iată cum s-au petrecut lu< 
rile. După un început echilibrat (r 
5, scor: 1—1) junioarele au asa 
puternic poarta echipei iugoslave 
6 minute mal tîrziu tabela de mai 
arăta scorul de 5—1 în favoarea ! 
Rină la sfîrșitul primei reprize jo 
s-a echilibrat, scorul ajungînd 6 
La reluare, chiar din primele min 
asistăm la o luptă dirză, în care ha 
balistele iugoslave reușesc să se i 
pună, folosind unele momente de 
rută ale junioarelor noastre. Ast 
din min. 27 (scor: 7—5), jucătoar 
oaspe realizează trei goluri în 1 
minute și scorul le devine favorafc 
8—7 ! In echipa noastră se produc 
nele schimbări și acțiunile se fin, 
zează in mod deosebit prin angaja: 
pivoților, ceea ce „deranjează" ffâ 
apărarea iugoslavă. Floroianu și ZU 
Ier realizează cîteva goluri și situa 
se inversează : scorul este de 11 
pentru echipa noastră, care cîșt 
ir cele din urmă cu 12—9.

REZULTATE TEHNICE
București (junioare) — Slavo1 

12-9 (6-4). Au marcat: Floroianu 
Melinte 3, Gheorghiță 3, Keul și Zii 
Ier pentru București (junioare). Z 
kovici 4, Tomici 2, Vuk clici 2, M 11 
viei pentru Slavonia. Arbitru : H< 
Hawlowitz (Austria) — corect.

București I — Berlin 16—6 (9- 
Au înscris: Boțan 5, Neako 5, 
Constantinescu 4, Leonte 2 peni 
București I și E. Scholz 4, K. 2 
charzowski, Pawlowski pentru Beri 
Arbitru; N. Suslov (U.R.S.S.) — bi 

Meciuri pentru „Cupa de iarnă 
Știința — Rapid (m) 27—24 (11-11 
Dinamo — Steaua (m) 20—15 (9—9).

t 
t 
4-
4- 
*

4
♦



din turneul echipei Petrolul :
♦♦

Note x comes® tarii

peste mân și țări (I)

r însemnări din turneul întreprins de Petrolul înCarnetele noastre cu
Indonezia și R. D. Vietnam sint pline. Am văzut doar lucruri ații de inte
resante pe aceste meleaguri îndepărtate, am trăit moinente de neuitat 
cunpscind fapte și oameni din locurile pe unde am trecut.

Rindurile ce urinează completează un prim reportaj ce l-am trimis 
din Indonezia, după primele meciuri. Citindu-le, iubitorii noștri de sport 
își vor putea face o imagine a interesului pe care l-a stirnit vizita Petro
lului in Indonezia și R.D. Vietnam, a frumoaselor aprecieri de care s-au 
bucurat fotbaliștii noștri.

<
„De-a lungul celor 90 minute ale me-^ 
ciului jucătorii echipei Petrolul au-f 
pasionat pe cel 25 000 de s.„ 
prin pasele lor .scurte, ma^ 
Jocul prietenilor noștri este 
vin ușor șl nu cere mare efort"

NOI ÎNTÎLNIRI INTERNATIONALE
PENTRU FOTBALIȘTII NOȘTRI

I4i
<
»*

____ ___ _ 159 de meciuri internaționale Li anul 
spectatorițj 1961 — cel măi mare număr înregis- 

iGce_îtrat in ultimii ani în fatbain: n?ștru. 
foarte4-18 jocuri in prima lună a anului in 

Xcurs. Cifrele acestea nu ftehuie -să 
♦surprindă. Ele reprezintă, de fapt, tra- 

BRAVO, ROMÎNII ’ AU RESPECTAT ^ducerea în viață a uneia d’ l sar.'imh 
țppt—Timpii 1__________ ♦"lanului de măsuri eiaborat țen'ru ri-

♦diareă calitativă a fotbalul ta.
Intr-adevăr, federația notsfră

Progresul București între 18 și 25 ă- 
prilie cu Motor Karl Marx S'ad' și cu 
Aufbau Magdeburg.

Dinamo Bacău va parfkma In 10 
ș; 11 iunie Ia un turneu, la ca e vor 
juca si o echipă cehoslovacă si două 
din R.D.G..

Entuziasmați de jocul culos ♦ de

SURABAJA. Plecați din splendida 
și exotica insulă . Boli, după o oră 
și jumătate de zbor am aterizat pe 
aeroportul „Bolonia* din Surabaja. 
Înaintea noastră, ca din pămînt, apar 
tinere fete care ne pun in jurul 
gitului „florile prieteniei". Ne pri- 

membrii Consiliului P.O.N. 
sportivă) din Jawa de 

de mină, imbră- 
zi, pe stadionul fru- 
cu drapele romînești 
a avut loc meciul 

Petrolul și Persebaja 
selecționată a Jawei

-mese
(mișcarea
Est. Stringeri 
fișări. A doua 
mos împodobit 

Lși indoneziene, 
Idinlre echipa
— o puternică
■de Est. Jucind cu multă ardoare, pe- 
Lrifei-știi și-au adjudecat victoria cu 
scorul de 4—1. După meci, veprezen- 

I lanțul federației de fotbal pentru 
Jawa de Est, spunea: „Ați făcut un 
joc colectiv, extrem de spectaculos". 
De asemenea, dl. TIO BIEN H1EN, 
membru al consiliului sportiv local 

lși al asociației de gimnastică și atle
tică ușoară NAGA KVNING (Ye'îmo 

„Urmărind 
ale eelor- 
seama că 
fotbal mo
de luptă, 
mei. In-

din R.F.G., că echipa Petrolul 
obosită ca urmare a lungului 
făcut cu avionul și a meciu- 
jucate. La început, fotbaliștii 

n-au jucat pentru rezultat, 
bun

Dragon), ne-a declarat: 
transmisiunile radiofonice 
lalte meciuri, mi-am dat 
echipa romină practică un 
dern și are un stil al său 
Acum, am văzut cu ochii
tr-adevăr, voi ați demonstrat o înal
tă tehnică, un foarte bun control al 
balonului. Ați meritat pe deplin vic
toria".

Părăsind Surabaja, ne-am îndrep
tat cu avionul spre Djakarta, ca de 
aici să continuăm zborul către ora
șul Medan (Sumatra de Nord). După 
o călătorie de aproape 5 ore am 
ajuns la Medan, important oraș co
mercial in nordul insulei Sumatra. 
Meciul era așteptat cu nerăbdare. Bi
letele fuseseră vîndute cu 3 zile îna
inte de sosirea noastră. Marele ziar 
„HARIAN HARAPAN* a publiaat pe 
prima pagină materiale in legătură 
cu sosirea echipei. Unele ziare insă 
s-au abținut iar altele pronosticau 
drept învingătoare echipa locală 

Medan. Acestea porneau de 
la faptul că, o bună bucată de vre
me, selecționata Sumatrei de Nord 
fusese pregătită de antrenorul Hoff
man 
este 
voiaj 
nlor
romîni. 
Ei a« căutat să realizeze un 
spectacol fotbalistic. Dar_. cină joci 
bine tun și golurile. Rezultatul: 7—1 
pentru ploieșteni! In ziua de 30. XIT. 
1961 ziarul „Hartan Harapan*, sub 
titlul: „O DEMONSTRAȚIE A PI
SICII CV ȘOARECELE* scria: „...Pe- 
teotul a servit o înaltă lecție acade
mică echipei P.S.M.S., arătînd cum 
trebuie să se joaoe fotbal".

După consumarea ultimei partide 
desfășurată pe stadionul 
ăin Djakarta, întreaga 
mijloacele de propagandă 
inclusiv agențiile PJ.A. și 
comentau foarte elogios 
echipei romine. In 
niei* 
rație in palatul „Wisma Nusantara*, 
în cadrul unei discuții prietenești, co
lonelul Wahab, președintele Fede
rației, spunea: petrolul este o echi
pă de mare clasă. Ea a demonstrat 
un joc valoros, care a ciștigat ini
mile spectatorilor".

Ajunși în Hanoi 
Vietnam, am primit 
că, deși plecați de 
din Djakarta, ziarele 
tinuă să comenteze 
strălucit realizat de 
cialistii discută în continuare modul 
in care au evoluat fotbaliștii noștri. 
La auzul acestor vești ne-am bucurat 
foarte mult, fericiți că am reușit să 
faeeam o bună propagandă sportului 
nostru, să apărăm cu cinste culorile 
patriei noastre dragi. Bilanțul gene
ral al intilnirilor sportive prietenești 
romîno-indoneziene iată-l:

5 5 0 0 27:9 = 10

JKADA*. 
presă, toate 
indoneziene, 
A.N.T.A.R.A 
comportarea 

romine. In seara „cenemo- 
de adio organizată de Fede-

— capitala
numeroase 
aproape 16 
indoneziene
bilanțul sportiv 
romîni, că spe-

K. D. 
vești 
zile 

con-

TEHNICĂ + SPORTIVITATE 
APRECIERI ELOGIOASE

La Hanoi, spectatorii 
terăbdare sosirea echipei 
tirziați pe drum — după 
î zile la Canton (R P. 
losirea in capitala R. D. Vietnam a

așteptau 
romîne. 
o escală 
Chineză)

cu 
în
de 
la

trebuit să facem o restructurare a 
programului stabilit dinainte. ?i, ast
fel, cu destule eforturi ce se cereau 
echipei, a fost necesar să se fixeze unele 
partide chiar din două in două zile. 
De aceea, meciurile au fost progra
mate pentru 13 — 12 — 14 și 18 
ianuarie 1962, toate pe stadionul 
„HANG DAY*.

Spectatorii erau 
au apărut astfel 
putea Petrolul să 
după un turneu lung în Indonezia ? 
Ploieștenii nu sint oare obosiți?" Ace
leași întrebări erau puse în nume
roasele scrisori trimise de iubitorii 
fotbalului Comitetului Cultură

sceptici. In ziare 
de întrebări; „Va 
facă față situației

dar sobru al romiuilor, publicul viei-^specialitate — avind sprijinul Consil’U- 
namez a cumpărat dma-nte bilete ș: ♦ ui Cierieral U.C.F.S —s-a preocupata- 
pentru celelalte meciuri. Îndoiala *2 ♦tent de alcătuirea unui caleiiar i ter- 
asupra capacității comportării echi-^național, adresat în primul rind echi
pei petroliste nu s-a spulberat insă, ♦pelor de club. Scopul: cre.-rea unei 
Prin scrisori trimise pe adresa Co- ^emulații ia rindurile fotbal»jtilnr de 
mitetutui de Cultură Fizică și Sport ♦nategoria A și B. pregătirea jueători- 
din Hanoi mulți iubitori joibaia-sriecționabîli in vederea intiln'rilor 
lui cereau să se repragrameze me^iu-♦inter-țări. 
rile, să se lase un spațiu de rimpj Aceeași 
mai mare între ele. Deși frămîniați♦ rația noastră și anul 
de îndoieli, spectatorii au umpiut * rezultate se cunosc:

. . . .. 1 • . • I • z-, 1 ----- ** . VO...U VU1UJ LX. U11 dUK,
al înaintăm echipei jndoneziene Garuda. în min. 48, scorul era de 3—0 pentru

gazde, llezultat fisa!: 5—3 pentru Petrolul 1

Fază la poarta .ploleșteniior. Iață-1 pe Ionescu intervenind cu curaj U un atac

Fizică și Sport din Hanoi, echipei 
romine pe adresa hotelului „Me
tropol*.

Prima mtilnire, prima surpriză pentru 
hanoiezi! Rominii au ciștigat cu scorul 
de 6-0, incintind prin tehnica și prin 
stilul lor de joc. Comentariile asu
pra meciului cu echipa feroviară și 
a poștelor au fost extrem de elogioa
se. Ziarul KHAM DAN („Poporul*) 
scria; „Echipa Petrolul a Tăcut un 
meci strălucit, dovedindu-și înalta 
tehnicitate prin pase scurte, prin stă- 
pininea balonului. Toată echipa a 
arătat un joc splendid atit in defen
sivă cit și in atac. In fața unei 
echipe de fotbal avind o tehnicitate 
atit de înaltă, echipa selecționata a 
Poștei și telecomunicațiilor a trebuit 
să depună toate eforturile". Ziarul 
„THOI MOI* (Timpuri Noi), din 
13.1.2962 scria: „In mod special re
marcăm că jucătorii romini evita pe 
cit posibil ciocnirea cu sportivii prie
teni și folosesc numai tehnica pentru 
a cuceri balonul și victoria. Pentru 
aceasta ei și-au ciștigat simpatia -căl
duroasă a spectatorilor". Ziarul 
„THU DO HANOI* (Capitala Hanoi) 
din 11.1.1962, a ținut și el să sub
linieze jocul spectaculos și de înaltă 
factură tehnică al echipei petroliste.

Programul concursului Pronosport 
din 4 februarie cuprinde 3 meciuri din 
campionatul l'.P. Bulgaria și 9 întîlniri 
din campionatul italian. Iailă pe scurt 
comportarea celor șase echipe din R.P. 
Bulgaria, cuprinse în .programul acestui 
concurs, în turul campionatului (această 
etapă este prima din retur):

LOCOMOTIV .SOFIA (pe teren pro
priu) — a susținut in turul campiona
tului -șase întîlniri pe teren propriu, 
cîștigînd trei meciuri, tcrniinînd două 
la egalitate și pierzînd unul singur, în 
fața echipei T.D.N.A.

CERNO MORE VARNA (în depla
sare) — Jiu cele șase meciuri disputate 
în dețdasare a pierdut trei, a reușit un 
rezultat de egalitate și a obținut două 
victorii; în fața echipelor Spartak Plov
div (4—2) și Masei (1—0)

BOTEV PLOVDIV (pe teren propriu) 
este o specialistă a rezultatelor de ega- 
litate in meciftrile jurate acasă (a ter
minat la egalitate patru din cele șase

preocupare manifestă ede- 
acesta. Primele 
trei turnee de

© In revanșă, in lunile iunie nilh 
ne vor vizita două -echipe din R.D. 
Germană : Aufbau Mtțgdabu1 g t :.<> Mi
nerul Lupeni, Jiul Petroșeni și Ci. v'iiul 
Hunedoara) și Chemie Hate (cu Ști
ința Timișoara, C.S.O. Craiova si Di
namo Pitești).

© Două puternice ectvpe profesionis
te franceze vor juca la ‘Bucmești : Mo
naco intre 17 și 20 mai și Sedan tn iu
nie, fiecare avind de susținui cite două 
meciuri.-7 w------- - MM itzlliui IE X L-Uifuac . U Cl LUI 1ICV UC

PTravr^ Te^ tribunele stadionului ♦iarnă peste hetare, cu un întâi de 18 
„HANG-DAY*, mai ales că Petrolul ♦meciuri. Măsurile insă, nu sa vor opri 
primea replioa selecționatei drnamo--*-aici. De aceea anul acesta calenda- 
viste (LOCA) ♦ru! international se anunță și mai

Petrolul a Miluit 0 echipă foarte aCWOt »*
rapidă și insistentă tn lup™ lentruț™ fedcrat,a ,Se P^P3 

x A „ss.

*torilor noștri în ridicarea nivelul y lor
♦ ’ehnic. De asemenea, se urmăre-te în- 
♦:u?mirea unui calendar in'=rn itmnii 
^;n așa fel incit să fie cuprinde ci' mai 
♦nruhe din echipele noastre s; să aibă 
^adversari pe măsura posibilității 4 ior 
-♦- Anul acesta, din nou o strie ce e- 
♦chipe vor evolua peste hotare sai ver 
Țsusține jocuri internaționale peste ho 
♦î •> re.♦
♦ • Astfel, trei echipe se vjt deț lașa
Jin R.D. Germană.:
♦ Minerul Lupeni va juca Ia 18 it și 
*25 februarie ia Magdeburg cu Aufbau, 
♦Ia Halle cu Chemie și intra alta io-
♦ calitate, încă nedesemna'ă.
♦ ♦♦
♦♦

î Preocupările echipei C.S.M. Mediaș1

• In mai și iunie vor susține la noi 
mai multe partide selecționata p'.kne- 
ziei, selecționata Armatei S'riene și 
selecționata Armatei din Irak ca ur
mare a turneelor intreprir.se recent in 
aceste țări de Petrolul și Steaua.

» La acestea se vor adăuga și par
tidele din cadrul turneului 
dintre care una, Olimpiasos 
reșu, a șî fost programată 
bruarie. <Ctubul Fenerbahce 
data de 1 martie pentru me'lul cu Di
namo București la Istanbul. Cum. msa, 
data nu convine dinamoviștilor 
tratative pentru o ahă dată

Cum -se vede, o activitate 
Râmi ne-.ca echipele noastse 
scă aceste meciuri, să se prsgă!--,as'.â 
serios pentru ele pentru a se 
pe plan iniernaționăl rriu compor
tări și rezultate bune.

ha'eanic. 
Pir m -St. 
!a 21 fe- 
a propus

se duc

bogată, 
folonoa-

P GAțU

De la antrenamentele echyae’or de „B”

general, un -meci desfășurat la un înalt 
nivel tehnic, in ciuda vintulm și mai 
ales a frigului care 
Mai puțin eficace ca 
duri, echipa noastră 
cu 3—1.

A doua zi după 
federației din Hanoi

♦ Reluarea 'pregătirilor echipei CiS.M.
♦ Mediaș a fost precedată de un con- 
^Irol medical riguros — care a sub-
♦ liniat starea bună a jucătorilor — și 
Țde analiza comportării echipei în se- 
♦zonul de toamnă. In baza datelor me- 
♦dtcitlui și a concluziilor ședinței de 
Țanalizâ, antrenorul și-a alcătuit planul
♦ de pregătire pentru returul campiona- 

: se așternuse. Jtului.
in celelalte me--*- In ședința secției de fotbal, în ca
ii ciștigat totuși ♦ Irul -căreia a ta* analizată activîta-

♦ tea din toamnă, au lost -stabilite cîteva 
meci specia 'iytfi *'-at-ze care, în principat au influențat

-J ; 1 '’.s.a ran. 
Comitet» ♦statst că lotul ’fie jucători este fnstt- 
pent-u a Eficient. In anii treenți erau promovați 
ro urine știXin lotul primei echipe cite 3—4 ju- 
Vtetnam). ♦niori pe sezon In ultimul timp Insă, 
-un erim- Jaceastă -reîmprospătare -n-a mai avut

s-au adunat în- ^comportarea echipei. Astfel, 
tr-o consfătuire telmică la ~ 
■de Cultură Fizică fi Sport 
discuta prezența echipei 
(pentru prima oară in R.D. 
comportarea acesteia, lată 
ș>ei din concluzii: „Comitetul de Cui-Ț loc ; tfe la juniori nu s-a ridicat decît 
tură Fizică și Sport din R.D. Viet-♦fundașul Deac Una din cauze o ccn- 
nam, care a invitat echipa Petrolul, îstituie faptul că echipa de juniori mi 
a făcut o treabă foarte bună, pentru rare un antrenor calificat ; tovaTășitl 
că de la primul meci noi am văzut ȚAl. Coroș cu toate că depune eforturi 
că avem de învățat de la romini. De+susținute, nu poale obține rezultate 
mult timp noi așteptam venirea oas-Țmai bune. De asemenea, au fost sub- 
pețitor, dar acum sintem pe deplin JÎRSlUX unii jucători nu

a.- r- rrs L Tiolosesc corpul in mod regulamentarsatisfacuți. Tehnica și in mod thnpul ‘ ’ * * ..........jocului, se fac combinații
sebit comportarea jucătorilor .petro-Ținutile in dauna ’ trasului la poartă, 
liști este de o înaltă ținută socia-J fentele rtu sint suficient de bine insu- 

yjșite, mai ales cele cu scop tactic.
„s Ijocul cu capul nu-i folosit deși sint

♦ jucători cu fizic corespunzător, cen- 
Petroluiui *©♦ trefle se efectuează cu întrrziere,

♦ înaintașii preferă să tragă la poartă
♦ de la 3—4 m șt neglijează șuturile de 

GRÂD1NARU *la distanță ele.

listă. Se poate spune că în fiecare'ȚȘite, 
ai publicul ar dori 
luind" pe jucătorii
R. D. Vietnam".

V.

O’onosport
către Botev Plovdiv (0—-3). In restul 
partidelor a obținui patru rezultate de 
egalitate și o victorie (cu Dunav Russe 
2-1)

Pe de altă parte, analiza a atras 
atenția tn mod special asupra intensi
ficării muncii -educative in această pe
rioadă. Unii jucători au manifestat 
automulțumire față de cîteva rezultate 
sau înfumurare (Staudt Comșa, Feur- 
dean. Juliasz). Alții au dat dovadă de 
comoditate in pregătire și în jocuri 
(Olteanu, Oancea, Ziegler) sau de 
lipsă de răspundere (Mureșan) și chiar 
de dragoste față de club și pasiune 
față de fotbal -(©ancea, ‘Comșa). Toa
te acestea ati fost piedici in calea pro
gresului jucătorilor, au determinat o 
răminere in urmă, exprimată în com
portarea inegală a echipei in prima 
parte a campionatului.

In vederea sezonului de primăvară, 
au fost luate o serie de măsuri co
respunzătoare. in primul rind pentru 
îmbunătățirea procesului instructiv-edu- 
•cativ. Antrenorul Andrei Molnar a 
fixat obiectivele in raport cu lipsurile 
manifestate in toamnă de jucători și 
echipă, urmirtd indicațiile metodice ale 
federației. In primul rind a fost mării 
volumul de lucru la antrenamente, cu 
accent la ineeput pe pregătirea fizică 
generală, și, in continuare, pe pregăti
rea tehnică individuală și jocul de 
ansamblu. Va crește volumul de exer
ciții și numărul de repetări.

Pregătirile au început intr-o atmos
feră de bună dispoziție și de dorință 
din partea jucătorilor de a realiza 
in primă-uacă e comportare superioară, 

antrenamente pe săptămină 
la 5. în antrenamentul teii- 
se resimte lipsa majorității 
ajutătoare, Este de datoria 
clubului să ia măsuri de

jneriuzi). Î11 celelalte două întîlniri a 
obținut victoria: cu Beroe (l—0) și 
Spartak Varna ț3—1). Este neînvinsa 
deci pe teren propriu.

SPARTAK PLEVEN (în deplasare) 
— a obținut două victorii cu Levski 
(2—1) și Marek (1—0) pieizînd cele
lalte patru întîlniri.

SPARTAK VARNA (pe teren pro
priu) — a reușii patru victorii și un 
rezultat de egalitate. Singura înfrîngere 
suferită în fața propriilor spectatori a 
fost furnizată de liderul campionatului 
Ț.D.N.A. cu scorul de 2—6.

LEVSKI SOFIA (în deplasare) a 
ținut rezultate bune în deplasare, 
fiind învinsa decît o singuri dau

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres Nr. 5 
31 ianuarie 1962, au fost 
urnă următoarele numere:

32 47 39 38 16

extrase
din 
din

18

35

ob-
ne-
de

Numere de rezervă 28
Fond de premii 418920
Tragerea concursului special Prono- 

expres de miercuri 7 februarie 1962, va 
avea loc 
nr. 2, ora

în București, str Doamnei 
19.

Rubrică 
sport

redactată de Loto-Prono-

De la 4 
s-a tFecut 
nic însă, 
aparatelor 
conducerii 
urgență pentru contecționarea și insta
larea aparatelor care lipsesc de la 
teren. ’Faptul că nici pînă astări nu 
a fost luată o asemenea măsură con
stituie o serioasă abatere de la dis
poziția federației.

Lotul actual de încă tori (cu o medie 
d» vîrstă de 23 de ani) cuprinde ne: 
Bleach și Todea (portari), Szabcț, 
I.imhășan, Deac, Olteanu (fundași), 
M'ireșan, Moruțan, M-oșoiii — ultimii 
doi dîn campioinatul, regional —, 
Mo'nar (mițlocasD Feurdran, Sfa’-df, 
Zierrler, Matei. Oancea. Jiîhasz (îna
intași).

De Ia 25 februarie, echipa va sus
ține 5 meciuri cu echipe regiona'e, 8 
partide cu formații din categoria B 
fMiireșul Tg. Mureș, Ind. Sîrmeii, 

C.S.O. Sibiu, Chimia Făgăraș) si 4 
cu echipe de categorie A (St. roșu. 
Știința Cluj).

DAN VINTJLA, ceresp.

intreprir.se


PRAQRESUL bucurești la primul pas ÎN „C.C.E
Duminică 4 martie spectatorii bucu- 

reșteni vor urmări din nou pe repu
tații voleibaliști de la Ț.S.K.A. Mos
cova, în repetate rînduri campioni ai 
Uniunii Sovietice. Adversarii primi
lor ciștigători ai C.C.E. vor fi volei
baliștii de la Progresul București, cla
sați pe locul 2 in ultimul campionat 
republican. Cele două echipe dispută 
primul joc din cadrul turului elimina
toriu al .Cupei Campionilor Europeni* 
ediția 1962.

— Ne pregătim cu atenție ! ne spunea 
silele trecute maestrul sportului Jam* 
Miculescu, căpitanul echipei Progre
sul.

La sala de Ia Palatul Pk ierîlor, li 
antrenament, mai erau prezenți Pădu- 
rețu, Ganciu, Chezan. C. Nicolau. Pa- 
lade, Pențac, Urea, Ghertinișan. loja. 
Ardelea. Lipseau Pelin (reținut de 
examene la facultate). Gani (bol
nav) și Orerebețiu. Sub conducerea 
antrenorului N'icolae Sotir. băieții toc
mai începuseră încălzirea. Tema lec
ției: joc de verificare între două for
mații ale echipei. Și in timp ce 
mingile zburau de o parte și de cea
laltă a fileului. am avut posibilitatea 
să discutăm cu antrenorul voleibaliști
lor de la Progresul:

— Ca și rapidiștii, nici noi nu am 
întrerupt pregătirile. Am pus accentul 
pe îmbunătățirea pregătirii fizice mul
tilaterale și specifice: Am avut insă 
și unele greutăți: o s..<e de sportivi 
au fost reținuți de examene la facul
tate (Ganciu, Ardelea. Urea. Pelin), 
alții au fost bol na- L 4—5 antrena
mente le-am făcut in aer liber, jucind 
fotbal handbal și baschet sporturi 
complimentare jucate afară, in zăpa
dă, care au dus la mărirea indeminării 
rezistenței și forței. Ceea ce ne dă 
prilejul ca acum, la sală, să lucrăm 
foarte susținut și cu randament bun.

fntr-adevăr, se... încinsese un joc 
de toată frumusețea. .Bombele* lui 
Micul eseu erau alternate cu acțiuni

BRUMEL: „Aș fi fericit să mă intîlnesc 
din nou cu John Thomas!"

La Începutul acestui an cunoscutul 
sportiv sovietic Va lei Brumei record
man mondial la săritura In înălțime, 
a acordat un intervin unui corespon
dent al agenției de presă „Novosti”. 
in cadrul căruia a declarat următoa
rele :

.Pentru noi. sportivii sovietici, anal 
care s-a încheiat recent a fost caracte
rizat pria succese deosebite. Personal, 
m-am bucurai toarte mult de succesele 
fotbaliștilor noștri, calificați la turneul 
final al campionatului mondial șl care 
no de mult și-au impus măiestria ta 
fața pulernicetor echipe ale Americii 
de Sud. Port de asemenea o profundă 
admirație față de prietenul meu Iun 
Vlasov. Recordurile acestui om excep
țional constituie o pagină minunată 
din istoria sportului Ec mă ocup 
antrenamente cu exercițiile dehattere 
și pot să-mi dau seama ce înseamnă 
să ridici peste 200 de kilograme și să 
obții un total de mai mult de 550 kg 
la cele trei stiluri. Demnă de admi
rație este și reușita veteranului Igor 
Novikov, care cucerește pentru a pa
tra oară medalia de aur in campio- 
ratele mondiale de pentatlon modern. 
In ceea ce privește pe colegii mei de 
întreceri at’eți și atlete, oici ei ou 
ne-au rămas datori în ce privește per- 
fr-manțele înalte. Surorile Tamara și 
Irina Press, Tatiana Șcelkanova. Gri
gori Taran și atți atleți fruntași din Uni
unea Sovietică au stabilit in 1961 noi 
recorduri mondiale și europene.

TURNEU INTERNATIONAL DE HOCHEI 
ÎN R. S. CEHOSLOVACĂ

La sfîrșitul Innîî februarie va avea 
loc in R. S. Cehoslovacă un turuen in
ternațional de hochei pe gheață rezer
vat reprezentativelor de tineret. La a- 
cest turneu vor participa reprezentati
vele R. S. Cehoslovace. Suediei și Ca
nadei. De remarcat faptul că echipa de 
tineret a Canadei evoluează pentru pri
ma oară în Europa.

Turneul va începe la 27 februarie 
după următorul program : Jililava: II. S. 
Cehoslovacă I — Suedia ; Ceske Bude- 
jovice: R. S. Cehoslovacă II — 
Canada : 1 martie, Plzen : Canada-Sue- 
dia si R. S. Behoșlovacă I — R. S. 
Cehoslovacă II; 3 martie. Praga : 
R. S. Cehoslovacă 1 — Canada : Cho- 
nuitov: IL S. Cehoslovacă II — Sue
dia.

pline de subtilitate și fantezie.
— Consider că am îmbunătățit mult 

calitățile fizice de bază, ne-a spus 
N. Sotir, in încheiere.

Intr-adevăr, voleibaliștii de la Pro
gresul muncesc cu multă tragere de 
inimă la antrenamente. Vor să aibă 
o comportare cît mai frumoasă in 
meciurile cu Ț.S.K.A.

M. TUDORAN

Echipa țârii noastre in
a Olimpiadei de șah

Opt jucători romini au pus in cutia 
poștală primele scrisori din cadrul 
unei mari competiții prin corespon
dentă: CEA DE A V-A EDIȚIE A 
OLIMPIADEI DE ȘAH. Plicurile că
lătoresc in Danemarca, Polonia. Ca
nada. S.U-A, Franța și R.F. Germa
nă, cu ale căror echipe se intîloește 
reprezentativa noastră in grupa I a 
semifinalelor. Primele două clasate iși 
vor disputa turneul final. Deținătoa
rea titlului olimpic este echipa U.R.S.S., 
ciștigătoarea celei de a lll-a ediții 
a întrecerii. In momentul de față este 
în curs de desfășurare finala celei de 
a IV-a Olimpiade de șah prin co
respondenți

AU LUAT SFiRȘIT CAMPIONATELE MONDIALE DE BOB
GARMISCH PARTENKIRCHEN 31 

(Agerpres). —
Din cauza ninsorii abundente, proba 

echipajelor de 4 persoane din cadrul 
campionatelor mondiale de beb de la 
Garmisch Partenkircben s-a desfășurat 
numai in două manșe. Pe tocul întîi 
s-a clasat primul echipaj al R.F. Ger
mane cu timpul de 2’33”66/100 (cea 
mai rapidă coborire l’16”67/100). Ita
lia 1 ia 2’34’23/100 și Austria I

Firește, sint mulțumit și cu proprii
le mele rezultate. Recordul moodiil la 
înălțime — 2,25 m — nu l-am obținut 
cu ușurință și tocmai de aceea mă 
bucur de el. Nu voi uita niciodată e- 
voluțiite încununate de succes ta tur
neul din America, duelurile mele ca 
celebrul John Tbomax, pe care l-am 
Întrecut de cinci ort, victoria din me
ciul atletic U.R.S.S—S.DA Am tost 
fericit cind am auzit bunele cuvinte 
ale tovarășului Nikita Sergheeviei 
Hrusciov. spuse cu prilejul consfătui
rii fruntașilor economiei sătești î .Oa
menii sovietici se străduiesc pretutin
deni pentru obținerea de rezultate 
înalte. Și cind e vorba U alergăm, 
trebuie să alergăm bine; dnd e vorba 
să sărim, trebaie să sărim bine. Ne 
mindrim pe drept că un sportiv so 
vietic sare mai sus dedt toți adversa 
rii săi*. Aceste cuvinte mă însuflețesc 
pentru noi victorii mi-au inspirat d'ir- 
zenie și Încredere.

După cum am mai spus, planurile

C]a|£|E|i|<f|O|S|C|fr|p|
• ZIARUL Italian „L’Unitâ" publici o 

ancheta in legaturi cu rezultatele tragerii 
la sorți a seriilor campionatului mon
dial de fotbaL Iatj ce răspunde tov. 
N. N. Romanov, președintele Uniunii A- 
sociațiilor si Organizațiilor sportive din 
U.R.S.S. : .Echipa U.R.S.S. are o serie 
mal puțin dificilă decit în 1958. cînd în 
optimile de finală avea ea adversari 
Brazilia, Anglia șl Austria. Tinind seama 
de rezultatele obținute recent de fotba
liștii sovietici, cred că echipa noastră 
poate ajunge in sferturi șl chiar în semi
finală. Consider Brazilia ca mare favo
rită a campionatului’.
• IN FRANȚA a înoeput disputarea 

pnmului turneu oficial de fotbal în sală. 
O echipă este alcătuită din 4 jucători iar 
terenul are dimensiunile 46X20 m. Porți
le stat de dtmenslunUe celor de handbal 
ta sală si nu sînt apărate de portari. 
Primele jocuri nu s-au bucurat de prea 
mult succes, reproșîndu-se tn primul 
rînd, faptul că se marches »ă prea ușor 
golurile, cu șuturi de la cite 20-30 de 
metri.
• CUNOSCUTUL halterofil american 

Paul Anderson l-a provocat Ia o între
cere pe campionul olimpic litri Vlasov. 
Acesta a declarat recent unui corespon
dent al agenției TASS că este gata să 
se întreacă cu Andersen. Vlasov a pre
cizat că fiind amator nu va putea par
ticipa la un concurs cu un sportiv pro
fesionist si de aceea propune ca întrece
rea să se dispute indirect. Totodată Vla
sov a anunțat că speră ca la campiona
tele mondiale care vor avea loc în iunie

Competiția internațională de tenis de masă 
de la Ostrava

OSTRAVA 31 (prin telefon). După 
ce a participat la camptonat.de inter- 
naționale de tenis de masă ale R.S. 
Cehoslovace Ia Praga, lotul romin s-a 
deplasat la Ostrava unde, cu începere 
de marți, se desfășoară un turneu in- 
terechipe masculine și feminine. Con
curează reprezentativele R.D. Sertnane, 
R.P. Polone, R.S. Cehoslovace (cu două

prima grupă semifinală 
prin corespondența
Misiunea jucătorilor noștri nu este 

ușoară. In prima grupă joacă echipe 
foarte puternice. Formațiile Danemar
cei, S.U.A. și R.F.G. sint finaliste ale 
celei de a IV-a Olimpiade. Puternică 
este și echipa Franței, avind la masa I 
pe cunoscutul maestru internațional, 
Bec gr a ser, care joacă in prezent în 
turneul final al campionatului mon
dial individual de șah prin corespon
dență. Formația noastră este alcătuită 
din jucători reputați în șahul prin co
respondență: M. Reicher, A. Braun- 
stein, E. Rusenescu. Gh. Rotaru, P. 
Diacooescu, V. Sălceanu, G. Ștefaniu 
(căpitanul echipei) și M. Șuta. Tutu
ror le urăm deplin succes în această 
interesantă întrecere.

2’35"59/100 au ocupat tocurile 2 și 
respectiv 3.

Echipajul R.P. Romîne s-a clasat pe 
locul 13 cu timpul de 2’41 ”37/100, reu
șind totuși să întreacă echipajul S.U.A. 
care ocupă tocul al 14-lea ta 
2’41”57/100.

Bobul echipei secunde a Austriei s-a 
răsturnat in timpul coboririi, dar nici 
unul din membrii echipajului nu a fost 
rănit 

mele pentru anul care a Început sint 
legate in principal de pregătirile pen
tru campionatele Europei, de la Bel
grad. și pentru meciul cu reprezenta
tiva S.U.A., care va avea Ioc la ora
șul Palo-Alto din California. Mă an
trenez cu perseverență și mă voi stră
dui să concurez cu succes la aceste 
competiții Aș fi fericit să mă intîlnesc 
din nou cu adversarul meu de tradi
ție, americanul John Thomas. El este 
un sportiv admirabil. întrecerea cu 
el m-a ajutat să urc atît de sus recor
dul moodial. îmi place să mă întTI- 
nesc cu adversari puternici, care mă 
solicită să lupt cu toate forțele. Ia se
zonul actual voi apare probabil In pes
te zece concursuri. Voi lupta pentru 
obținerea unul rezultat superior recor
dului mea actual. In același timp, 
vreau să acord cit mai mult timp În
vățăturii la Institut, să indiei cu suc
ces cursurile anului II*.

(A.P.N.)

la Hearshey (S.U.A.) să realizeze o per
formantă de circa 570 kg la cele 3 stiluri. 
.Stat sigur — a continuat Vlasov — că 
Anderson nu va putea realiza o cifră ca 
aceasta*.
• URHO KEKKONEN, președintele 

Finlandei, a donat organizațiilor sporti
ve din Novosibirsk — cu prilejul vizitei 
sale în U.R.S.S. în noiembrie trecut — 
o frumoasă cupă pentru cele mal bune 
rezultate obținute In competițiile de 
schi. Această cupă va fi disputată; la 
prima ediție, de asociațiile sportive din 
Novosibirsk, ta întreceri programate în 
luna martie. Se vor disputa curse de 
fond De distanțele de 5. 10. 30 șl 50 km.ț 
ștafetă masculină și feminină.
• PE STADIONUL de Iarnă din Lenin

grad a avut loe recent un concurs al at- 
leților sovietici. Iată cîteva rezultate în
registrate : îoo m : Ozolin 10,6 : 1500 m : 
Jukov 4:00,6; HO m garduri • Mihailov 
14 sec.
• ÎNAINTEA campionatelor mondiale 

de bob de la Garmisch Parter.klrchen; 
Federația Internațională a tinut o ședința 
în cadrul căreia dr. Amilcare Rotta (Ita
lia) a fost reales președinte. Totodată 
s-a decis ca „mondialele" din 1963 să se 
dispute la Igls lingă Innsbruck.

• S-A VORBIT, în ultima vrem», des
pre cea mai bună echipă de fotbal a 
anului. Care a fost însă cea mai bună 
echipă a tuturor timpurilor ? La această 
întrebare încearcă să răspundă revista 

echipe), R.P. Romîne și formații lo
cale.

Selecționata noastră masculină a 
susținut două partide, terminînd de 
tot atîtea ori învingătoare. In primul 
meci, echipa romînă a cîștigat cu 5—1 
în fața R.P. Polone: Giurgiucă - 
Garczinski 2—0 (16, 19), Negulescu — 
Kalinski 2-0 (13. 17), Rethi - Kusin- 
ski 0—2 (—17, —12), Negulescu — Gar
czinski 2-0 (17, 8), Giurgiucă - Ku- 
sinski 2-1 (-16, 18, 18), Rethi - Ka
linski (2-0 (14, 14).

In celălalt meci, reprezentativa R.P 
Romine a cucerit o nouă victorie, cu 
același scor: 5-1, de data aceasta 
asupra selecționatei secunde a R.S. 
Cehoslovace : Covaci — Stepanek 2-0 
(16, 13), Giurgiucă — Svarc 2-0 (16, 16), 
Rethi - Uhnik 2-0 ( 9, 13), Covaci - 
Svarc 0—2 (—16, —13), Rethi — Stepa
nek 2-1 (-20, 16, 16), Giurgiucă - Uh
nik 2-0 (17, 15).

Concursul va lua sfirșit astăzi.

Au fost fixate datele jocurilor 
din „Cupa Păcii" la rugbi

Cea de a IV-a ediție a competiției 
„Cupa Păcii” la rugbi se va desfășura 
anul acesta in R. P. Polonă. După 
cum se știe, la competiție participă e- 
chipele R. P. Polone, R. P. Romi ie, 
R. S. Cehoslovace și R. D. Germane.

Meciurile se vor desfășura intre 23— 
27 mai, după următorul program: 23 
mai, la Varșovia : R. P. Romînă — 
R. S. Cehoslovacă; la Chodakow: 
R. P. Polonă — R. D. Germană, 25 
mai, la Siedlicze: R. P. Romînă — 
R. D. Germană; la Pruszkow: R. P. 
Polonă — R. S. Cehoslovacă: 27 mai, 
la Plock: R. S. Cehoslovacă — R. D. 
Germană, iar la Zyrardow : R. P. Po
lonă — R. P. Romînă.

G. VORONIN—2:09,9 PE 15:;.) m
ALMA ATA 31 (Agerpres).
Ghenadi Voronin, soțul campioanei 

unionale Inga Voronina, a cîștigat con
cursul de patinaj viteză de la Atma-Ata 
dotat cu premiul Consiliului de Miniștri 
al R.S.S. Kazahă. In cele patru probe el 
a realizat 189,035 puncte. La 1500 m el 
■ fost cronometrat în 2:09,9, cea mai 
buni performanți mondiali în actualul 
sezon. Iată rezultatele obținute de Voro
nin la celelalte probe: 500 m — 42

Surprize în primele runde
ale turneului de șah de la Stockholm
Primele trei runde ale turneului in

terzonal de șah au rămas în urmă și 
de pe acum au apărut surprizele, unele 
chiar de proporții. In rîndul acestora 
se situează desigur și „startul” neaș
teptat de puternic luat de marele mae
stru cehoslovac Miroslav Filip, care 
cîștigind toate cele trei partide susți
nute pină acum, este liderul turneului. 
Printre învinșii lui Filip se află și co
lumbianul Cuellar care, la rîndul său, 
furnizase o mare surpriză. întrecîndu-l 
în runda a 2-a pe Korcinoi, după în
trerupere. Tot la jucarea întreruptelor 
marele maestru american Fischer n-a 
putut obține decit remize în partidele 
cu Teschne- și Benko, în care avusese

„Sport Magazin* din NOrnberg care 
.vede" astfel echipa : Zamora (Spania) 

— Caligaris (Italia), Hapgood (Spania) 
— Bozsik (Ungaria), Wright (Anglia), An
drade (Uruguay) - Matthews (Anglia), 
Didi (Brazilia), Dl Stefano (Spania). Pele 
(Brazilia), Gento (Spania), au mai primit 
voturi • Planicka (Cehoslovacia), Netto 
(U.R.S.S.). Ceaikovski (lugos)avia). Piola 
(Italia), Garrincha (Brazilia) etc.
• IN CAMPIONATELE de tenis de 

masă ale R. p. Polone, sportivii de la 
Sparta Varșovia au concurat cu mult 
succes : el au cucerit 7 titluri ! In finala 
de simplu masculin, Kuslnskl l-a învins 
cu 3—0 pe Garczinski; la fete, titlul a fost 
cîștigat de Szmldtova.
• IN LOCALITATEA Harstad s-au dis

putat campionat*le de patinaj viteză ale 
Norvegiei, iată citeva rezultate mai im
portante : 500 m : Gjestvang 42,7 ; 5000 
m ; Johannesen 8:17,1 ; 1500 m : Johanne
sen 2:15,S ; 10.000 m : Johannesen 17:01,8. 
In clasamentul general, pe primul loc 
s-a clasat Johannesen, urmat de Aancss 
și Stiansen, un tinăr de 18 ani.
• CAMPIONUL mondial de box la ca

tegoria muscă, Kingpetch; a acceptat 
să-și apere titlul împotriva lui Ramon 
Arias, la Caracas. în această vară, în 
cazul cînd acesta 11 va învinge în martie 
Pe japonezul Kyo Noguchi.
• FEDERAȚIA de alpinism din Uniu

nea Sovietică a invitat alpiniști din An
glia și Scoția pentru a face escaladări în
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ECHIPE ROMÎNESTI DE VOLEI 
PESTE HOTARE

In afara jocurilor oficiale din ca
drul „Cupei Campionilor Europeni”, o 
serie de echipe bucureștene vor lua 
parte la turnee internaționale peste 
hotare. Astfel, Steaua București parti
cipă intre 23—25 februarie la ua tur
neu organizat la Sofia și la care mai 
iau parte formațiile Honved Budapesta, 
Ț.D.N.A. Sofia și Akademik Sofia.

Voleibaliștii și voleibalistele de la 
Dinamo București se pregătesc pentru 
un turneu in R. D. Germană, unde au 
fost invitați de clubul berlinez Dyna
mo. Băieții vor juca mai multe meciuri 
in intervalul 1—tt martie, in timp ce 
voleibalistele vor evolua între 5 — 1* 
martie in compania celor mai bune 
formații din R. D. Germană.

• Au luat sfirșit campionatele de pa
tinaj artistic ale R.D- Germane. La mas
culin, titlul de campion a fost cîștigat 
de Bodo Bockenauer. iar la perechi de 
cuplul Brigitte wokoeck și Hans Ullrich. 
Patinatoarea Gabrielle Seiffert a devenit 
pentru prima oară campioană a R.D. 
Germane.
• La Paris s-a disputat o dublă în- 

tîlnire între reprezentativele de hand
bal în 7 ale Franței si Norvegiei. Meciul 
dintre echipele masculine a revenit spor
tivilor francezi cu 12-9 (6-5). în timnee 
la feminin a cîștigat echipa
cu 8-5 (2-3).
• Continuîndu-sl turneul în Cuba, e- 

chlpa cehoslovacă de fotbal Banik Os
trava a jucat la Havana cu echipa ..San 
Francisco" pe care a intrecut-o cu sco
rul de 3-1 (0-1).
• Echipa cehoslovacă de fotbal Slo

van Bratislava, aflată In turneu în An
glia, a jucat eu formația Birmingham 
City. Gazdele au obținut victoria cu sco
rul de 3-2 (1-1).

sec: 5.000 m — 8:29,0 ; 10.000 m —* 
17:36,7.

★
Campioana unionali absolut! Inga 

Voronina, împreună cu Lidia Skoblikova, 
Albina Tuzova. Albertina Elobina și 
Leva Ivanova vor alcătui echipa U.R.S.S. 
pentru campionatele mondiale de patinaj 
viteză, care vor avei loc la 17 și 18 fa-l 
bruarie In localitatea Inaatra din Fin
landa.

avantaj. Alte rezultate din primele 
două runde: Korcinoi—Hermann */»-*/», 
Bertok—Schweber 0-1, Uhlmann—GK- 
gorici ’/z-'/z, Filip—Hermann 1-0, Ben
ko—Bisguier 1-0, Pomar—Tesehnei 
1-0, Barcza—Aaron 1-0, Bolbochan— 
Janowski 1-0, Bisguier—Aaron 1-0.

In runda a 3-a : Korcinoi—Olafssoc 
1-0, Uhlmann — Schweber 1-0, Tesch- 
ner — Gligorici ll2-ll2, Gheller—Steir 
1-0, Bilele—Barcza ‘/z-’/z, Benko—Po 
mar 'l2-'l2, Fischer—Aaron 1-0.

In clasament Filip (3 p.) este ur
mat de Uhlmann 2*/z, Fischer, Cuel 
iar, Barcza, Benko 2, Petrosian 1*/ 
(o partidă mai puțin), Gheller, Korci 
noi, Pomar, Schweber U/2.

Pamir. Alptnistii italieni vor face escala 
dări In munții Caucaz, în timn ce alpi 
niștii sovietici vor vizita Alpii italieni 
Schimburi asemănătoare vor avea loc ș 
între alpiniștii din U.R.S.S. și Franța.
• FEDERAȚIA de atletism din Flnlan 

da intenționează să ceară dreptul de or 
ganizare a campionatelor europene d 
atletism din anul 1966. Cererea va 1 
depusă oficial la congresul Federației In 
temaționale care se va desfășura 1 
Belgrad.

• La CAMPIONATUL de tenis d 
masă al asociației Avangard din regie 
nea Harkov au participat 2.572 de jucă 
tor! și jucătoare făcînd parte din 49 d 
colective. Intilnirile lor au foit condus 
de 1.970 de arbitri.
• CU PRILEJUL Jocurilor Olimpice d 

la Tokio. în Japonia a fost lansată prim 
emisiune de timbre închinată acești 
eveniment avind ca teme instantanee di 
desfășurarea probelor și portrete ale d 
feriților campioni olimpici. Printre acest 
Instantanee se află și acel al lui Em 
Zatopek în momentul cînd trece lini 
de sosire la proba de maraton.

• DUBLUL CAMPION al R. P. Polon 
Ia săniuțe. Jerzy Wojnar este un foarl 
bun proiectant. De curînd a fost aprob: 
proiectul lui privind construirea un; 
piste pentru probele de săniuță, pistă s 
tuată în apropierea Cracoviei. Prin d 
mensiunile sale, această pistă va puts 
găzdui întreceri internaționale.
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