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Baschetbalistele de la Rapid București au întrecut din nou
pe Chemie Halle cu scorul de 68-52 (31-26)

9
La junioare: Rapid
ra minutul 40 al partidei I.C.F. —

emie Halle desfășurată sîmbătă 
ra la Giulești. Conduse în majori- 
ea timpului, studentele de la I.C.F. 
la capătul unui frumos efort colectiv 
reușiseră să se apropie la două 

e adversarele lor: 67—69. Scă- 
gură pe contraatac, una din 

ponentele 5-ului studențesc, Maria 
ica, ratează însă o situație 
i clare, iar echipa germană 
atac (erau ultimele secunde) 

•ie prin Ixmeier (o lovitură 
Kutin, cîștigînd o partidă, 

al părea compromisă ~

din cele 
revenită 
mai în- 
liberă) 

care în 
Spunem a-

București — Chemie Halle 48-48 (21-22)
ceasta deoarece cu cele două puncte 
ratate de jucătoarea Voica scorul ar fi 
putut deveni egal, iar în prelungiri e- 
chipa din Halle, care pierduse deja — 
pentru 5 greșeli personale — pe Pleitz 
și Scholz, ar fi avut mult mai puține 
șanse de reușită.

Lipsa de calm în unele momente de
cisive (și celelalte jucătoare au ratat 
cîteva bune ocazii în ultimele minute) 
au prjtat așa dar formația Institutului 
de Cuttiră Fizică de o frumoasă vic
torie internațională. Adăugind la a- 
ceasta și lipsa de experiență a baschet
balistelor de la I.C.F. în astfel de jocuri

vom putea înțelege de ce în cele din 
urmă, balanța victoriei a înclinat în fa
voarea echipei germane.

Prima repriză a fost dominată în ge
neral de jucătoarele de la Chemie. Apă- 
rîndu-se într-o zona foarte mobilă, care 
a deranjat vădit atacul studentelor (se 
pare că am uitat să mai atacăm o 
zonă 1), și folosind în atac acțiuni sim
ple, dar precise, cu blocaje eficace și 
încrucișări de 2—3 jucătoare, oaspetele 
au luat un avantaj de 9 puncte care 
— după cum s-a văzut — a fost hotă- 
rîtor. După pauză, icefistele au încercat 
totul pentru a redresa situația. Atacurile 
lor pline de elan, dar lipsite de siguranță 
s-au oprit însă în fața unei apărări 
dîrze, care nu a făcut prea multe con-

ADRIAN VASILIU

(Continuare in pag. a 4-a)

Doina Lapon încearcă să arunce la coș în meciul Rapid-Chemie Huile.
Foto: T. Roibu

Sportivi fruntași printre începători

Cîteva zeci de atleți din București și Ploiești au luat parte la primul 
concurs de cros din acest an organizat de clubul Dinamo. Întrecerile desfă
șurate, pe o zăpadă mare, în împrejurimile sălii livreasca, au fost edifica
toare asupra gradului de antrenament atins de alergătorii noștri. In foto
grafie : start în cursa juniorilor de categ. a 11-a.

Foto : C. Tudor

Milne scară, pc patinoarul „li August"

Știința
Pe

București întilnește 
Einheit Berlin

este așteptatăîn cursul zilei de azi
să sosească în Capitală prima din
tre echipele participante la competi
ția internațională de hochei pe ghea
ță „Cupa București". Este vorba de 
echipa Einheit Berlin (R.D.G.), care 
a mai jucat la București și anul tre
cut.

După cum am mai anunțat, jocnrilî 
„Cupei București" 
joi, simbătă și 
grame cuplate pe 
cui „23 August".

sînt programate 
duminică, în pro- 
patkioarul din par- 
Ici afara formației

germane, mai participă Torpedo Gorki, 
București și București (tineret).

In așteptarea începerii competiție?, 
hocheiștii germani vor susține un 
meci amical, miine seară începi nd de 
la ora 19, in compania Științei B'jcu- 
rești. In perspectivă, un joc atrac
tiv, dacă ținem seama că echipa stu
denților numără în Yîndurile sale o 
serie de componenți ai lotului repre
zentativ (Ferenczi, Ciobotaru, Ioano- 
vici) sau ai lotului de tineret (Fogo- 
roș, Suliman, Vacar, Antal, Rigo. 
Florescu, Niță).

Echipele de fotbal și-au continuat ieri antrenamentele pe zăpadă...
In ciuda timpului nefavorabil, antrenamentele echipelor de categorie A 

au continuat ieri, de data aceasta sub forma unor meciuri de verificare. 
La București, de pildă, aceste antrenamente s-au desfășurat pe terenuri 
acoperite cu un strat gros de zăpadă, ceea ce a făcut ca obiectivul — în 
principal — să fie verificarea pregătirii fizice.

Iată cîteva amănunte în legătură cu aceste prime întîlniri la 
în ciuda frigului și a zăpezii — marii pasionați ai fotbalului au 
fie prezenți.

care — 
ținut să

Frumoasa inițiativă a membrilor 
clubului Steaua din București, de 
a merge in rindul participanților 
la Spartachiada de iarnă a tine
retului, a găsit un larg ecou in 
rindul multor sportivi fruntași. Re
cent, am primit o scrisoare din 
regiunea Constanța prin care co
respondentul nostru regional Pe
tre En ac he ne înștiințează că maes
trul sportului Victor Cuciuc a sus
ținut două simultane la șah Pri
mul dintre ele a avut loc in co-

muna Miltai Viteazul, din raionul 
Istria și s-a desfășurat ia 16 mese. 
Ce! de aJ doilea a avut loc i.t 
orașul Babadag și s-a desfășurat 
la 18 mese. Evoluția șahistului 
Victor Cuciuc s-a bucurat de un 
mare succes in rindurile amatori
lor acestui sport

Exemplul acestui sportiv fruntaș 
va fi urmat și de alți sportivi ai 
regiunii Dobrogea, care vor face 
numeroase deplasări în satele și 
comunele din regiune.

TIMP BUN! ■ •

>
♦

UN ANTRENAMENT UTIL IN GIULEȘTI

Inflăcărații suporteri giuleșteni și-au 
revăzut ieri dimineața, după o pauză 
destul de îndelungată, echipa favo
rită : Rapid a susținut un joc de 
verificare in compania formației oră
șenești Filaret.

In general, Rapid s-a mișcat destul 
de bine, arătind poftă de joc, o pre
gătire fizică satisfăcătoare și un bun 
control asupra balonului. Replica de
stul de slabă dată de Filaret se da- 
torește faptului că această echipă se 
află la începutul pregătirilor. In ase
menea condițiuni, jocul s-a redus la 
un duel între înaintarea giuleștenilor 
și apărarea Filaretului.

Chiar din primul minut 
au pus stăpînire pe joc și 
stalat 
că în 
două 
creat 
iar cele două extreme 
C. Ionescu 
pînă în careul advers. In repriza a 
doua s-a jucat mai mult pe tripletă,

ajungindu-se la scorul final
Fazele nu au mai avut insă clarita
tea și cursivitatea din prima parte 
a jocului, creîndu-se de multe ari în
vălmășeli in fața porții.

de 5-0.

Golurile au fost înscrise de Geor
gescu (3), C. Ionescu și Greavu (din 
transformarea unei lovituri de pe
deapsă).

RAPID : Dungu (Todor)—GreavUi 
Motroc, Macri—Ne a-cșu, Canga—Kraus, 
Ozon (Dobre)t 1. Ionescu, Georgescu, 
C. Ionescu.

FILARET : Covaci (Constantineseu) 
—Alecu, Rusu, Ganea—Pintea, Bălașa 
—Dumitrescu, 
ne seu, Gorin, 
bre seu).

Costache, Tudor Io
Tudor Constantin (Do-

POMPILIU VINTILÂ
(Continuare in pag. a 3-a)

Pregătiri la Brașov în vederea 
Turneului internațional de juniori U.E.F.A.

rapidiștii 
s-au in- 
Cu toateîn careul adversarilor.

prima repriză au marcat numai 
goluri, înaintașii Rapidului au 
numeroase faze spectaculoase, 

Kraus și
au făcut multe curse

După cum se știe, una din seriile 
Turneului internațional de juniori 
U.E.F.A. este programată în orașul Bra
șov. In orașul de la poalele Tîmpei se 
fac pregătiri intense în vederea acestui 
eveniment fotbalistic al anului. Comisia 
de organizare, alcătuită în acest oraș, 
a și luat o serie de măsuri, care vor 
contribui la reușita deplină a întîlniri- 
lor ce vor avea loc la Brașov.

Acțiunea cea mai importantă privește 
amenajarea stadionului Tractorul, 
va găzdui jocurile programate.

Vîntul a început din 
nou să bată. Zăpada 
răscolită nu-și găsește 
locul. Viscolește...

Numai „fluture* să 
nu fii pe vremea asta ! 
„înoți* pînă la bazin 
doar prin nămeți. Dar 
cînd ajungi la Floreas
ca, dai jos de pe tine 
toată garderoba și ră- 
mîi în slip. Aici, e cald, 
e bine: plus 24 de gra
de apa în bazin, plus 
26 de grade aerul în 
sală. plus... antrenorul, 
medicul, garderobiera și 
ceilalți care te așteaptă.

Un salt și te-ai a- 
runcat în apă. Aluneci 
ușor, ca un delfin... De 
pe marginea bazinului, 
profesorul îți corectea
ză mișcările. De la 
„uzină* mecanicii Ion 
Panu și Petre Stances- 
cu îți potrivesc apa. Au 
venit de cu noapte să

pună cazonele sub pre
siune ca să găsești a- 
bur suficient și umidi
tate 60 la sută. Adică, 
un... timp bun.

Iar dacă la sfîrșitul 
antrenamentului sau în
trecerii le spui, intr- 
adevăr, că ai un „timp

Instantanee

bun", e cea mai mare 
mulțumire pe care le-o 
poți aduce ! Chiar dacă 
ești începător ! Se min- 
dresc cu acest lucru și 
mamele care tricotează 
în holul bazinului încă 
un fular gros de lină 
(cu toată promisiunea 
făcută medicului Ioan 
Drăgan, de a nu vă în- 
fofoli). Iși dau impor-

tanța cuvenită gardero
bierele în grija cărora 
ți-ai lăsat hainele. Te 
privesc parcă altfel to
varășele de la vestiare, 
căutînd și ele să scoa
tă un „timp bun* de 
la casca de uscat sub 
care ți-ai așezat părul.

E viscol afară, e vre
me rea... La bazinul 
acoperit Floreasca e 
însă „timp bun* ! II 
fac colectivul de muncă 
de aici, invariabil. To
tuși, „barometrul* no
tației bucureștene încă 
nu înclină spre „fru
mos*. L-ar influența 
cred, un și mai mare 
efort comun al antreno
rilor și înotătorilor. 
Fie ei de la Rapid, 
Progresul sau Clubul 
sportiv școlar !

V. TOFAN

Zăpada căzută din abundență în ultimele zile nu este o stavilă în calea 
pregătirilor echipelor de fotbal. Dimpotrivă, ea îi ajută pe jucători să-și dez
volte calitățile fizice. Imaginea a fust Iii ata la meciul de ieri Progresul—Fla
căra roșie 6—1 (3—0).

la data dc 30 martie urmează să 
se termine lucrările de amenajare a tri
bunei principale, a vestiarelor și a ce
lorlalte anexe. Stadiul actual al lucrărilor 
este destul de avansat.

La stadion vor fi amenajate insta
lații care să poată asigura legătura te
lefonică interurbană și cu străinălateat 
astfel îneît trimișii speciali ai ziarelor 
noastre și străine să poată transmite 
la timp rezultatele și comentariile par
tidelor desfășurate. Concomitent, va fi 
revizuită stația de amplificare și vor fi 
instalate mai multe megafoane. In ge
neral. baza sportivă a Uzinelor de trac
toare își va schimba înfățișarea, în aș
teptarea evenimentului. Spectatorii vor 
avea plăcuta surpriză să vadă o tabelă 
de marcaj mai „frumoasă**, terenul de 
joc încadrat în mod plăcut de culoarele 
pistei de atletism, porți noi de acces 
în incinta stadionului și multe alte îm
bunătățiri.

In vederea desfășurării partidelor de 
la Brașov, comisia de organizare va puno 
în vînzare o cantitate însemnată de bi
lete (40.000) și va lua din timp mă
suri, ca — împreună cu O.N.T. „Car- 
pați“ — să organizeze excursii din ra
ioanele Făgăraș. Sibiu. Sf. Gheorglie și 
Tg. Secuiesc pentru iubitorii sportului 
care vor să vizioneze jocurile Turneul»»’.

Paralel cu aceste preocupări legate di
rect de desfășurarea partidelor, comisia 
de organizare ia de pe acum măsuri 
pentru asigurarea primirii delegațiilor 
străine, precum și pentru întocmirea unui 
program cît mai variat în tot timpul 
derii oaspeților la Brașov. Nu lipseso 
din acest program, întocmit pentru orele 
libere ale sportivilor, vizitele și excursi
ile menite să le dea posibilitatea cunoaș
terii frumuseților orașului și ale împre
jurimilor sale.



mult
20 salariati ai întreprinderii au 

in excursie
Carpațî

Această inițiativă se

VESTI'
PESTE 20 TINERI muncitori din 

fabrica de încălțăminte și pielărie 
„Nicolae Bălcescu" din București s-au 
înscris în secția de tenis de masă 
nou înființată. Pentru ei a fost ame
najată o sală de tenis de masă, s-au 
procurat mingi, palete și echipament 
sportiv. Pe cînd consiliul asociației 
va angrena în întreceri și tinerele 
fete ?

Ca urmare a hotărîrii luate cu pri
lejul alegerii noilor organe conducă
toare, la aceeași asociație, numărul 
membrilor a crescut la 360. Pînă 
Ia sfîrșitul anului 1962 conducerea 
asociației și-a propus să atragă în 
activitatea sportivă 750 de salariați.

LA SECȚIA DE POPICE a aso
ciației sportive Talpa din Capitală 
sint angrenați în întreceri peste 62 
de sportivi. Prin munca voluntară 
a tineretului entuziast, cu sprijinul 
conducerii intreprinderli, ei și-au a- 
menajat prin resurse locale o popi- 
carie bine utilată

La dorința membrilor aceleiași aso
ciații sportive s-au făcut primii pași 
in activitatea turistică. Nu de 
circa 
plecat in excursie prin intermediul 
O NT. Carpați la cabana Cioplea- 
Predeal. Această inițiativă se cere 
continuată, angrenindu-se in activita
tea turistică cit mai mulți sportivi.

PRINTRE ASOCIAȚIILE SPORTIVE 
din orașul Calafat care se mindresc 
cu rezultate dintre cele mai frumoase 
se numără și asociația sportivă Lu
mina organizată pe lingă școala me
die din localitate. Primind un sprijin 
permanent din partea organizației de 
partid și a conducerii școlii, asocia
ția s-a dezvoltat an de an ajungind 
astăzi să dispună de o puternică bază 
materială (o magazie cu multe ma
teriale și echipament sportiv, două 
terenuri de volei ?i unul de handbal 
în 7, 1 club cu masă de tenis etc.). 
Avînd asigurate condițiuni optime de 
practicarea sportului, numeroși mem
bri ai acestei asociații desfășoară o 
rodnică activitate în secțiile pe ramură 
de sport Bine pregătiți de profesorii 
de educație fizică Ținea Capotă și 
Sulca Firan, elevii școlii medii au ob
ținut o serie de rezultate dintre cele 
mai bune. Astfel von remarca perfor
manțele tinerilor atieți Florentina Po
pa și Gh. Diaconescu, ale înotătorilor 
Ionela Lupulescu și Cornel Mirwa

RF.SPECTIN'D HOTARiRILE confe
rinței de alegeri a organelor U’.C-F-S.

Sîntem optimiști!

tinerii 
— in 
anul 

de a 
califi- 
între-

Recent am avut prilejul să vizităm 
secția de lupte a asociației sportive 
Rulmentul din Brașov. Justificind spe
ranțele numeroșilor suporteri, 
luptători ai asociației au reușit 
campionatul de calificare din 
trecut — frumoasa performanță 
ciștiga intiinire după intilnire, 
cindu-se astfel in finala acestei 
ceri. Aci, au avut de înfruntat echipe 
bine pregătite dar au reușit să obțină 
dreptul de a participa în actuala edi
ție a campionatului pe echipe.

Sub îndrumarea antrenorului Con- 
•tantin Ofițerescu. el însuși luptător 
fruntaș, maestru al sportului, sporti
vii acestei secții se pregătesc febril. 
Planul de antrenament — judicios în
tocmit —- prevede cite cinci ședințe 
săptămînale. De trei ori se lucrează 
ia saltea (un antrenament sistem școa
lă și două sistem concurs); o dată, 
antrenamentul (executat în sala de 
sport a Uzinelor de tractoare) urmă
rește in special dezvoltarea forței iar 
una din ședințe este rezervată exclu
siv pregătirii fizice. în care predomi
nă crosurile.

Se știe că echipa Rulmentul este lip
sită de experiența întrecerilor dificiie 
și tocmai de aceea, sportivii acestei 
secții desfășoară o serie de intîkliri 
care să ii „pună" în temă. Cu o săptă- 
mînă înainte de desfășurarea primei 
etape ei vor întîlni puternica forma
ție Steagul roșu Brașov, campioană 
republicană.

Am văzut pregătindu-se la lupte cla
sice pe următorii: A. Eugen, 1. Nemeș, 
1. Mânu, I. Birsan, I. Ludu, V. Giu- 
glea. C. Karoly, I. Bărtin, V. Minză- 
ieanu, L. Saia și Șt. Bartha. La an
trenamentele de „libere" am notat pre- 
- “' următorilor sportivi: I. Szabo, 

Oriță, C. Cristuț, 
L. Kiss, St. Rusii, 
M. Benea, Geza 

antrenorul C. Ofi- 
.. declarat următoa- 

„Desigur că nu avem pretenția

zența t
I Haralambidis, V.
I. Ariton, T. Oană, 
T. Dop, Al. lacob, 
Deak. Discutind cu 
țerescu,_ acesta ne-a 
rele: „ ____ 1____ _
de a ne clasa pe primele tocuri. Ne 
lipsește încă experiența unui astfel 
de campionat și după cum ați văzut 
nici nu avem sportivi cu nume de mare 
rezonanță. Avem o echipa tinără, plină 
de ©lan, dornică de afirmare — iată 
de ce sintem totuși optimiști 1“

C. GBIII rpcrirvnal 

consiliul de conducere a asociației 
Mistrețul din Capitală a pornit o in
tensă muncă agitatorică și de popu
larizare privind înființarea noilor sec
ții sportive de volei băieți și popice. 
Această muncă se duce Sn fiecare 
secție de producție prin intermediul 
responsabililor de grupe sportive.

Gimnastica în producție este tot 
mai mult îndrăgită de muncitorii în
treprinderii Mistrețul. In funcție de 
profilul locului de muncă ea se des
fășoară in fiecare din cele 4 secții de 
producție, angrenînd peste *80 sala- 
riați. Dintre instructorii voluntari ce 
îndrumă această activitate merită a 
fi evidențiați halterofilii llie Enciu și 
Ion Lugojanu și fotbalistul Ion Geor
gescu.

Dintre cei 650 salariati ai aceleiași 
întreprinderi, 600 sint membri U.C.F.S. 
avind cotizația achitată m proporție 
de 98 la sută.

A'. Aliuță (stingă) și F. Dron au furnizat simbătă seara o partidă intere
santă. Foto: Gh. Amuza

Meciuri extrem, de disputate in campionatele republicane
Cîteva sute de spectatori au în

fruntat simbătă seara zăpada care se 
cernea din abundență și au luat dru
mul uzinelor Semănătoarea, unde a 
avut loc deschiderea fazei a doua a 
campionatelor republicane de seniori 
(calificare) și juniori. în contrast cu 
frigul de afară, sala de festivități a 
uzinelor a oferit întrecerilor condiții 
optime : căldură plăcută și curățe
nie exemplară.

Din păcate programul reuniunii nu 
a fost respectat nici de data aceasta. 
Din cele 13 partide anunțate, nu s-au 
disputat decit... 8, datoriță faptului 
că unii dintre boxeri au depășit greu
tatea regulamentară iar alții pur și 
simplu nu s-au prezentat la cintar. 
Este de ia sine înțeles că se impun 
măsuri hotările din partea comisiei 
orășenești de box pentru a se curma 
o dată pentru totdeauna bagatelizarea 
acestei importante competiții interne a 
boxului nostru.

Pugiliștii care au urcat treptele ringului - • - -...................... .
neri. Spre satisfacția tuturor, o bună 
parte 
bună pregătire tehnică și în special 
fizică. Ne referim mai cu seamă lâ 
Niculae Aliuță (Voința), Gheorglte 
Lupu (S.P.C.). Gheorghe Marcov (T. 
Noi), Gheorghe Minciu (Flacăra ro
șie) și fon Dobre (S.P.C.).

Prima partidă a opus pe FI. Dron 
(CSS) lui N. Aliuță. Era de așteptat 
ca, ținind seanța de experiența mai 
avansată și de talentul lui Dron, a- 
cesta să obțină victoria. Dar, chiar de 
Ia primele schimburi de lovituri s-a

au fost în majoritate foarte ti-

dintre ei au dovedit o destui de

mai bună echipă de 
1961“, organizat de 
Loto-Pronosport. Iată

aparat de radio și o

Vineri seara a avut loc tragerea la 
sorți pentru desemnarea câștigătorilor 
concursului „Cea 
fotbal a anului 
revista S-port și 
cîștigătorii:

Premiul I, un . 
minge de fotbal purtind autografele 
jucătorilor din echipa anului 1961: 
ION TEODORESCU—București.

Premiul II, un ceas și un abonament 
pe im an la revista Sport: ȘTEFAN 
ALEXANDRU—Buzău.

Premiul III, un ceas și un abona
ment pe un an la revista Sport: DU
MITRU ANGHEL—Călan.

Premiile IV. V si VI cite un afco-

Tradiționala competiție de handbal 
în 7, destinată echipelor de juniori 
și junioare și dotată cu „Cupa Spoi
tul popular", a intrat de ieri în pe
nultima sa fază, intercentre, în cadrul 
căreia s-au desfășurat cîteva jocuri 
întrecerile — eliminatorii — au prile
juit spectacole frumoase, de calitate, 
urmărite cu viu interes.

• La București, un rezultat oare
cum surprinzător în meciul masculin 
Școala sportivă de elevi nr. 2 Bucu
rești — Știința Galați. Deși întîlnea 
un adversar mai bine dotat fizic, eu 
mai muHă forță in șut și mai expe-

văzut că Dron va avea un meci greu. 
Aliuță nu răminea deloc dator. Totuși, 
datorită atacurilor mai clare, boxerul 
de Ia clubul școlar ciștigă repriza. In 
rundul următor, cei doi adversari se 
contrează puternic de la semidistanță 
și folosesc deseori eschive frumoase 
dînd partidei, in ansamblu, un aspect 
interesant. In ultima repriză Dron por
nește decis dar atacurile sale se sting 
aidoma unui foc de paie. Aliuță for
țează și domină pînă la gongul finai, 
obținind o meritată victorie la puncte. 
Partida următoare, dintre P. Guist 
(CSS) și I. Stoian (SPC) n-a stră
lucit deloc. Ambii boxeri s-au an
gajat intr-o luptă confuză, în care au 
abundat loviturile cu mănușa deschisă, 
fapt pentru care aii fost avertizați, 
îndeosebi Stoian a „excelat" la acest 
capitol și tocmai de aceea a produs 
surprindere decizia de învingător, care 
i s-a acordat. O victorie fulgerătoare 
(k.o.l), dar care a comportat multe 
discuții, a obținut dinamovistul Gll 
Barbore în meciul cuM. Stan (Steaua). 
Chiar din primul minut Barbore a ex
pediat o lovitură de stingă (cu mă
nușa deschisă) care l-a trimis pe Stan 
la podea. In loc să-l descalifice pe 
boxerul Barbore, arbitrul Babeț l-a 
numărat pe boxerul de la Steaua pină 
la 10 fără să zică .out“, ceea ce lasă 
să se Înțeleagă că și el (arbitrul) se
sizase lovitura neregulamentară.

Am asistat in continuare la o parti
dă care s-a încheiat la fel de repede : 
C. Crudu (SPC) și A. Bama (CSS). 
Crudu a învins prin k.o., după ce 
își trimisese de 3 ori adversarul la 
podea.

nament pe un an la revista Sport: 
MARIN SOARE—Giurgiu, GHEOR
GHE FLUCUȘ—Brașov și ION GA- 
VANESCll—Petroșeni.

Premiile VII—XII, cite un abona
ment pe un an la Programul „Loto- 
Pronosport": DUMITRU ALBU—Bucu
rești, MIHAI BRĂILEANU—Ploiești, 
PETRE SOSOI—Petroșeni, LIVIU TO- 
HANEANU—Brasov, MARIA ALE- 
XANDRESCU—Ploiești si GHEOR
GHE POPOVICI — Birlad.

Cîștigătorii domiciliați în București 
se pot prezenta la I.S. Loto-Proncsport 
pentru a-și ridica premiile, iar cei do
miciliați in provincie le vor primi prin 
poștă.

HnWDBnL«t7|

„CUPA SPORTUL POPULAR” LA HANDBAL ÎN

echipa Ș.S.E. nr. 2 a ob- 
merrfcată victorie cu 15—11
Jucătorii bucureștenî și-au

au ac- 
finețe. 

Cu ex- 
condus 
cu un 
goluri.

rimentat, 
ținut o 
(10-5). 
impus — mai ales în prima repriză 
și în finalul reprizei a doua — su
perioritatea în organizarea jocului și 
în special pe semicerc, unde 
ționat cu fantezie și chiar 
dar în același timp și eficace, 
cepția primelor minute, ei au 
permanent la scor, la ineeput 
gol sau două, apoi la 4—5 
Gălățenii au început bine meciul, dar 
treptat — surprinși de riposta adver
sarilor — au cedat pasul, și-au p:er- 
dut calmul și cu toată revenirea pu 
ternică din prima parte a reprizei se
cunde n-au mai putut recupera han
dicapul. Atent și competent arbitrajul 
lui P. Cîrligeanu. Pe foaia de arbi
traj au fost consemnate următoarele 
formații:

Ș. S. E. nr. 2: Gh. 
Gh. Anca — D. Rusu 
firescu (2), Cr. Gațu

Gămuraru si
(3), G. Zaii-
(3), C. Mol-

în iiKrcccrca feminină a „Cupei de iar

0 MARE SURPRIZĂ: PROGRESUL-RAPID 14'^
Etapa a IV-a a întrecerii feminine 

dm cadrul fazei orășenești a „Cupei 
de iarnă" la handbal în 7 a produs 
o mare surpriză. La capătul unui joc 
viu disputat. Progresul a reușit fru
moasa performanță de a întrece echi
pa noastră campioană. Rapid, cu 
scorul de 7—4 (4—2). învingătoa
rele s-au apărat cu multă dirzeme 
și au contraatacat eficace de cite ori 
au avut prilejul. Atacantele Progre 
sului și-au pregătit cu multă răb
dare fiecare acțiune, folosind fiecare

Cîteva cuvinte despre arbitraje. Cu 
excepția deciziei eronate de care am 
vorbit mai sus, celelalte verdicte au 
oglindit realitatea. Este îmbucurător 
faptul că o seamă de arbitri-judecători 
cu puțină experiență ca Ion Burcea, 
Mihai Toșu, R. Romano ș a. au reușit, 
în general, să se achite bine de misi
unea lor. In rktg insă arbitrajele au 
fost ceva mai nesigure, ceea ce pre
supune că unii arbitri (îndeosebi cei 
tineri) mai au nevoie de meciuri pen
tru a se roda. Iată de ce sugerăm co
misiei orășenești să folosească mai des 
în ring pe arbitrii tineri iar Ia mese 
să judece arbitrii cu mai multă ex
periență. ALTE REZULTATE : Gh. 
Lupu (SPC) b.p. Gh. Maroov (T. Noi), 
M. Anghel (Progresul) b.p. Gh. Min- 
ciu (FI. roșie), M. Balcă (ITB) b p. 
F. Surugiu (SPC), I. Dobre (SPC) 
b.ab.3 O. Urlățeanu (Gr. Roșie).

R. CALARÂȘ.ANL!

Campionatul republican pe ech

In orașul și raionul Tg. Mure
Pe arenele de popice din întreaga 

țară se desfășoară în aceste zile în
trecerile primei etape a campionatu
lui republican pe echipe, in rîndurile 
ce urmează vom reda, pe scurt, situa
ția concursurilor din orașul si raionul 
Tg. Mureș.

Cite trei echipe feminine și mascu
line de categ. I, din orașul Tg. Mu
reș, au luat startul în actualul cam
pionat republican. La capătul unor 
jocuri în care formațiile Voința, Mu
reșul (f) și Voința (m) s-au remarcat 
printr-o frumoasă comportare, confi
gurația clasamentului după turul eta
pei orășenești este următoarea :

FEMININ : 1. Voința 10 p.; 2. Mu
reșul 10 p. (punctaveraj mai slab); 
3. Fabrica de zahăr 4 p.; MASCULIN :
I. Voința 12 p. ; 2. Fabrica de zahăr 
6 p. ; 3. Mureșul 6 p. (punctaveraj mai 
slab).

Concomitent cu întrecerile echipelor 
de categoria I, se desfășoară și 
campionatul categoriei a Il-a, în ca
drul căruia își dispută întîietatea 14 
formații masculine. Jucătorii lansează 
cite 100 bile mixte. Cele mai bune re
zultate individuale au fost obținute, 
pînă acum, de L. Szarvadi (Mure

DE IERI
doveanu (1), V. Popovici (4), I 
Marcel (1), V. Zamfirescu, Gr. I 
T. Lichiardopol (1).

ȘTIINȚA: C. Enache și Gh f 
ni-lă — O. Ionescu (1), C. Ma 
I. Opriș (2), H. Balcangiu (1), 
Dragu, M. Pădure. C. Nițescu 
P. Ionescu și Al. Cioc.

• Joc frumos a fost și Ia Bra 
unde juniorii echipei locale Luceai! 
au dispus de cei de la C. S. M 
șița cu 16—15 (12—3). (V. Pop< 
— coresp.)

• La Timișoara, al treilea i 
masculin al zilei: C. S. S. Bar 
Timișoara — Voința Oradea 22 
(8—6). (Al. Gross, coresp. reg).

In urma acestor rezultate, Ș. 
nr. 2 București, Luceafărul Brașo 
C.S.S. Banatul Timișoara s-au 
ficat pentru meciurile programate 
minica viitoare la București, Tg. 
reș și respectiv Cluj.

breșă din apărarea adversă. Ec 
Rapidului, deși a fost lipsită de 
portul Anei Boțan și Constanței 
mitrescu, nu poate avea nici o sc 
La început, jucătoarele au privit 
ciul cu ușurință, iar cînd și-au 
seama că situația le era comprorr 
atacurile lor dezlînate și lipsite 
finalitate s-au lovit mai înto’dea 
de o apărare decisă. Victoria Pro 
suini este pe deplin meritată.

Mult timp, mai bine de 30 de 
nule, am crezut că și întîlnirea di 
Știința și I.T.B. ne va oferi un

' zultat surprinzător. Fiind cu o ; 
tămină inamtea meciului cu O.l 
Belgrad pentru „Cupa Campior 
Europeni" antrenorul loan Bota 
permis să țină pe tușă pe Irina I 
tor, Josefina Ștefănescu, Aurora L< 
te și Cornelia Constantinescu. a: 
că Știința a aliniat pe teren o 
mație tiwără. Aceasta a făcut ca j 
să fie echilibrat, iar evoluția scor 
să pasioneze pe spectatori. Știința 
condus cu 3—2, 6—3, 7—6 (la c 
ză), iar I.T.B.-ul cu 8—7 (min. J 
și 9—8 (min. 32). Mai rapide in 
țiuni și cu o mai bună prec:z:e 
aruncările de la distanță, studeo 
s-au impus în final, obținui o 
torie cu 13—11 (7—6), carele u 
ține pe primul toc în clasament 
marcat: Galina Ciobotaru 3, M 
lanoși 2, Elena Pădureanu, El 
Constantinescu 4. Erica Braedt 
Ana Clielaru 2 pentru Știința și El 
Rădulea. Aurora Bran 3, Rosem
Magiari 3, Maria Ghiță 3, Dietli 
Wagner pentru LT B.

întîlnirea dintre Veslitoruî și C 
fecția, a revenit primei formații 
scorul de 13—7 (7—2).

In primul meci al turneului f 
masculin, Dinamo a învins G. 
școlar cu scorul de 27—13 (10-

șul II) — 414 p. d., R. Cserni (Fat 
de zahăr) — 412 p.d., D. Sălăjan 
pid I) — 408 p.d. și A. Soos (Răpi 
— 400 p.d. Și acum iată ordinea 
melor 5 echipe în clasamentul tun
1. Ciocanul I 39 p., 2 Rapid I 35 i 
Oțelul roșu 33 p., 4. Fabrica de z< 
II 29 p., 5. Mureșul II 27 p.

După prima parte a campionat 
raional (la care participă numai t 
pe din raion), conduce în dasar 
formația Energia Fîntînele cu h 
urmată în ordine de Avîntul So 
cu 8 p. și Nirajul Miercurea Nira 
6 p. Pregătindu-se cu conștiincioz 
o serie de popicari au dovedit o 1 
precizie în lansarea bilei. Aceștia 
Vasile Bouleanu (Energia) — 853 
Andrei Matei (Energia) — 853 
Ștefan Karoly (Avîntul) — 846 
Petru Orban (Nirajul) — 841 p.d., 
drei Hajdu (Energia) — 840 p.d., 
Molnar (Energia) — 839 p.d., Ar 
Salath (Avîntul) — 832 p.d., Iosif 
daras (Energia) — 831 p.d., loan : 
gol (Energia) — 812 p.d., și Carol F 
(Nirajul) 812 p.d. care, de altfel 
ocupat în această ordine, prii 
zece locuri în clasamentul indivi 
al turului campionatului raional.



Clubul Dinamo a ciștigat
(Urmare din pag. 1)

UN MECI „IN FAMILIE"

Aproape 1000 de spectatori (adevă- 
rați iubitori ai fotbalului, care în
fruntă orice vreme) au fost prezenți 
ieri la jocul „în familie" dintre Di
namo București și Dinamo Obor. Și 
nu au avut ce regreta. Jocul a fost 
mai bun decît se așteptau. Ei au vă
zut acțiuni frumoase și goluri specta
culoase. In plus, toți jucătorii au fost 
supuși unui sever examen de pregă
tire fizică, ceea ce, de fapt, consti
tuia obiectivul principal al meciului 
de ieri. Antrenorii echipelor au fost 
mulțumiți de randamentul jucătorilor, 
de pregătirea lor fizică în stadiul 
actual. Dinamo București — deși lip
sită de numeroși titulari (Panait, 
Țîrcovnicu, Eftimie, în convalescență 
în urma operației de amigdale, Uțu, 
Frățilă, Varga, David și Constanti
nescu indisponibili) — a învins ușor 
cu 4-0 (1-0).

In prima repriză, jocul a fost mai 
echilibrat : pe de o parte pentru că 
acomodarea cu terenul a fost mai di
ficilă, iar pe de altă parte, pentru 
că — avînd resurse fizice — oborenii 
au putut face față colegilor lor din 
prima categorie. Singurul gol a fost 
marcat de Ene, care a reluat direct 
o ajntrare bună a lui Pîrcălab (min. 
wfl^După pauză, oborenii „cad" vi
zibil, permițînd partenerilor să aibă 
mereu inițiativa. înscriu în ordine: 
Publik — în min. 58 și 75 — (care, 
aflîndu-Se ocazional în Capitală, a 
jucat la Dinamo București) și Ștefan 
(min. 76).

DINAMO 
toeiller III, 
weiller IV 
Ene, Anghel Vctsile, Publik.

DINAMO OBOR : Manciu—Andrei, 
Szekely, Nicoară—Popescu, Stoenescu 
(Halpem)-Sima (Tiron), Niculescu, 
Bukosi, Băloiu (Pavel), Semenescu.

BUC. : Datcu—Popa, Nun- 
Ivan—V. Alexandru, Nun- 
(Iancu)-Pircălab, Ștefan,

rea și influența negativ execuțiile 
tehnice, antrenorul Gică Niculae a 
fost nevoit să se limiteze în acest 
meci doar la verificarea potențialului 
fizic al jucătorilor săi. In prima re
priză, constatările au fost dîntre 
mai favorabile în ce privește 
gătirea. Majoritatea timpului a 
stat un echilibru intre cele două 
mâții. Fotbaliștii Flăcării roșii au so
licitat tot timpul Ia eforturi fizice 
sporite pe adversarii lor. Cu toate 
acestea, la pauză, scorul a fost 3-0 
în favoarea Progresului, golurile fiind 
realizate de cele două virfuri de atac 
(Dinulescu—Oaidă) și de extremul stin
gă (Marin), în urma unor combinații 
tactice fulgerătoare și de toată frumuse
țea. După pauză, echipa Progresul nu 
a mai păstrat decît șase oameni din 
prima repriză (Smărăndescu II, Io- 
niță, Soare, Oaidă, Smărăndescu I și 
Baboie). In noua formulă, satisfacție 
totală a dat numai Ioniță, trecut pe 
postul de stoper. S-a dovedit a fi 
un jucător cu calități fizice remarca
bile, stăpîn pe corectitudinea în exe
cuții (a înscris un gol imparabil, din 
pasa lui Oaidă la executarea unei 
lovituri libere directe de la 20 de 
metri). S-a mai comportat bine Voi- 
nea (a înscris două goluri). Ceilalți 
jucători ai Progresului au dat spre 
sfîrșit semne de oboseală și de ne
atenție. Scor final: 6—1 (3—0).

PROGRESUL: Mindru (Cosma) — 
Smărăndescu II, Caricaș (Ioniță), Soare 
—Ioniță (Adam), Știrbei (Pașcanii)— 
Baboie (Oaidă), Smărăndescu I, Oaidă 
(Voinea), Dinulescu (Stoicescu), Ma
rin (Baboie).

In deschidere, PROGRESUL tine
ret a întrecut cu 5—0 echipa Bumba
cul, prin golurie înscrise de Labu — 
2, Georgescu Ștefan — 2 și Mafteuță.

cele 
pre- 
exi- 
for-

HORIA CRISTEA

JOC CONFUZ LA ST. ROȘU

POTENȚIAL FIZIC EXCELENT NUMAI 
45 DE MINUTE

Ieri dimineață, echipa Progresul a 
evoluat din nou pe terenul „Vulcan", 
întilnind-o pe aceea a Flăcării roșii. 
Din pricina stratului gros de zăpadă 
care făcea deosebit de dificilă mișca-

BRAȘOV 4. In cadrul programului 
de pregătire, Steagul roșu a întîlnit 
duminică pe Chimia Făgăraș. Jocul 
a constituit o utilă verificare a sta
diului de pregătire a celor două for
mații. Steagul roșu a jucat bine doar 
15 minute, apoi componenții săi au 
practicat un fotbal confuz și au abu
zat de dribling. Oaspeții au desfășurat 
un joc în viteză, cu deschideri pe

au fructificat toate oca- 
Au înscris : Fusulan (min 

(min 47) și Meszaros

extreme și 
ziile avute. 
15), Campo 
(min 72) pentru gazde, Pescaru (min 
44), Feher (min 52 și 
(min 88). De remarcat 
ratat o lovitură de la 
Scor final : 4—3 (1—1)

STEAGUL ROȘU:
Zaharia (Nagy), Nagy 
po, Seredai—Hașoti (Necula), Năftă- 
năilă, Fusulan, Meszaros, David.

CHIMIA FĂGĂRAȘ : Szabo (Popa) 
—Pufescu, Bălcăceanu, Lorincz—Negrea, 
Graef—Tănase (Georgescu), Feher, 
Bărbat (Dumitru), Pescaru (Bărbat), 
Dumitru (Pantici).

71) și Dumitru 
că Meszaros a 

11 m (min 50). 
pentru Chimia.
Ghiță—Zbîrcea, 
(Oancea)—Căm

GH. CORCODEL — corespondent

PETROLUL ȘI-A RELUAT PREGĂTIRILE

După o scurtă pauză pe care au 
făcut-o după ce s-au reîntors din 
turneul în Indonezia și R.D. Vietnam, 
jucătorii Petrolului și-au reluat pre
gătirile.

Discutînd cu antrenorul Ilie Oană, 
acesta ne-a declarat că în perioada 
actuală, la ședințele de antrenament 
jucătorii sînt împărțiți in două gru
pe : în prima grupă cei care au fost 
în turneu și în cea de a doua cei care 
au rămas în țară. Scopul urmărit in 
această perioadă este omogenizarea 
jucătorilor din punct de vedere al pre
gătirii fizice. Fiecare ședință de an
trenament se termină cu o „miuță" 
de două reprize a 30 de minute. La 
antrenamente iau parte cu regulari
tate următorii jucători: Sfetcu, Pa- 
honțu. Fronea, Florea, Tabarcea, 
Neacșu, D. Munteanu, A. Munteanu, 
Dridea I, Badea, Zaharia, Dănăilă și 
Marosi II. Absentează motivat : Io- 
nescu (gripat), Bontaș (are o entorsă), 
Marin Marcel și Dridea II care au 
examene la facultate. Se remarcă 
punctualitatea și conștiinciozitatea ju
cătorilor la antrenamente.

In planul de pregătire figurează in 
ziua de 11 februarie un meci cu o 
echipă de
mai tîrziu să se perfecteze jocuri 
amicale cu

categorie B, urmînd ca

echipe de categorie A.

A. VLASCEANU 
DRESCU

și GH. ALEXAN-
— coresp.

Cel de-al treilea concurs atletic de 
sală a fost organizat duminică dimi
neața de clubul sportiv Dinamo. La 
întreceri au participat numeroși atleți 
tineri în special de la C.S.Ș., S.S.E. I 
și S.S.E. II. O frumoasă impresie a 
lăsat și faptul că 30 de atleți din Plo
iești au ținut și ei să fie prezențl la 
startul diferitelor probe.

Iată rezultatele tehnice înregistrate : 
SENIORI: 50 m: A. Diaconu și St

ghiadis (Din.) 6,7 ; lungime : V. Prutu 
(Centrul 23 August) 
(SSE II) 5,71 ; Gh.
5,53 ; JUNIOARE I : 
descu (Prog.) 
I. Pavelescu 
lungime : M.
lescu (Din.)

5,72 ; C. Valica 
Balaș (SSE II) 
50 m. : M. Pre- 
Ticu (Din.) 7,1 j6,9 ; V.

și M. Bolea (Din.) 7,3; 
Predescu 4,76 ; M. Nicu- 
4,63 ; I. Caragea (CSȘ)

4,59 ; JUNIOARE II: 50 m.: V. Măr- 
culescu (Din.) 7,2; El. Scatciu (SSE II) 

A. Iacob (Voința) 7,4 ; lungime t

Nițu (Dinamo) 6,1 ; L. Cristian (Prog.) 
6,3 ; lungime : A. Simionescu (C.S.Ș.) 
6,10 ; C. Dobrescu (Din.) 6.07 ; L. Cris
tian (Prog.) 6.05 ; greutate : N. Ivanov 
(Din.) 15,38 ; I. Constantinescu (Prog.) 
13,47 ; D. Serafim (Prog.) 13,20 ; SE
NIOARE : 50 m: C. Pricop (I.T.B.) 
7,1 : Eug. Protopopescu (Voința) 7,2 ; 
Lue. Stancu (Din.) 7,3 ; lungime : L. 
Stancu 5,01; Eug. Protopopescu 4.86; 
N Barbu (Rapid) 4,61 ; greutate : Cr. 
Gurău (Prog.) 11,10 ; N. Barbu 10.35 ; 
C-ța. Pîtrop (I.T.B.) 10,33; JUNIORI 
1: 50 m.: V. Raica (Din.) 6.2 ; M. Cior- 
covei (Din.) 6,3; I. Precup (Prog.) 
6,3 ; lungime : C. Lazâr (S.S.E. I) 6,24; 
M. Zaharia (Rapid) 6,15 ; V. Raica 6,07; 
JUNIORI II : 50 m. : VI. Moraru (SSE 
II) 6.6; C. Barbu (Din) 6,7 ; S. Ghior-

Corespondenții ne semnalează

Aspecte din pregătirile echipelor de categoria B
I . CE^ȘI DORESC FOTBALIȘTII

ARIEȘULUI

— „Avem condifii foarte bune, spri
jinul conducerii ți al susținătorilor echi
pei. Jucătorii se pregătesc cu multă 
wiuiă. Doresc să dovedească in retur 
că știu și nai mult* — ne spunea zilele 
trecute St. Welzer, antrenorul echipei 
Arieșul, deținătoarea Cupei R.P.R. pe 
anul 1461.

Pregătirile Arieșului se desfășoară 
sub aceste auspicii bune, sub suprave
gherea antrenorului Wetzer și a profeso
rului de educație fizică A. Ilobeț. Fot
baliștii fac antrenamente în sală ți în 
aer liber, urmărind pregătirea fizică 
multilaterală. Ei au Ia dispoziție o sală 
de gimnastică bine utilată. în afară de 
gimnastică și jocuri sportive — fac 
exerciții de haltere, joacă popice etc. 
O dată pe săptăniînă practică înotul. 
De asemenea, jucătorii participă la cro
suri. Paralel, ei frecventează regulat 
lecțiile de învățămînt politic. Lectorul 
V. Pascu este satisfăcut de comportarea 
lor (disciplinați și atenți), ca și de 
modul cum se pregătesc pentru semi- 
narii.

Pînă Ia 18 februarie, echipa va sus
ține două jocuri de verificare în com
pania a două formații regionale; în 
perioada 25 februarie —- 4 martie va 
întîlni echipe de B, iar între 11 și 18 
martie din categoria A. Adversarii nu au 
fost încă desemnați. Lotul de jucători 
este același din toamnă.

Hiai multă conștiinciofutate. Ei se pre
gătesc de cinci ori pe săptămînă, pu- 
nînd accent deosebit pe dezvoltarea cali
tăților fizice. In prealabil, ei au fost 
supuși unui minuțios control medical. 
Paralel, fotbaliștii participă la ședințe 
teoretiee în care stat dezbătute pro
bleme legate de realizarea unui joc elas
tic și constructiv, capitol la care echipa 
a lăsat de dorit în sezonul trecut. De 
asemenea, secția de fotbal — cu spri
jinul asociației — desfășoară o intensă 
muncă educativă ta special pentru asi
gurarea unei frecvente și a unei pregă
tiri temeinice la Bivățămmtul politic.

Participarea la antrenamente e foarte 
bună. O singură absență și aceea moti
vată. Jucătorii Szabo, Popa (portari), 
Lorentz, Bălăceau, Pufescu (fundași). 
Gref, Negrea, Tănase Marin (halfi), 
Feher, Tănase Ion (promovat din re
giune), Pescaru, Bărbat, Filip, Antal, 
Dumitru, Pontici, Georgescu (înaintași) 
răspund „prezent* la antrenamente an
trenorului I. Lengheriu.

dual jucătorii in meciurile de verificare 
planificate. In același timp, el va lucra 
pentru îmbunătățirea jocului de an
samblu. Sînt proiectate meciuri cu echipe 
din Brăila, Galați, Cîmpina, București 
(Rapid) și Ploiești (Petrolul). Farul 
dispune de lotul său obișnuit de jucători.

L. BRUCKNER-coresp.

LIPSEȘTE PREOCUPAREA, LIP-

SESC CADRELE TINERE

Ședința de analiză a secției de fotbal 
asociației C.F.R. Roșiori a scos în

V. LAZAR-coresp.

ANTRENAMENTE INTENSE LA

FARUL

I. PATAKI-coresp.

S-AU SUPARAT, DAR MUN-

CESC MAI BINE...

in clasament ? 
da... pînă la

noi ?

ele ce trebuie

'•— Nu e bun locul 8
— Fără îndoială că 

primăvară..,
— Atunci ce aveți cu
— Ca să vă ajutăm..*

•—* Asta e bine... dar 
să știe și alții ?...

Critica apărută ta ziarul nostru î-rt 
...indispus în primul moment pe jucă
torii echipei Chimia FăgăTaș. Apoi, au 
pomit la treabă: antrenamente și iar 
antrenamente. Jucătorii dau dovadă de

Pregătirile echipei Farul Constanța se 
desfășoară pe baza concluziilor ședinței 
de analiză a comportării din toamnă, 
care a fost apreciată ca mulțumitoare 
în primele șase etape ți bună în rest. 
Preocuparea principală a fost, Ia început, 
ridicarea la un nivel înalt a capacității 
de efort a organismului, prin include
rea în antrenamente a unor exerciții e- 
fectuate cu intensitate maximă. Aceasta 
pentru eă în toamnă s-a constatat că 
unii jucători (Bibere, Ghibănescu, Brîn- 
zei, Olaru) au manifestat lipsuri în pre
gătirea fizică, dînd semne de oboseală 
spre sfîrșitul sezonului. Din punct de 
vedere tehnic se va pune accent tot mai 
mare peînsușirea cit mai corectă a pre
luărilor ȚDatcu, Moroianu, Vasilescu, 
Buzea); conducerea mingii (Vasilescu, 
Bibere), jocul cu capul (Florescu, Bi
bere, Vasilescu).

în continuare, pe măsură" ce se vă 
apropia data reînceperii campionatului, 
antrenorul A, Botescu ya urmări indivj-

«
evidență și multe lucruri bune, dar și 
unele lipsuri care se cer lichidate cît 
de curind pentru bunul mers al sec
ției. Astfel, jucătorii nu au avut asi
gurat un program de odihnă aetivă. Pe 
de altă parte, echipamentul ți materia
lele sportive stat și prost întreținute 
și insuficiente (mingi, ghete etc.). Pe 
de altă parte, lipsa de preocupare pen
tru creșterea cadrelor constituie o veche 
lacună. Antrenamentele corespunzătoare 
cu tinerii jucători, desfășurate ta 1960 
și ta prima parte a anului 1961, nu au 
fost reluate nici de antrenorul Stepan, 
nici de antrenorul Tacîuc, astfel că la 
ora actuală, singurul promovat în lotul 
primei echipe este Năsturescu. In rest, 
oadrele tinere strălucesc prin... absență.

Biroul secției de fotbal, cu sprijinul 
consiliului asociației, trebuie să-și în
drepte atenția spre lichidarea acestor 
lipsuri serioase.

tru ■ promova în categoria A. Acest 
lucru va fi posibil dacă antrenorul echi
pei, Teodor Befa, va lucra cu mai mult 
simț de răspundere și va folosi indica
țiile date de către Federația romtaă de 
fotbal. La un control s-a constatat că 
aparatele ajutătoare nu sînt folosite 
diu plin, nu se lucrează după un plan 
bine stabilit și nu există o evidentă 
concretă a activității sportivilor. Con
siderăm că. planifîctad mai judicios 
antrenamentele și respecttad întocmai 
indicațiile metodice, Poiana Cîmpina va 
merge pe drumul ridicării măiestriei 
sportive și a performanțelor.

Pentru retur, lotul echipei Poiana 
este următorul : Marcu, Opanschi. Pos- 
tolache, Banu, lonescu, Ni/ulescu. Go
goașă. Filip, Iordache, Bâlăceanu, Mun- 
giu. Cotei, Munteanu, Dumitrescu, Po
pescu, Grigore și Goran.

Aruncă Dan Serafim.

El. Scarciu 4,90; P. Nedelea (Din.)i 
4,81 ; M. Bolea (Din.) 4.80. :

In împrejurimile sălii Floreasca s-ai 
desfășurat un concurs de cros ale că-ț 
rui rezultate au contat in clasamentul; 
general al competiției: seniori 
5.000 m : M. Nichita (Din.), Th. llaș 
(Din.), M. Sfănțuică (Met.), C. lancuj 
(Din.), M. Babaraica (I.T.B.) ; juniori1. 
I — 3.000 m: V. Ciociu (FI. roșie)jt 
C. Voivozeanu (Din.), Gh. Constantin i 
(Din.) ; juniori II — 1.400 m : V. Raica 
(Din.). Gh. Bălașa (SSE II), N. Ghiță 
(Met.) ; senioare — 1.000 m : M. Duță 
(CSO Ploiești), N. Marin (Din.), L. 
Tuțică (CSO Ploiești), N Mirică (Din.); 
junioare I — 800 m. : M. Gheorghe 
(Din.), C. Boicescu (Din.), II. Pavelescu 
(Din.) ; junioare H — 500 m. : D. Bîr- 
san (Din.), M. Sebe (Voința), G. Schiel 
(Din.).

In urma rezultatelor înregistrate, 
clasamentul general se prezintă astfel: 
1. Dinamo 527 p., 2. S.S.E. II 190 
3. Voința 183 p., 4. Progresul 155,5 P^: 
5. S.S.E. I 93,5 p., 6. I.T.B. 81 p£j‘ț 
1. Metalul 70 p., 8. C.S.O. Ploiești 62 ș>.' 
etc.

MCOLAE D. NI COI AE-coresp

AL. C. POPESCU-coresp.

POIANA CÎMPINA SE PREGA-

TEȘTE PENTRU... A

Fotbaliștii echipei Poiana își con
tinuă pregătirile. Participă toți jucătorii, 
cu excepția portarului Marcu și funda
șului Banu care sînt plecați la trata
ment.

Dintr-o convorbire recentă, cu secre
tarul asociației Poiana Cîmpina, tov. 
Mosuo Sviatoslav, am aflat că echipa 
se pregătește cu seriozitate, dorind să 
aibă o comportare și mai bună în returul 
ce se apropie, pentru a se menține pe 
primul joc în serie și — deci — pen-

C. VIR JOGHIE-coresp.

C.F.R, PAȘCANI PROMOVEA-

ZA JUNIORI

Antrenamentele fotbaliștilor de la 
C.F.R. Pașcani au loc de cinci ori pe 
săptămînă, în sala de gimnastică a șco
lii medii „Constantin Burcă* sau ta 
aer liber. Un accent deosebit este pus 
pe pregătirea fizică multilaterală. Antre
norul Traian Iordache are în vedere, 
totodată, și pregătirea tehnică și tactică 
a componenților formației feroviare. In 
viitorul apropiat vor fi- organizate în- 
tîlniri de verificare și amicale cu echipe 
de categorie B

La ședințele 
capă următorul 
lescu, Obretin,

și A (Dinamo Bacău), 
de antrenament parti- 
lot de jucători: Cris- 
Nedelcu, N. Panaite,

Stumbea, Dăiuilescu, Rusu, Simina, P. 
Panaite, Horvath, Simion, Lazâr, Vor- 
nicu, Atanasiu, Rozorea, Andrieș, C. 
Panaite, Sofian, Cărare și juniorii Se
cară, Abrahamfi, Găină, precum și lis
tatul, promovat din campionatul raionu
lui Pașcani,

C. ENEA-coresg.

Un nou record republican 
la juniori

BRAȘOV 4 (prin telefon). In cadrul’ 
unui concurs organizat de asociația! 
sportivă Energia, tînărul halterofil- 
Alfred Wagner a obținut un nou re
cord republican de juniori in cadruJl 
categoriei cocoș, proba aruncat : 100 kg!j

Cu acest prilej s-au mai evidenția^ 
tinerii halterofili Tibor Elekes, Ghj 
Săla-che și M. Goancă.

C. GRUIA—coresp. reg.
__ __________________i

©•onosport
AȘA ARATA O VARIANTA CU 

REZULTATE EXACTE

Cer noI. Lokomotiv Sofia 
More Varna -

II. Botev Plovdiv — Spartak 
Pleven

III. Spartak Varna — Levs: 
Sofia

IV. Milan — Internazionale 
V. Torino — Juventus-

Fiorentina — Catania 
Palermo — Sampdoria 
Bologna — Spal 
Roma — Lanerossi

X. Atalanta — Lecco
XI. Udinese — Venezia 

XII. Padova — Mantova

VI. 
VII. 

VIII.
IX.

PRONOSTICUL LA URNA

2— I — I — 1 — 1 — 1— 2
— X — X — 1 — X

Variante depuse 176.487.

*■



„Cupa Dinamo" a revenit
schiorilor clubului organizator

POIANA BRAȘOV, 4 (prin telefon). 
Simbătă și duminică s-au desfășurat 
în' Poiana Brașov probele nordice din 
cadrui tradiționalei competiții de schi 
„Capa Dinamo“. Organizarea bună, a- 
sigurată de clubul sportiv Dinamo 
Brașov cu sprijinul comisiei regionale 
de specialitate, a permis celor 80 de 
concurenți să lupte pentru întîietate in 
condiții optime. Timpul a fost favo
rabil, dar zăpada afinată nu a permis 
o alunecare prea bună. Pîrtiile au fost 
alese cu multă grijă, solicitînd coticu- 
renților toate cunoștințele tehnice In 
general, concursul a fost binevenit și 
a constituit o temeinică verificare în 
vederea primei etape a „Cupei R.P.R.“ 
care se va desfășura săptămina vii
toare in localitate. „Cupa Dinamo* a 
fost cucerită de sportivii clubului or
ganizator care au totalizat 63 de punc
te, fiind urmați de schiorii de la Olim
pia cu 75 de puncte. Bine s-au com
portat și reprezentanții Casei Ofițerilor 
Brașov, care au ocupat locuri frun
tașe. în toate probele. Iată clasamen
tele: SENIORI, 15 KM: 1. Gh. Cim
poia (C.O.B.) Ih 00:50 ; 2. I. Rășină 
(Dinamo) Ih 01:17; 3. Al. Zangor

. (C.O.B.) lh 01:48 : 4 N. Bărbâșescu 
(C.O.B.) lh 02:01 : 5. D. Chiti
(C.O.B.) lh 02:20: SENIOARE. 10 
KM: I. Elena Tom (COB) 48:28:
2. luliana Simon (Dinamo) 48:37 ț 3.

Sch’orii din Vatra
în „Cupa

VATRA DORNEI 4 tpnn tetejt»).
Pes:e 50 de participant» din raioa

nele Rădăuți. Suceava. B-otoșan» și 
Vatra Dome: au luat startul îa pruna 
ediție a concursului de schi dotat cu 
.Capa Domelor*. Comisia de specia
litate a regiunii. in colaborare cu co
misia raionului Vatra Domei a organi
zat bine aceste întreceri care s-au bu
curat de mult succes. Iată primii cla
sați: SLALOM SPECIAL, miori: 1. 
M. Grigoraș (Vatra Dome») ; 2. N. Pali 
(Vatra Dornei); 3. Die Viorel (Vatra 
Domei); juniori: 1. E. Mihăilâ (Va
tra Domei); X M. Miron (Vatra Dor
itei) : X M. Landa (Vatra Domei) ; 
junioare: 1. Mariana Andreescu (Va
tra Domei) : 1 Aneta Pall (Vatra Dor- 
nei) : X Roc:<a Gage a (Vatra Dome») : 
SLALOM URIAȘ, miori : 1. L Viorel. 
X M Grigoras; X Niculae Pali: ja- 
niori : 1. M. Miron ; 2. L Turcu (Va
tra Dome»): X O. Osta-riciuc (Vatra 
Domei); FOND, 15 km ternari: 1. D. 
Olteanu (Suceava) ; X T. Ciotu (Vatra 
Domei); X V. Buzan (Rădăuți) ; 10 km 
juniori: L T. Cucera (Vatra Dome») ;
2. Fr. Pali (Vatra Dame»); X V. Mi- 
boncic (Vatra Domei) ; 5 km. tenioare: 
L V ion ca Vlasa (Vatra Domei) ; 3 km. 
junioare: 1. Ortansa Cojoc (Vatra

Baschetbalistele de ia Rapid București au întrecut din nou
pe Chemie Hale ci scorul de 68-52 (31-26)

(Urmare din pag O

ele au mai avutcesii Cu toate acestea
o șansă, tind spre sfirșit Chemie a pier
dut două jucătoare de bază, iar Filof- 
teia Izbiceanu și Mana Votca, printr-o 
suită de aruncări reușite de la setnt- 
distanță. refăcuseră in mod serios han
dicapul echipei lor. Lipsa unei bune 
conducătoare de joc in teren, car» să 
fi calmat acțiunile in unele momente 
importante, s-a dovedit in ceie din 
urmă hotărîtoare.

’ Meciul de junioare dintre C.S. Școlar 
și Chemie Halle a adus oaspetetor o 
nouă victorie. După o repriză echili
brată. bucureștencele au reușit chiar -ă 
conducă la un moment dat: 20—17 
(min. 25) și 22—19 (min. 27). Nu
pentru mult timp însă, pentru că. prin 
buna lor pregătire tehnică și excepțio
nala (pentru virsta lor) gindire tactică, 
junioarele de la Chemie au reușit pînă 
la urmă să-și impună superioritatea. 
Din echipa noastră s-au remarcat Ro
xana Dumitrescu și într-o oarecare 
măsură Anca Demetrescu.

★
Duminică dimineață. în ultimele lor 

jocuri desfășurate în Capitală, baschet
balistele germane au primit din nou 
replica echipelor Rapid București.

Meciul junioarelor, mult mai echili
brat ca primul și chiar pe alocuri pasio
nant s-a terminat la egalitate ; 48—43. 
Un rezultat foarte bun dacă ținem sea
ma de valoarea echipei oaspe, care și 
-de data aceasta ne-a impresionat prin 
acțiunile sale simple și foarte bine gîn- 
dite. Intilnirea a avut chiar un final in
teresant. Conduse în min. 38 cu 46—40 
bucureștencele au reușit un frumos tur 
■de forță ca în numai două minute să

Bratu (Dinamo) 50:47 j JU-
10 KM: 1. Gh. Olteanu (Di-

Marcela 
NIORI, 
namo) 44:28; 2. M. Cimpoia (C.O.B.) 
44:47; 3. M. Stoian (Olimpia) 44:59; 
JUNIOARE CAT. 1. 5 KM : 1. Dorina 
Nilă (O;impia) 24:40; 2. Doina Boboc 
(Olimpia) 25:05; 3. luliana Bogozi 
(Dinamo) 25:38; JUNIOARE CAT. A 
II-A, 3 KM : 1. Rodica Stoian (Olim
pia) 15 00; 2. Rodica Cimpoia (C.O B.) 
15:17; 3. Doina Consta ntinescu (Vo
ința Sinaia) 15:23; ȘTAFETA 4x10 
KM SENIORI: 1. Dinamo Brașov (1. 
Bogdan, V. Gheorghiu, I. Rășină, Gh. 
Bădescu) 2h 51:12; 2 Casa Ofițerilor 
Brasov 2h 59:13; 3. Olimpia Brașov 
3h 06:38; ȘTAFETA COMBINATA, 
FETE (2x3 km junioare și 1 km se
nioare) : 1. Olimpia (Dorina Nilă,
Doina Boboc. Ana Barabaș) 55:11; 
2 Dinamo 55:50 ; 3. Voința Sinaia 
57:20; SĂRITURI, JUNIORI: 1. Gh. 
Tănase (Olimpia) 196,1 p (37 m+ 
40 m); 2. 1. Buzoiu (Olimpia) 194,2 p 
(38,5+37,5); 3. Gh. Voinea (Olim
pia) 183,6 (35+37); SĂRITURI, SE- 
NIQJtl: 1. St Burețea (COB) 218.7 p 
(46,5+46); 2. Flora Votnea (Dina
mo) 215.8 (45+465) î Ț M. Munten

L
nu (Dinamo) 205.3 (45+42); 4. E.
Kiss (Dinatno) 200.5 (43444); i L 
Colcec (Olimpia) 197.7 (41+44).

G. CAROL-coresp. regioaal

Domei învingători 
Dorndor”

IOAN NEGREA și MI H AI COȚUBAȘ

Concursurile de schi de la Saint Gervaise
și Megeve

REZULTATE TEHHKE

corect m-mitnzruti «nafR ; tcty.; Iz
biceanu a. PreAaazB Stmou X Corcodeî 
9. Voice IS, Hinrit n, TUgy. Moscu, 

Ixmeier IX. DauĂe. Breekbzui 2. Moller 
6. Kuhn U. Sctatz X KM* X PMtz U, 
Wilke 1.

K-'Pni BUctrrasTi - oo’.Mjy hali.f 
(JUNIOARE) «*-« (8-2*. A« înscris :
C. Gheorghe 8. S. BumKreseu 12, E. 
Brechner 12 M-Ătzu Ezptd zi Knau X 
Bartholomews 13. Srhial T, BrotMaus 4, 
Brunning 4. Zipțrier A WHke L Koch 10 
pentru CbecuSe BaBe. Au condus eu juici 
scăpări : Șt. Roșu si S. Veber.

RAPID BUCUREȘTI - CHRWTK HALLE 
SS-52 (31-24). AiMtrii C. Armășescu si D. 
Chiriăc au condus foarte Mne următoa
rele formații ; RAPID : Lupan 4, sidea 
8, Marian 5. Niculescu 13, Zăvădescu 1» 
Racoviță IvanovitS 2. Postole Z, Flo
rescu 8, Ferencz 4, C. Gheorehe 1: CHE- 
MTE HALLE : Ixmeier 1. Klîtsch 1, Dan- 
zke, Moller X Kiihn IX ScMz L Pleitz 
16, Wilke 2.

Partida senioarelor, deși s-a încheiat 
cu o victorie a Rapidului la 16 puncte 
diferență, a plăcut mult mai mult «fetit 
cea de joi. Chemie, care s-a prezentat 
mai bine de la un joc la altul, a reușit

echipe înscrise la mondialele de handbal în 7 feminin >> 
a - i

I
La campionatele mondiale femi

nine de handbal in 7 care vor fi 
organizate in R. P. Romină ani! 
acesta intre 8 și 15 iulie și-au 
anunțat participarea 9 echipe, re
prezentative; U.R.S.S., Danemarca, 
R. D. Germană, Japonia, Iugosla
via, R. P. Polonă, R. P Romină. 
R. S. Cehoslovacă si R. P. Un
gară.

R. Merkulov (U.R.S.S.) este noul camoion european
de patinaj viteză

OSLO 4 (Agerpres). Patinatorii din 
U.R.S.S. au obținut o categorică victo
rie la cea de-a 56-a ediție a campiona
telor masculine de patinaj viteză ale 
Europei. Ei au cîștigat trei din cele 
patru probe ale competiției, primul loc 
in clasamentul general fiind ocupat de 
sportivul sovietic Robert Merkulov.

La întrecerile desfășurate pe stadio
nul de iarnă „Bislet" din capitala Nor
vegiei au participat patinatori din 
U.R.S.S., Olanda, Finlanda, Suedia, 
Franța, Norvegia și alte țări.

Simbătă prima probă a campionate
lor — 500 m — s-a încheiat cu victoria 
sovieticului Evgheni Grișin, care a 
realizat timpul de 40,7 sec. In urma 
lui s-a clasat campionul unional Boris 
Stenin (41,7) în timp ce deținătorul 
titlului de campion mondial, olandezul 
Van der Grift, a ocupat locul 3 la ega
litate cu francezul Andră Kouprianoff 
(42,4). A doua probă a primei zile de 
întrecere — 5.000 m — a revenit pati
natorului sovietic Robert Merkulov, 
care cu rezultatul de 8 :09,6 a trecut 
in fruntea clasamentului general.

Duminică din nou ambele probe au 
fost cîștigate de reprezentanții U.R.S.S. 
Boris Stenin a fost cel mai rapid pe 
1.500 m (2:14,7), iar victoria în ulti
ma cursă — 10.000 m — a revenit fos
tului campion mondial Knut Johanes- 
sen (Norvegia), cronometrat cu timpul 
de 16 : 57,9.

In clasamentul final Robert Mer-

Megeve*. Tn fruntea 
s-a clasat austriacul

celor 130 schiori 
____  Ernst Falch cu 

1:26,0, urmat de compatriotul său Pepi 
Stiegler cu 1:29,0. N. Pandrea a ocu
pat locul 30 cu 1:38,0, iar I. Zan- 
gar locul 36 cu 1:42,0. C. Tăbăraș 
a căzut în ambele manșe, iar K’.irt 
Gohn a abandonat în manșa îniîi. 
„Cupa Emile AHais" pentru combi
nată a revenit schiorului austriac 
Karl Schranz. C. Tăbăraș pe locul 23.

P. FOCȘENEANLJ

pe 
de

să „țină în șah" o repriză întreagă 
valoroasa sa parteneră. Aceasta, pe 
o parte pentru că baschetbalistele din 
Halle au acționat mai curajos, cu 
multe pătrunderi decisive, în care Pleitz 
și în special Kiihn și-au atras nume
roase aplauze. Pe de altă parte, antre
norul Sigismund Ferencz și-a „rulat" 
de data aceasta întregul său lot, încer- 
cind mai multe formule de echipă. De 
asemenea, antrenorul Rapidului a dat 
indicații (și nu a făcut de loc rău) ju
cătoarelor sale să folosească în repriza 
secundă apărarea în zonă pentru a le 
pune în condiții de joc din cele mai 
diferite.

De data aceasta, atacul campioane
lor noastre a mers ceva mai bine. Cir
culația rapidă a balonului, chiar și cînd 
echipa avea în teren doi pivoți, a pus 
de multe ori în dificultate apărarea ju
cătoarelor din Halle, iar contraatacurile 
au fost declanșate de fiecare dată 'a 
momentul oportun. Din nou însă, pre
cizia aruncărilor din acțiune și în spe
cial a celor de la semidistanță a lăsat 
de dorit. Și pentru meciurile următoare 
din cadrul „Cupei Campionilor Euro
peni" echipa noastră campioană va tre
bui să acorde o atenție foarte mare a- 
cestui capitol.

Cele mai bune jucătoare au fost 
Anca Racoviță — în mare vervă — și 
Viorica Niculescu. Comportări bune au 
avut și Ecaterina Florescu și Violeta 
Zăvădescu, care ar trebui folosite mai 
cu curaj. De la Chemie Halle am reți
nut jocul inteligent al pivotului Pleitz, 
precum și ușurința și indemînarea în 
acțiuni a baschetbalistelor Kiihn, Ix- 
meier și Scholz. O notă bună pentru 
arbitrajul prestat de cuplul C. Armă- 
șescu — D. Chiriac.

Conform regulamentului, ia 
campionate nu vor participa mai 
mult de 8 echipe. Federația inter
națională de handbal a stabilit ca 
două echipe din cele de mai sus 
care urmează să fie ulterior de
semnate să susțină un meci preli
minar. Echipa învingătoare din a- 
cest meci va căpăta dreptul de a 
participa la campionate.

kulov (U.R.S.S.) ocupă primul loc cu 
188,163 puncte, urmat de A. Koupria
noff (Franța) 188.435 p., B. Stenin 
(U.R.S.S.) cu 188,945 p. și Van der 
Grift (Olanda) cu 189,207.

Fiip din nou singur lider în turneul interzom
pauză, turneul inter- 
la Stockholm a fost

După o zi de 
zonal de șah de 
reluat cu disputarea rundei a V-a. Par
tida centrală a constituit-o confruntarea 
dintre marii maeștri sovietici V. Korci- 
noi și T. Petrosian. După o deschidere 
mai curînd liniștită (Caro Kann) Kor- 
cinoi a lansat un puternic atac asupra 
rocadei adverse, sacrificînd două figuri 
ușoare pentru turn și doi pioni. Petro
sian s-a apărat cu exactitate și după 
simplificări a echilibrat poziția, la în
trerupere șansele fiind aproximativ ega-

Un turneu de șah
in memoria lui Capablanca

Turneul internațional de șah în ‘me
moria marelui șahist Cuban J. R. Ca
pablanca, fost campion al lumii, va 
avea loc în martie sau aprilie la Ha
vana — a anunțat Luis Barrera, pre
ședintele federației de șah din Cuba. 
La acest mare turneu vor fi invitați 
să participe 25 de mari maeștri și 
maeștri din toată lumea. Federația de 
șah din Cuba va invita, printre alții, 
trei șahiști din U.R.S.S., cite doi din
R. S. Cehoslovacă și Iugoslavia. Vor fi 
invitați, de asemenea, jucători din
S. LLA., Brazilia, Chile, Argentina etc.

Excelente performanțe
Alergătorul Peter Snell din Noua 

Zeelandă, in vîrstă de 23 ani, a rea
lizat performanțe deosebite pe distan
țele de semifond. Concurînd recent 
în orașul Wellington, el a stabilit un 
nou record mondial în proba de 1 miiă 
(1609 m) cu rezultatul de 3:54,4. A- 
cesta corectează cu 0,1 sec. prece
dentul record mondial deținut de aus
tralianul Herb Elliot

La sfîrșitul săptămînii trecute. Peter 
Snell a stabilit alte două recorduri 
mondiale în probele de 800 m și 880 y. 
Pe stadionul din orașul Christchurch 
(Noua Zeelandă) Snell a parcurs a- 
ceste distanțe în 1:44,3 și respectiv 
1:45,1. Vechile recorduri aparțineau 
belgianului Roger Moens (1:45,7) și 
americanului Tom Courtney (1:46,8).

★
Cu prilejul unui concurs disputat în 

sala Madison Square Garden din New 
York, atletul John Uelses a stabilit cea 
mai bună performanță mondială la 
săritura cu prăjina pe teren acoperit

de fotbal Ujpesti Dozsa 
Banik Ostrava (R. S. 

care se află in turneu 
întilnit intr-un meci de
ll avana. Meciul s-a in- 
rezultat de egalitate?

• La Lima (Peru), a început cam
pionatul de fotbal al Americii de Sud. 
In primul meci, echipa Argentinei a 
terminat la egalitate (0—0) cu repre
zentativa Braziliei, deținătoarea titlu
lui mondial.

• Echipele 
Budapesta și 
Cehoslovacă) 
în Cuba s-au 
monstrativ la 
cheiat cu un 
4-4 (1-3).

• Federația ~
a stabilit datele celor 5 meciuri pe 
care urmează să le susțină echipa re
prezentativă a acestei țări în Europa. 
La 11 aprilie echipa Uruguayului va 
juca cu R. F. Germană, la 17 aprilie 
cu R. P. Ungară, la 22 aprilie cu 
R. S. Cehoslovacă, la 27 aprilie cu 
U.R.S.S. și la 2 mai cu Scoția.

• Intr-un meci de rugbi contind 
pentru „Turneul celor 5 națiuni", îa

de fotbal din Uruguay

la 23 februarie începe turneu 

de fotbal de la Viareggio
S-a stabilit ca cea de 

a tradiționalului turneu 
de fotbal pentru juniori de la Vi. 
reggio (Italia) să se desfășoare int 
23 februarie și 4 martie.

La turneu vor participa 16 echip 
De peste hotare vor sosi la Viaregg 
echipele PROGRESUL BUCUREȘ7 
Partizan
Dukia Praga, Racing Club Paris, F. 
Barcelona, o echipă din R.P. Ungă 
și o a treia echipă din Iugoslavia, r 
prezentind orașul Rjeka. Alături ( 
aceste 8 formații vor evolua și urm. 
toarele echipe italiene : Juventus T- 
rino, A.C. Milan, Sampdoria Genu 
Internazionale Milan, Lanerossi, Fi' 
rentina, A.C. Torino și F.C. Bologn 

Programul pe etape urmează să f 
alcătuit săptămina viitoare.

a 14-a ediț 
internațion

Belgrad, Dinamo Zagrc

le, deși resurse se mențin de ambe 
părți.

In partidele încheiate s-au înregîstr 
rezultatele : Filip—Stein 1—0, Bertok-C 
ellar 1—0, Aaron-Gligorici 0—1, Bolb 
chan-Olafsson 1/2—1/2, Teschne 
Janovski 1/2—1/2, Bilek—Fischr®#—

In fruntea clasamentului, margin 
estru cehoslovac Miroslav Filip are d 
nou un avans de 1/2 punct asupra cel 
mai apropiați concurenți. Filip a ac 
mulat 4 1/2 p, iar R. Fischer și J. Bt 
hochan cîte 4 p. Pe locul patru se af 
Gligorioi cu 3 p. Petrosian și Koroin 
au cîte 2 p și o partidă întreruptă înt 
ei.

Valeri Brumei primește
Cupa agenției „P.A.P.“

La 2 februarie a plecat Ia Varșov 
cunoscutul atlet sovietic Valeri Br 
mei, recordman mondial la săritura 
înălțime. Brumei a fost invitat de 
genția poloneză de presă „PAP" pe 
tru a i se înmîna Cupa specială ati 
buită celui mai bun sportiv din Eur 
pa pe anul 1961. După, cum se ști 
Brumei a fost ales cu prilejul anchet 
făcută de agenția „PAP" sportivul n 
1 al Europei pe anul trecut

realizînd 4,88 
Gary Gubner 
19,46 m.

atletice
m. In același concur 
a aruncat gtreutatea

★
secunde i-au trebuitNumai 7,2

tletei sovietice Ludmila Metina penti 
a parcurge distanța de 60 m. Ace 
timp, care egalează cea mai bună pe 
formanță mondială de sală, stabili 
în 1960 de australianca Betty Cuthbe 
și egalată ulterior de sovietica Irir 
Bocikareva, a fost realizat pe stadii 
nul de iarnă din Leningrad.

în același concurs, campion 
U.R.S.S, Ja 1.500 metri, Valentin K: 
raulov a cîștigat proba de 1.000 m 
2:25,9 iar tînăra atletă Nina Andree» 
a sărit la înălțime 1,66 m.

Și la Moscova a avut loc un concui 
atletic pe teren acoperit. în lipsa li 
Brumei, plecat la Varșovia, proba ' 
săritura în înălțime a revenit lui Vil 
tor Bolșov cu un rezultat foarte pr< 
mițător: 2.08 m.

Cardiff, echipa Scoției a învins c 
scorul de 8—3 (8—0) echipa Țării G< 
Iilor. Este pentru prima oară, din ani 
1927, că echipa scoțiană ciștigă i 
deplasare in fata rugbistilor din Țar 
Galilor

• Campionatul unional feminin ci 
șah se apropie de sfirșit. Pînă acut 
s-au disputat 15 runde, în frunte 
clasamentului aflîndu-se la egalital 
Valentina Boriseko și tînăra Kușn 
cu cite 10‘/2 puncte fiecare. Urmeaz 
apoi Zatulovskaia și Togenidze 10, Vo 
pert și Rootare 9, Tihomirova 9 (1 
Voițak 9. Pînă la încheierea competiție 
au mai rămas de disputat 4 runde.

• în prima zi a turneului interna 
țional de hochei pe gheață de la Sc 
fia au fost înregistrate următoarele rc 
zultate: Sel. Sofiei — Slavia Sofi 
6—4 (2—t, 2—3, 2—0); H. K. Bel 
grad — Epitok Budapesta 6—1 (2—I 
2—0, 2—0).


