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NOUA ASOCIAȚIE SPORTIVA

pn ziua de 9 martie, muncitorii de 
stația C.F.R. Bicaz, de la P.T.T. și 
la cariera de piatră Tarcău s-au 

lunat in ședință pentru constituirea 
ei noi asociații sportive, intitulată 
jcomotiva Bicaz. Ca președinte a 
st ales tov. Vasile Olaru, impiegat 

stația C.F.R. Tarcău. Pentru in
put, asociația numără 63 de membri. 
Cu prilejul constituirii, numeroși 
pocitori și-au luat angajamentul de 
sprijini munca consiliului ales. Adu- 
rea generală a botărit să afilieze 
cțiile de fotbal, oină, șah și tir.

Cornel iu Nemțeanu — coresp.

DE LA 48 LA 862 I

In momentul alegerii noului său con- 
iu, asociația sportivă Avîntul, din

comuna Poieni, raionul Huedin, regiu
nea Cluj, nu avea decit 46 membri 
UCFS, iar activitatea sportivă era ca 
și inexistentă. O dată cu prima ședință 
a consiliului, a fost alcătuit și un pian 
de muncă. El a și început a prinde 
viață. Făcind bilanțul realizărilor de 
ftînă acum, se poate constata că au 
ost înscriși 614 membri noi, numărul 

total al membrilor UCFS ajungînd la 
662. Din cei 5062 lei încasați din co
tizații o mare parte vor fi folosiți la 
amenajarea bazei sportive.

In munca depusă pînă acum s-au 
evidențiat în mod deosebit Remus Mo
can, loan Bognar, Gh. Lazea, Romulus 
Spătaru, Gh. Băguț, Ștefan Giurgiu, 
Iosif Kirsch, Gh. Florea, Gh. Patra.

I. Pașcalău — coresp.
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PARTACHIADA DE IARNA A TINERETULUI
— întrecerile etapei a II-a—

• CIMPULUNG MOLDOVENESC, 
) sălile școlii profesionale s-au în- 
pcut la șah, tenis de masă, gimnasti- 
, trîntă și haltere concurenții cali- 

i’ați pentru faza a 11-a a Spartachia- 
i de iarnă a tineretului. Iată învin- 

p tor ii:
Trintă (în ordinea categoriilor): Pe

le Stolefu (Constructorul), Mihai Cu- 
ceanu (Silvicultorul), Bude Zachei 
piiv^mțordjp Mircea Dascălu (Con- 
uuW............Vladimir Socaci (Con- 

haltere (în ordinea cate
. Mircea Lungu (Silviculto- 

if>e^’ Cezar Tătaru (Constructorul), 
a.n Fereai (Constructorul): șah — 
i«ti: loan Catargiu (Constructorul); 
te: Elena Tipa (Pionierul): tenis de 
asă — băieți: Nistor Onolriciuc (Sil- 
cultorul).

Gh. Bratu-coresp.

cipare numeroasă și prin dispute dina
mice. Clubul sportiv muncitoresc a a
sigurat competițiilor o bună organi
zare. Iată acum cîștigătorii probelor: 

Gimnastică—băieți: Școala specială 
nr. 3; fete: Centrul școlar M.I.U.; tenis 
de masă: Maria Corpodean (Corvin), 
Dumitru Negrea (Corvin); trintă: Ște
fan Balogh (Rapid), Iosif Molnar 
(Gr. șc. Construcții), Zoltan Czegeni 
(Rapid), Iuliu Balaș (Rapid); schi- 
fond: Cornel Neag (STF) — juniori, 
Constantin Rusu (Spartac) — se
niori, Iudita Biro (Corvin) — senioa
re; slalom: IIie Mihu (Șc. C.F.R. Con
strucții) — juniori, Emil Rusu (Ra
pid) — seniori, Ileana Bartha (Gr. șc. 
Tehnofrig) — senioare; șah: Ludovic 
lambor (Gr. șc. Tehnofrig), Aurica 
Marcu (Șc. surdomut).

P. Radvanyi-coresp.
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Din nou in fata file ului
După trei luni de Ia încheierea pri

mei părți a campionatelor de volei, 
iată că la sfîrșitul acestei săptămîni 
cele 32 de echipe masculine și femi
nine de volei sint din nou gata să 
apară pe terenurile de joc.

• RM. VILCEA. BccurInec-se de 
bună organizare, întrecerile etapei

ășenești au adunat la start peste 
>0 de participanți. La șah au concu- 
t 35 de băieți ți 12 fete din 14 aso- 
ații sportive (învingători: Maria An- 
îeluță și Alexandru Angheiuță, ambii 
‘ la asociația sportivă Voința), la 
aliere au luat parte 14 tineri (cam- 
oni: Florin Cheran — Unirea, Gio- 
Mii Maschio — Avîntul. Constantin 
opescu — Unirea. Rîndunel Dumi- 
escu — Unirea), iar la trîntă s-au 
itrecut 24 de concurenți (au învins 
ictor Sandu — Avîntul, Gheorghe 
litrea — Știința, Constantin Stoica— 
vîntul, Isidor Panait — Unirea, Ni- 
lae Teodorescu—Avîntul).
întrecerile de gimnastică au îneîntat 

iectatorii. Cele 9 echipe (4 mascu- 
ne și 5 feminine) au dovedit o bună 
■•egătire. Primul loc la bă:eți a fost 
jeerit de echipa asociației sportive 
vîntul, iar la fete de reprezentativa 
■jciației sporFve Unirea. Iafă acum 
icMtor* lajtețiiș dde, masă: Marinela 

B®iu<Tatatea) și Felie • ■
Folwrerlcl).

D. Roșianu-coresp.

• CLUJ. întrecerile desfășurate la 
•luj s-au caracterizat printr-o parti-

Voleibaliștii s-au pregătit cu aten
ție pentru a oferi 
faze 
din 
din

spectatorilor 
la fel de spectaculoase ca cea 
fotografia noastră (imagine 
meciul I.F.A. București 

C.S.M.S. Iași)

Reluarea campionatului, așteptată cu 
nerăbdare de iubitorii acestui sport, a 
fost pregătită cu multă atenție de ma
joritatea echipelor. Dovadă — nume
roasele competiții organizate în țară 
și în Capitală pentru verificarea sta
diului de pregătire, și cele nu mai pu
țin de 21 de partide internaționale mas
culine și feminine, oficiale și amicale, 
disputate într-un răstimp de nici trei 
săptămîni. In multe din aceste jocuri 
echipele noastre au dat satisfacție și, 
de aceea, sperăm că returul campio
natului va marca o creștere simțitoare 
a nivelului de joc.

Reluarea activității este marcată în 
Capitală prin disputarea unei restanțe 
de anul trecut: vineri, în sala Giulești, 
de la ora 18, are loc meciul feminin 
Rapid București — C.S.O. Timișoara.

Noi îatîlniri internaționale 
de hochei pe gheață

La sfîrșitul acestei săptămîni pe 
tinoarul artificial din parcul „23 
gust" se vor disputa două jocuri 
tcrnaționale, între selecționatele orașe
lor București și Berlin. Echipa germană 
este de fapt reprezentativa țării, 
îneît partidele pe care le va 
sîmbătă și duminică în 
clieiștilor noștri promit spectacole 
bună calitate și suscită un 
sebit.

Lotul sportivilor din R. ' 
este așteptat să sosească 
în cursul zilei de azi. în i 
vor veni în țara noastră și 
din R. S. Cehoslovacă (numele lor nu 
a fost încă comunicat) care vor conduce 
jocurile dintre echipele orașelor Bucu
rești și Berlin.

pa-
Au-
in-

aj» 
sus|ine 

compania bo
de 

interes deo-

D. Germanii 
în Capitală 

același timp 
i doi arbitri

Steaua București a învins categoric
pe Ț.D.N.A. Sofia: 91-52 (36-26)

Miine, la Craiova

ÎNCEPE primul concurs al etapei finale
A CAMPIONATULUI INDIVIDUAL

Fruntașii tenisului de masă participi 
cu începere de mîine la una din cele 
mai importante competiții interne: cam
pionatul republican individual. Este 
vorba de primul concurs al etapei fi
nale, care va avea loc la Craiova în 
zilele de vineri, sîmbătă și duminică. 
La întreceri concurează campionii re

' țtonali și jucctorii dd categoria 1.
maeștri și maetrri emrrțț i ai sportului. 
Competiția de la Craiova este deose
bit de interesantă pentru că, la fel ca 
și în următoarele trei concursuri ale 
etapei finale, se alcătuiesc clasamente

prin adițiune de puncte la toate cele 
cinci probe: simplu masculin, simplu 
feminin, dublu bărbați, dublu femei și 
dublu mixt. Deci, rezultatele obținute 
în ori care din aceste patru concursuri 
sînt importante pentru întocmirea punc
tajului general și deci, pentru desem
narea campionilor țării.

După cum se știe, ca și anul trecut, 
aceste întîlniri contează și pentru „Cupa 
F.R.T.M." care se atribuie asociației 
sau clubului cu cel mai mare număr de 
puncte adiționate la terminarea oelor 
patru concursuri ale etapei finale.

I 
I

Selecționata divizionară bucurcștcană — Ț.D.N.A.
Steaua București și-a inaugurat pal

maresul internațional din acest an cu 
o categorică victorie. Intîlnind marți 
seara, in sala Dinamo, formația 
Ț.D.N.A. Sofia, campionii noștri au 
obtinut un succes categoric: 91—52 
(36—26).

începutul partidei a fost departe de 
a ne lăsa să întrevedem avalanșa de 
coșuri înscrise de bucureșteni în final. 
Dorind să se impună din primele mi
nute, jucătorii noștri s-au grăbit in fi
nalizarea atacurilor, încercînd să con
cretizeze acțiuni de atac desfășurate în 
numai 2—3 pase. Firește, numai atunci 
cînd oaspeții au fost surprinși pe con
traatac, acțiunile de acest fel ale lui

îl • 6Î (3Î 10>
de teren. Acea-agresivă pe jumătate 

stă schimbare de ritm a dezechiiibrat 
echipa oaspe, care — în cele din urmă 
— a cedat categoric.

Bucureștenii s-au impus din punct 
de vedere tactic, doar în repriza se
cundă. Echipa deține o bună pregătire 
fizică, care îi permite să realizeze ade
sea combinații tactice (cu 2—3 jucă
tori) de mare efect. Arbitrii I. Pe- 
truțiu și Șt. Roșu au condus cu com
petență următoarele formații:

STEAUA: Nedef 9, Novacek 18, No- 
sievici 16, Folbert 6, Fodor 9, Nicu- 
lescu 16, V. Gheorghe 6, Nedelea 2, 
Cimpoiaș 6, Diaconescu 3, Popa;

Semenicul și Bucegii
SlMDATĂ Șl DUMINICĂ

găzduiesc ultima etapă a „Cupei R.P.R
In continuarea activității competi- 

ionale a sezonului 1962, schiorii vor 
articipa la o serie de importante 
pncursuri cu caracter republican. Cel 
lai apropiat se va desfășura la sfîr- 
itul acestei săptămîni, cînd vor avea 
ic întrecerile etapei a III-a a „Cu
ci R.P.R." la probe nordice și alpine.
Fondiștii vor fi găzduiți de primi- 

jarele cabane de pe masivul Semenic.
Comisia raională de specialitate a

luat din vreme o serie de măsuri 
pentru ca numeroșii participanți la 
cea de a III-a ediție a „Cupei R.P.R." 
să aibă condiții optime de întreceri. 
In această ultimă etapă se vor des
fășura următoarele probe : 10 km șt 
ștafeta 3 X 10 km seniori, 5 km seni
oare, 5 km și ștafeta 4X5 km juniori, 
3 km și ștafeta 3X3 km junioare.

Concurenții probelor alpine își vor 
disputa întîietatea in Bucegi, pe Va-

o

lea lui Carp. Zăpada căzută în ultima 
vreme a creat condiții excelente de 
disputare a probelor. Seniorii, senioa
rele, juniorii și junioarele se vor în
trece în probele de slalom special și 
slalom uriaș sau coborire.

înaintea desfășurării acestor între
ceri, programate pentru sîmbătă și
duminică, dăm clasamentele „Cupei 
R.P.R." : probe nordic: 1. DINAMO 
BRAȘOV 126 (75 etapa 1---5' etapa a 
II-a), 2. OLIMPIA BRAȘOV 177
('0--'-73), 3. VOINȚA SINAIA 267

('6-4-'03), 4. Casa Ofițerilor Brașov 
’ ■ 5. Gheorghieni 447

Rîșnoy 572 (3164-256) •
1. CARPAȚI SINAIA
2. DINAMO BRAȘOV

3. CASA OFIȚERILOR 
(2674-318), 4. Olimpia

905

meciul

349 (203-4-146).
(2474-200), 6. : 
probe alpine : 
306 (1634-143), 
596 (253-1-343),
BRAȘOV 603
Brașov 616 (43154-381), 5. Cluj 
(31954-509). 6. Caraimanul Bușteni 960 
(5155-1-424).

Predulea s-a „strecurat" sub panou și înscrie spectaculos. Fază din 
Selecționata divizionară bucureșteană — Ț.D.N.A. Sofia

Folbert, Fodor sau Nosievici s-au ter
minal de fiecare dată cu coșuri spec
taculoase. Echipa Ț.D.N.A. a reușit 
limp de 12 minute să tempereze elanul 
bucureștenilor și datorită în special pi
votului Camenarov să mențină și un 
scor echilibrat: 4—5 (min. 4), 9—10 
(min. 7), 13—14 .-(min. 9), 16—17 
(min. 12). Acestea au făcut ca dife
rența de numai 10 puncte de la pauză 
să nu exprim» adevăratul raport de 
forțe.

După pauză însă, Nedef și-a condus 
partenerii cu mai mult tact (chiar și 
atunci cînd au intrat rezervele), echipa 
a jucat intr-un ritm din ce în ce mai 
viu, trecînd în final chiar la o apărare

Vineri și duminică

Două interesante competiții cicliste la Cluj

°e Valea lut Carp, locul de desfășurare a probelor alpine, schiorii au 
pirtie excelentă, iar spectatorii chiar și locuri la „tribună9 ■

t

Vineri și duminici se vor desfășura 
la Cluj* două interesante competiții ci
cliste. La întreceri și an anunțat parti
ciparea și alergători din lotul republi
can, care se pregătește pentru cea de 
a XV-a ediție a „Cutrsa precum
șî-din lotul de tineret
.. . iț. . . iu, l

Prima Cursă se desfășoară 
cepînd de la oră 16, pe un

în-vineri 
circuit în 

centrul orașului Părticipanții la concurs 
vor parcurge ' aproximativ 45 km. Con- 
Cursui de duiirinicăt'’''jâîre toc pe utta 
Cluj—Huedin—Cluj (100 km). Startul 
se va da la ora’ 10» '

6, Ca-
3, Po-

Ț.D.N.A. : Donef 7, Colarov 
menarov 16, Maleev 6, Benef 
pivanov 2, Gheorghiev 10, Filipov 2, 
Atanasov, Denciev.

★

Aseară, echipa Ț.D.N.A. Sofia a 
evoluat în compania unei selecționate 
divizionare a Capitalei, formată din 
jucători de la Steaua, Dinamo și 
Rapid. Partida s-a terminat cu vic
toria selecționatei la scorul de 74—63 
(37—40). Diferența mică cu care au 
cîștigat baschetbaiiștii bucureșteni va 
surprinde poate pe cei care nu au 
asistat la meci. De aceea, trebuie să 
menționăm faptul că antrenorul Vasile 
Popescu a folosit această partidă pen
tru o verificare a baschetbaliștilor din 
Capitală, sel&Jționabili pentru lotul 
reprezentativ. Mulți dintre jucători s-au 
mișcat destul de bine în atac, dar 
s-au apărat foarte slab. Așa se și 
explică faptul că echipa bulgară a 
avut conducerea aproape 25 de minute. 
Principala greșeală: marcajul defec
tuos, la care trebuie să adăugăm și 
ezitările în atacul omului cu mingea 
sub panou. Au condus coriec: AL 
Dănilă și dr. Dan Chiriac (Buc.J.

„ A, VASIL1U



Cum să ne construim un sector pentru aruncarea greutății
Una din probele atletice cele mai 

accesibile pmtru tineret și care, în 
același timp, nu necesită amenajări 
complicate, este și aruncarea greu
tății. Această probă se poate desfă
șura in absolut orice curte de școală 

■și poate angrena' în întrecere pe toți 
j cei care doresc să-și măsoare forțele 
și aspiră la titlul de „cel mai puter
nic" elev din clasă sau din școală.

I De ce avem nevoie pentru a orga- 
i niza antrenamente și concursuri la a- 
runcarea greutății? In primul rind ne 
trebuie un sector, pe care-1 putem a- 
menaja intr-un-colț de curte.. La a- 
Icgerea acestui loc trebuie să se aibă 
in vedere ca direcția aruncărilor să 
fie spre vjeun zid sau gard,, ca nu 
cumva să se producă accidente.

Cercul de aruncare trebuie să . aibă 
diametrul de 2,135 m. Acesta poate 

1 fi zgiriat pe sol, marcat cu praf de 
l var sau, dacă există posibilități, con
fecționat din fier. In cazul în care 
cercul este făcut din fier, el trebuie 

' îngropat ptnă la marginea sa supe- 
' rioară. Interiorul cercului — in acest 
caz — va trebui să fie cu 2 cm mai 
jos. Acest spațiu trebuie bine bătă
torit

Sectorul de aruncare trebui? marcat, 
conform schiței alăturate, pe sol. 
De asemenea, pot fi marcate diferite 
distanțe: 10 m, II m, 12 m etc.

In ceea ce privește materialele de 
aruncat, acestea pot fi cumpărate de 
la orice magazin al 1DMS. Greutatea

din clasă sau din școală.

lor, conform regulamentului, trebuie 
să fie: 7,257 kg-seniori; 6 kg-juniori 
cat. I ; 5 kg-juniori cat. a 11a ; 4 
kg senioare și junioare cat. I ; 3 kg- 
jnnioare cat. a 11-a și copii.

In lipsa unor asemenea materiale 
pot fi utilizate pietre, bile de metal 
etc. de o formă sferică și de o greu
tate apropiată de limitele prevăzute de 
regulamentul atletic.'_ J

CONCURSURI

Voința Brașov-Progresul București (0 
57-29 (24-12)

Marți a avut loc la Brașov meciul 
restant din cadrul campionatului femi
nin dintre echipa locală Voința și Pro
gresul București. Gazdele au dominat 
lupta sub panou, avind în Kraus (23) 
și Gundisch (15) două bune realiza
toare. Voința a ciștigat astfel la un 
scor clar: 57—29 (24—12).

P. DUMITRESCU — coresp.

I REZULTATE...
IAȘI. — Școala Sportivă de Elevi, in 

colaborare cu comisia regională de ațle- 
tis Ti, a organizat recent o competiție 
dotată cu „Cupa de iarnă". La întreceri 
au luat parte echipele diferitelor școli 
din localitate, formate din cîte 6 băieți 
și fete. Toți concurenții au participat la 
20 m, lungime și înălțime. Cel mai bun 
rezultat l-a înregistrat Elena Zaharia (Șc. 

. medie 4) în vîrstă de 13 ani: 4,47 m la 
lungime. Iată câștigătorii: FETE: indi
vidual: El. Zaharia 6 p; echipe: Șc. me- 

, die 7 — 108 p; BĂIEȚI: individual: Dan 
1 Grădinara (Șc.M. 2) 4 p; echipe: Șc. me
die 3 — 172 p. (GH. VASILIU — coresp.).

RM. VILCEA. — Pe aleile parcului 
V. I. Lenin a avut loc un concurg de 
cros pentru juniori. Au participat echi- 

i pole a 5 asociații sportive. Echipa asu- 
! ciațiel Forestierul a ciștigat probele de 
, juniori II și junioare I șl II, iar for

mația asociației Avîntul a ocupat pii- 
mul loc la juniori I. Ciștigătorii indivi
duali: Elena Stingă (Unirea) — junioare 

1 II; Parase hi va Mitre a (Forestierul) — ju
nioare I; Florin Cheran (Unirea) — ju
niori II; Mihai Lungu (Forestierul) — ju- 

; niori I.
i Zilele trecute a avut loc primul con- 
i curs al anului în aer liber la care au 
* participat copiii de la centrul de antre
nament al asociației Partizanul și o se
rie de junioare. Cîteva rezultate: FETE 

I (NĂSCUTE IN 1950): 60 m: El. Ungureanu 
j 10,0; lungime: V. Zugravu 3,50; arunca
rea mingii de oină: M. Geamăna 22,00;

! FETE (1948—1949): 60 m: I. Căpraru 9,8; 
lungime: M. Mir 3,60; mingea de oină:

1 I. Căpraru 36.00; BATEȚI (1950): 60 m : 
D. Florescu 10,0: lungime: I. Petereu 3,50; 
mingea de oină: R. Rener 36,00; JUNI
OARE II: 60 nu A. Cernescu 9,5; greu
tate (3 kg): V. Mustată 8.00; mingea de 
oină: V. Mustață 33,00. (DRAG. ROȘI- 
ANU — coresp.).

I 
I

De la I. E. B. S.
Biletele pentru jocurile internațio

nale de hochei pe gheață București— 
Berlin, care vor avea loc pe patinoa

rul artificial rlin parcul 23 Augi.Kt în 
zilele de 17 și 18 martie orele 13. se 
pun in vînzare începind de azi, joi 
ÎS martie, la casele de bilete din str. 
I. Vidu și agenția centrală Pronosport 
din calea Victoriei 1—5.

Primele întreceri 
ale campionatului 

de calificare
se dă „startul" șî In cam- 
califîcare, care angrenca-

Duminică 
pionatul de 
ză în desfășurarea lui aproape 1.000 
de rugbiști. Jocurile primei etape, care 
vor readuce în actualitate activitatea 
rugbistică in nenumărate centre ale 
țării, sint programate astfel:

SERIA I, grupa A: Meteorul Buc. — 
Aeronautica Buc,, Dinamo Buc. — Co 
lorantul Buc., Rapid Buc. — Univer 
sitatea Buc., Politehnica Buc. — Ar
hitectura Buc., Inst. Construcții Buc. — 
I.P.G.G. Buc.

SERIA I, grupa B: Flacăra roșie 
Buc. — Șantierul Nava] Oltenița, Glo
ria Buc. — Vulcan Buc., Sirena Buc. — 
Petrolul Pitești, Grivița roșie II Buc.— 
Progresul II Buc., Autobuzul Buc. — 
Combinatul poligrafic Buc.

SERIA A II-A: Precizia Săcele — 
U.S.A.S. Năvodari, Petrolul Ploiești — 
Farul Constanța, Unirea Ion Roată — 
Cimentul Medgidia, Metalul Buzău — 
Constructorul Ploiești, Progresul Rm. 
Sărat — C.S.M. Brăila.

SERIA A III-A: Ancora Galați — 
Ceahlăul P. Neamț. Constructorul Bîr- 
lad — A. S. Tecuci, Dinamo Bacău — 
Laminorul Roman, Zimbrul Tecuci — 
Rulmentul Birlad, Constructorul I.U.T. 
Iași — Știința Galați.

SERIA A IV-A : Metalul Reșița — 
C.S.M. Sibiu, Drubeta Tr. Severin — 
Chimica Tirnăveni, C.F.R. Timișoara — 
Minerul Vulcan, Jiul Petroșeni — Mi
nerul Lupeni. EJectroputere Craiova 
stă.

Echipa schiorilor din Cimpia Turzii ciștigătoare a .Cupei I.S.C.T.
Foto: Fr. Spat)

Secția de schi a asociației sportive 
Indietria Sîrmei din Cîmpia Turzii a 
organizat a IH-a ediție a „Cupei 
I.S.C.T.", la care au participat spor
tivi din Cluj, Turda și Cimpia Turzii. 
întrecerile, desfășurate la Băișoara, au 
întrunit 60 de seniori și juniori și au 
oferit spectacole frumoase. Iată cîști- 
gătorii probelor: FOND, 8 km seniori: 
C. Tălnarti (Cîmpia Turzii); 3 !m 
senioare: Speranța Tălnacu (C.T.); 
3 km juniori: 1. Irimia (C.T.); SLA
LOM URIAȘ, seniori: M. Alperth 
(C.T.); senioare: Speranța Tălnaru; 
juniori: M. Predeantt (Turda); junioa
re: Eva Bortnyk (Cluj); SLALOM 
SPECIAL, seniori: M. Aiperlh; juniori: 
I. Bortnyk (Cluj). „Cupa I.S.C.T." a 
revenit echipei schiorilor din Cîmpia 
Ttârzii.

PETRU ȚONEA, coresp.

După campionatele republicane de patinaj

Finalele comentate prin...
Actuala ediție a finalelor campiona

telor republicane a reunit pe frumoasa 
noastră bază sportivă de iarnă din 
parcul „23 August" un număr record 
de taiere și tineri patinatori artistici. 
In rindurile ce urmează, vom ilustra 
comportarea fina liștilor cu ajutorul... 
clasamentelor.

Clasamentul partieipanților pe clu
buri: 1. Dinamo — 24; 2. I.T.B. — 18; 
3. Școala sportivă de elevi nr. 2 
Buc. — 11; 4. Steaua — 9; 5. C.S.M. 
Cluj — 7: 6—7. Știința Buc. și Olim
pia Brașov — 5; 8. Steagul roșu Bra
șov — 4.

Clasamentul mediei de vîrstă a par- 
ticipantiltor pe cluburi: 1 
10,9 ani; 2. S.S.E. nr. 2 
Steaua — 11,7; 4. I.T.B. — 
C.S.M. Cluj 12,6; 6. Olimpia — 14; 
7—8. Știința și Steagul roșu — 15.

Clasamentul diplomelor cucerite la 
probele individuale: 1. Dinamo 5
locuri I 9 Jocuri II, 6 locuri III, 
I.T.B. -..........................................

1. Dinamo 
11; 3.

12,1; 5.

2.
____ 4 locuri I, 4 locuri II și 2 
locuri III, 3. Știința 2 locuri I ți 1 loc 
III, 4. Steaua 2 locuri I, 5. S.S.E. nr. 2
— 1 loc I și 2 locuri 111, 6. Steagul 
rosti — 2 iocuri III, 7. Olimpia — 
1 loc II, 8. C.S.M — 1 loc III. 
Perechi: I. Dinamo 3 locuri I, 2. I.T.B.
— 2 locuri 1, 3—4. Știința și Olimpia 
cu cîte 1 loc I.

Firește că în centrul atenției s-au 
situat seniorii și juniorii (categorii la 
care s-au acordat titlurile de campioni 
republicani) a căror comportare o vom

reda, de asemenea, prin intermediul 
clasamentelor, alcătuite de noi, după 
măiestria executării și gradul de difi
cultate al diferitelor figuri impuse și 
libere.

Figuri obligatorii: senioare — 
1. Cristina Patraulea (Știința), 2. Iri
na Zaharescu (Dinamo), 3. Imola Sei
varth (Steaua), 4. Roxane Găbunea 
(I.T.B.), 5. Eva Seivarth (Steaua), 6. 
Anca Bosel (Stea'■.!). Seniori: 1. R. 
Ionian (Știința), 2. L. Nanași (I.T.B.),
3. V. Neagu (Dinamo), 4. C. Hertl 
(Știința). Junioare: 1. Elena Moiș (Di
namo), 2. Crenguța Cumbari (Dina
mo), 3. Letiția Păcurarii (Dinamo). 
Juniori: 1. M. Comanici (Steaua), 2. 
Gh. Malarciuc (I.T.B.), 3. B. Bomches 
(St. roșu).

Exerciții libere — valoarea tehnică 
a conținutului programului prezentat: 
senioare — I. Irina Zaharescu, 2. 
Imola Seivarth, 3. Cristina Patraulea,
4. Roxana Găbunea. 5. Eva Seivarth,

artistic

CICLI5IM

Cit mai multi concurențî pe biciclete de oraș
Duminicâ s-j deschis sezonul de ci

clism pe șosea. Deși au fost spectacn- 
loase. 'iiidrcseb] proba rezervată se
niorilor, curselor desfășurate pe șo
seaua București—Oltenița le-a lipsit 
totuși ceva. A lipsit ceva cu eare în
cepusem să ne obișnuim și anume puz
deria de cicliști pe care' i-ani Intîlrîit 
în repetate rin duri la concuKurîle du
minicale desfășurate anul trecut. Am 
lost cm atît mai surprinși cu cit orga
nizatorii nc-au informat că s-au înscris 
aproape 170 de concurențî. Speram deci 
tă vom întîlni la start cel puțin 170 
de alergători. Dar așteptările noastre 
au fost realizate numai pe jumătate 
96 de concurent; au luat startul In cele 
6 probe eare au figurat în programul 
compel i (iei.

Credeam (ă cea mai populată categorie 
de concurențî va fi cea a posesorilor 
de biciclete de oraș. Eram convinși că 
ani ren orii și organiza Lorii primului con

curs (clubul sportiv I.T.B.) se vor stră
dui să atragă in mi treceri cît mai mulțî 
tineri, pe care îi vedem la fiecare pas 
plimb îndu-sc pe biciclete. La start au 
fost prez eu ți însă doar 18 alergători în 
echipament de... oraș.. De ce atît de 
puțini concurențî la această categorie? 
Explicația este simplă. în afară de Me
talul, celelalte cluburi bucurcștene cu 
secții de ciclism nu se ocupă cu spirit 
de răspundere de îndrumarea ncuuml- 
rajilor amatori să-și dispute întîictalea 
pe bicicletele lor. Consecința: foarte rar 
sînt descoperite elemente talentate care 
să îngroașe un mărul sportivilor din ca
tegoriile superioare. Iată de ee airage- 
rea în concursuri a unui număr cît mai 
mare de posesori de biciclete de oraș 
trebuie »ă se situeze în centrul atenției 
antrenorilor și organizatorilor viitoare
lor competiții/

1. TRAIAN

Elena Moi} (Dinamo), mica fi taien- 
tata noastră campioană.

clasamente
Ionian,

.... _. . ..........., .. Nanași.
1. Elena Moiș, 2. Crenguța

6. Anca Bosel. Seniori: 1. R. 
2. V. Neagu, 3. C. Hertl, 4. L. 
Junioare: ' “ r, ___ r>.
Cumbari, 3. Letiția Păcuraru. Juniori: 
1. M. Comanici. 2 B. Bcnihes. 3. Gr 
Malarciuc Impresia artistică a execu
țiilor: senioare — 1 Crai na 
iea, 2. 1 rina Zaharescu, 3. Rri.- ta G.,- 
bunea, 4 lmola Seivarth. 5. Eva Sei
varth, 6. Anca Bosel, Seniori: 1. R. 
Ionian, 2. C Hertl, 3. V. Neagu. 4. 
L. Nanași. Junioare: 1. Elena Moiș, 2. 
Crenguța Cumbari. 3. Letiția Păcuraru. 
Juniori: 1. B. Bomches, 2. M. Coma
nici, 3. Gh. Malarciuc. Titlurile au 
fast obținute pe merit de Cristina P-v 
traulea, R. Ionian, Elena Moiș și’ M. 
Comanici.

Respectivele clasamente ne scutesc 
de comentarii. Ele ilustrează valoarea 
actuală a concurenților, intensitatea 
cu care au muncit antrenorii și instruc
torii, precum și preocuparea cluburilor 
pentru continua dezvoltare a acestui 
frumos sport. Trebuie să remarcăm. în 
mod deosebit, pe Elena Moiș, care a 
cucerit titlul de campioană a țării la 
categoria 17—18 ani, cu toate că de-a- 
bia a împlinit... 10 ani, pe Crenguța 
Cumbari și N. Belu. Prin comportarea 
lor aceste tinere clemente s-au dove
dit autentice speranțe ale patinajului 
nostru. De asemenea, merită să subli
niem activitatea cadrelor tehnice de 
Ia cluburile Dinamo, I.T.B., Olimpia 
Brașov și C.S.M. Cluj, care și-au 
îndrumat cu pasiune elevii.

Și acum, o problemă care a fost ne
lipsită de la aproape toate finalele cam
pionatelor. Este vorba de obiectivitatea 
arbitrilor. Din nou au fost situații în 
care unii arbitri (T. Cristiani-Brașov, 
V. AAarch:evici-Buc. ele.) au acordat 
note după simpatii, ceea ce a creat 
justificate nemulțumiri în rîndbrilc con
curenților. Tot ca o notă proastă pen
tru juriu șe înscrie și faptul că L, Na- 
pași a lost trecut, din eroare, pe locul 
3 in clasanjerttul general al seniorilor, 
c.înd în realitate acest loc s-a cu
venit patinatorului Carol Hertl.

I

LA HUNEDO
Interes deosebit pentru turrnj 

care începe astă-seară
Astăsear.1 începe la llm^Biara, 

sala „Siderurgislul", turneul 
de categorie mijlocie, semig^țt 
grea. Turneul stimește un int <-s 
sebit ■ 
z.1, în 
bilete 
resul 
dintre 
— la 
printre 
Asztaloș, Tudor Niculae, 
dru, O. Cioloca, 
și-au dat întîlnire 
iilor. Dar, cuni e 
interes îl prezintă 
doreanul Ghcoighioaii și campionul 
Vasile Mariuțan.

— dovada ca marți dup.î-;, 
cîtcva orc s-au vîndut SOIM 
(pentru cele 3 reuniuni), 
hunedorenilor este justificat 
cei mai valoroși boxeri din 
categoriile amintite mai sus 

care Mariuțan, Cheorgh 
Ilie Al. 

Menea, Nicol au 
în orașul metalul 
firesc, ccl mai 
partida dintre I

mușii
Prima etapă a campionatului de 

tere al orașului București a progra 
două intîlniri. Flacăra roșie a d; 
de Rapid cu 4—3, iar Mătasea jj 
Iară a întrecut ușor Electra (carțj 
prezentat concurenta două^g^H 

■Ctr 5 -z. ' ’ *
Printre halterofilii cu o 

portare menționăm pe Dragoș N 
lescu. Tudor Aticlea (Flacăra rd 
Nicoiae Gruia. Grigore !■’' d
Pascu (Rapid). Vateriu Gr-.g-rc.I 
colae Parr-f» si N'-’-C, O-,... I
tra), Tucior N’;. a, Va • - . C, .1 

,Paul Mitroi (Mătăș-es jx-pourst! I
lată rezultatele, pe echipe, in | 

nea categoriilor ;
FLACĂRA ROȘIE: Dragoș H 

lescu 262.5 kg; —; Nicplae
305 kg; Tudor Miclea 240 kg; Cl 
Bucur 312,5 kg; 1. Vlădărcanu 1 
kg și I. Stelian 322,5 kg. J

RAPID: Ion Balmău 260 kg; N 
lae Gruia 242,5 kg; —; Virgil Iod 
280 kg; Vasile Ionescu 310 kg; 
gore Tofan 325 kg; 1. Pascu 29(J

MATASEA POPULARA: T 
Nica 185 kg; Ion Mitroi 212,5 kg;l 
sile Nica 177,5 kg; Valeriu Col 
242,5 kg; Paul Mitroi 242,5 kg;l 
Comănescu 255 kg; C. Tabarcea 
■<g-

ELECTRA: Valeriu Grigore I 
kg; —; Gheorghc Ncgulov 205 kg;| 
hai Ștefănescu 205 kg; —; Nia 
Pamfil 255 kg; Nicolae Covaci | 
kg. (pauzele dintre nume meiițioil 
lipsa concurentului la categoria I 
pectțvă)

TR. IOANIȚESCU

Concurs de motocrlO SEARĂ DE MUZICĂ ȘI SPORT
»l

Sala de festivități a 
lor „Grigore Preoteasa" 
găzduit luni seara un spectacol inedit 
ale cărui elemente principale âu fost 
muzica și sportul. A fost o seară plă
cută, de destindere, la reușita căreia 
și-au dat concursul actorii Teatrului de 
operetă Cili Dușescu, Gabriel Gheorghiu, 
Voii Niculescu-Rugarin, Constanta 
Cimpeanu, Toni Buiacici, Cela Tănăses-

Casei shidenți- 
din Capitala a

cu, Valeria Rădulescu, M. Petculăscu, 
C. Drăgftiri, St. Glodariu. El. Po um- 
bila, V. Chieideanu (la oian Th. Sibi- 
ceanu) și membrii secției de gimnastică 
a clubului sportiv Știința.

Inițiativa clubului Știința de a orga
niza la anumite intervale de timp mte 
nifestnri muzicalo-sportive pentru spor
tivi și familiile lor este lăudabilă.

Duminică dimineața 
pe terenul din spatele 
cea de a doua cursă motocielista 
teren variat a anului. De data a»J 
este vorba de o competiție de mot| 
organizată de căite F.R.M. ' și CI 
sportiv Voință, ulthitâ 1 verificare a| 
gătirii alergătorilor* noștri’ pentru 
platele întreceri din*’ Oadrbl camp 
tului republican d’e mtrtocfos.’

se va desfii 
stadionului 11



Dc aici reîncepe campionatul • ••

CLASAMENTUL TURULUI CLASAMENTUL .IN DEPLASARE"
Contribuția arbitrilor la cursivitatea și dinamismul jocului

1. Petrolul
2. St. roșu
3. Dinamo Buc.
4. Progresul
5. Dinamo Bacău
6. Știin(a Cluj
7. Rapid
8. Știința Tini.
9. Minerul

10. Steaua
11. Jiul
12. U.T.A.
13. Metalul
14. Dinamo Pitești 1 •

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

fi 
I
7 
fi 
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3
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fi 
fi 
fi 
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3
3
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3
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16:19 
13:28 
25:24 
15:25 
17:22 
21:33 
14:22

18
18
18
15
14
13
13
13
12
11
11

a
9
8

1. Dinamo Buc.
2. Progresul
3. Petrolul
4. St. roșu
5. Rapid
6. Dinamo Bacău
7. Știința Cluj
8. Steaua
9. Știința Tim.

10. Jiul
11. U.T.A.
12. Dinamo Pitești
13. Metalul
14. Minerul

7 
fi 
fi 
7
7 
fi
7
•
7
7
7 
fi
fi 
fi

1 
o 
2
2
1
2 
> 
1
I 
•
I

17: fi 
7: fi 

13:11 
13:13 
fiilfi 
fi: 3 
fitil fino
7:17 
fitlfi 
fitl7 
1:12 
fitfifi fii»

12
7
6
G
6
5
4
3
3
3
2
1
0 
fl

Pe marginea ultimelor precizări F. I. F. A

CLASAMENTUL , ACASA"
1.
2.
3.
4.
5.
fi.
7.
a.
9. 

10. 
11.
12.
13.
Ifi.

ss roșu 
Petrolul 
Minerul 
Știința Tim. 
Știința Cluj 
Dinamo Bacău 
Metalul 
Progresul 
Steaua
Jiul
U.T.A.
Dinamo Pitești 
Rapid
Dinamo Buc.

£ fi
7 5

C
fi
7
7
7.4
7 ‘ 
fi
6
7
fi
I

6
544
3

4
3
3
3
3
2

0
2
0
0
1
1
3
0
0
2
1
1
1
2

0 
0
1
1
1
2
1
3
3
1
2
3
2
2

17: 
16: 
io:
9: 

18: 
12:

dispută
partidele din București

Cum se

Cele două partide_ din categoria A,
vor
ur-

de duminică, din București, se 
disputa pe terenuri diferite după 
~~'orul pragram:

~ Ifo București — Dinamo 
ladionul Dinamo, ora 16.

greșul — Jiul Petrila, stadionul 
,'ești, ora 16.

I Biletele pentru aceste meciuri se pun 
în vinzare de azi la 
Membrii susținători ai 
iși pot ridica biletele 
dionului Dinamo

Pi

casele obișnuite, 
clubului Dinamo 

la casa sla-de

• Petrolul Moinești 
Neamț 3—1 (0—0).

Ceahlăul 
frumos, 

marcat: Gavrilă, Mișloi ți Mitu, i 
pectiv, Moldoveanu (autogol).

Joc
P.

Au
res-

• Dinamo București joacă 
Alexandria cu echipa locală 
sul.

laazi 
Progre

LA TINERETCLASAMENTUL
1. Rapid 13 8 4 1 27: 6 20
2. Progresul 13 9 2 2 39:14 20
3. Steâua 13 9 2 2 38:14 20
4. Dinamo Pitești 13 8 2 3 25: 9 18
5. St. roșu 13 C 3 4 32:22 15
fi. Jiul 13 fi 1 6 15:32 13
7- Știința Tim. 13 4 4 5 39:30 12
8. Petrolul 13 4 4 5 30:29 12
9. Dinamo Bacău 13 4 4 5 16:20 12

10. U.T.A. 13 4 2 7 23:25 10
11. Minerul 13 4 2 7 12:18 10
12. Dinamo Buc. 13 3 2 8 17:25 fl
13. Ștlinla Cluj 13 2 3 fl 14:37 7
14. Metalul 13 2 1 10 6:52 5

O curiozitate:
CLASAMENTUL A 4- TINERET

1. Progresul 28 16 3 7 63:27 35
2. Rapid 2fi 13 7 6 44:23 33
3. St. roșu 26 14 5 7 61:39 33
4. Steaua 26 13 5 8 63:38 31
5. Petrolul 26 12 6 fl 59:45 30
fi. Dinamo Pitești 26 11 4 11 39:31 26
7. Dinamo Buc. 26 11 4 11 43:41 2fi
8. Dinamo Bacău 26 10 6 10 32:34 26
9. Știința Tim. 26 10 5 11 55:49 25

10. Jiul 26 10 4 12 30:57 24
11. Minerul 26 10 2 14 25:46 22
12. Știința Cluj 26 7 6 13 40:59 20
13. U.T.A. 26 8 3 15 40:47 19
14. Metalul 26 5 4 17 27:85 14

GOLGETERILOR
I (Petrolul) și Con-

CLASAMENTUL
10 goluri : Dridea 

stantin (Steaua)
9 goluri : Marcu (Știința Cluj)
8 goluri : Voinea (Progresul)
7 goluri : NăjTtănăilă, Seredai (St. 

Ene II (Dinamo Buc.), Gram ” 
Bacău), Cazacu (Metalul).

6 goluri : A. Munteanu (Petrolul). Ma- 
nolache (Știința Timișoara), Sasu (U.T.A.)

roșu) 
(Dinamo

RAPID — DINAMO TINERET
5 2 (3-1)

Ieri pe stadionul Ciulești : Rapid — 
Dinamo tinere* 5—2 (3—1). Au mar
cat : Ba!:nt (2). Georgescu. Codrea- 
nu și 1 looescu pentru Rapid, 
pectiv Frățilă și lancu.

res-

In nr. 3986 din 27.U.1962, „Sportul popu
lar" a publicat unele precizări ale FIFA, 
în legătură cu interpretarea și aplicarea 
unor reguli de joc.

— Din studierea materialului FIFA re
iese că arbitrii nu au dreptul să iro
sească timpul de Joc, cu Întârzierea dării 
semnalului la executarea loviturilor li
bere, a celor de la poartă sau de 
colț. Unii fac aceasta din cauza lipsei 
de pregătire fizică, fapt ce nu le permi
te să fie aproape de faza de joc. Alții 
din cauza plasamentului defectuos. Pen
tru curmarea acestui procedeu arbitrii 
vor permite executarea loviturilor de mai 
sus, fără semnalul prin fluier dacă cele
lalte prevederi regulamentare âînt res
pectate.

— La oprirea Jocului pentru dictarea 
unii lovituri libere indirecte, ESTE O- 
BLIGATORIE RIDICAREA BRAȚULUI 1N 
MOMENTUL C1ND SE FLUIERA Și NU 
MAI TIRZIU. Acest procedeu cu Întâr
ziere era folosit de unii arbitri care clnd 
iși dădeau seama eă infracțiunea s-a 
produs în suprafața de pedeapsă, acor
dau lovitură liberă indirectă, iar In afa
ra suprafeței de pedeapsă, lovitură liberă 
directă. De ce acest lucru 7 Din lipsă 
de curaj In luarea deciziilor și din neso
cotirea indicațiilor date.

— Jucătorii vor putea exec ita cu re
peziciune o lovitură liberă, o lovitură 
de Ia poartă sau de colț indiferent de 
poziția adversarilor In momentul execu
tării, numai cu condiția ca celelalte pre
vederi regulamentare să fie respectate. In 
acest fel se acordă cu adevărat avantaj 
ecbipel respective și nu după ce echipa 
adversă Iși va fl organizat apărarea cu 
ajutorul arbitrului care întârzie darea 
semnalului. In caz de interceptare a min
gii de către un adversar care in mod in
tenționat s-a plasat In apropiere, arbi
trul va fluiera repetarea loviturii șl va 
obliga jucătorii adverși să păstreze dis
tanța regulamentară de 9,15 m.

Dacă insă, jucătorul care execută cu 
repeziciune una din loviturile de mai 
sus, — din cauza unei execuții tehnice 
greșite. — pasează mingea unui adversar 
ce nu se află la 9,15 m. distanță, arbi
trul va lăsa jocul să continue.

Desigur cft această indicație nu se a- 
piică in cazul executării loviturii de la 
poartă și a executării unei lovituri li
bere de care beneficiază o echipă in 
propria suprafață de pedeapsă, deoarece 
este necesară respectarea prevederilor re
gulamentare cu privire la intrarea mingii 
in joc.

— Distanța de 9.1S m la executarea 
loviturilor libere este măsurată de arbi
tri. Mulți dintre aceștia însă întind pa
sul In așa fel, incit dacă cineva ar mă
sura ar constata că In loc de 9,15 m. 
sint numai 7—8 m. Aceasta se Întâmplă 
mai ales din cauza lipsei de preocupare 
a unora de a-și măsura pașii. Măsura
rea distanței se va face din locul unde

in

SCRISOARE DESCHISA
Tovarășe redactor,

Sinîem locatari ai imobilului din 
Piața M. Kogălmceanu nr. 8, blocul 
B, Datorită grijii permanente pe care 
o poartă regimul democrat-popular oa
menilor muncii, locuim intr-o clădire 
modernă, in apartamente spațioase J* 
^nforlabile. Și totuși, datorită unui 

liniștea util de necesară pen- 
odihna ne esie io. mi 

V^rtulburată.
Este vorba de Valeriu Soare, func

ționar la Banca de Stat a R.P.R. si 
jucător de fotbal la Clubul sportiv 
Progresul București. In apartamentul 
său, Valeriu Soare organizează che
furi după chefuri, care de multe ori 
durează pină pe la ora două noaptea, 
l-n timpul acestor chefuri, devenite de 
pomină, deschide ferestrele, dă dru
mul la magnetofon cit se poate de 
tare și din tind in cind aruncă pe 
caldarimul din fata casei sticle care 
fac un zgomot asemenea unor explo
zii. La acestea se adaugă urletele 
„prietenilor" săi din cameră.

Chefurile organizate de Valeriu 
Soare nu sint de loc rare. Doar in pe
rioada cind locatarul apartamentului 
este plecat in deplasare cu echipa, 
sintem scutiți de asemenea neplăceri.

Valeriu Soare locuiește la această 
adresă de doi ani de rile. De nenu
mărate ori ne-a oferit „spectacole" de 
genul acesta. La început, in mod gre
șit, noi locatarii am dat dovadă de 
prea multă îngăduință față de el, re. 
ținuți probabil și de un sentiment de 
admirație față de sportul pe care-l 
practică ți pe care noi ii îndrăgim — 
fotbalul. Am crezut o dată că isi săr
bătorește ziua de naștere. Altă dată, 
vreo victorie a echipei sale. Dar cu-, 
tind am 
amarnic. 
Ultimul...
pe care 
a fost in
ți a durat 
catarii au 
tempereze 
la telefon, 
să nu mai
ce oamenii, după orele de serviciu, fa
miliile lor, se odihnesc.

— <7u( nit-i convine, să se mute ! — 
a răspuns Soare.

Apoi din Tțou magnetofonul a fost 
deschțs la maximum, din nou citeva

sticle au fost aruncate pe caldarim. 
Cheful continua...

Nu putem înțelege cum in mijlocul 
sportivilor noștri mai poate exista un 
aserr.^iea element certat cu morala 
socialistă. Sintem siguri că fi la locul 
său de muncă Soare nu are o com
portare demnă. Ce randament poate 
da el după nopțile de chef ? Cum s« 
ocupă colectivul lui de muncă, tova
rășii in mijlocul cărora muncește și 
face sport Valeriu Soare, de educația 
lui ? Dar conducerea clubului ți an
trenorii Progresului ce fac ? Consi
derăm că nu este timpul trecut să se 
apuce să facă tot cega ce trebuia 
cut pină in prezent.

Foarte contrariați am fost, 
catarii 
viață a 
noștință 
445 din 
Valeriu 
meniul 
nav !

fă-

lo
de 

cu- 
nr.

noi
care-i cunoaștem felul 
lui Soare * cind am luat 
din „Gazeta Finanțelor*

16 ianuarie a.c., că fotbalistul 
Soare a lipsit de la antrena- 
echipei Progresul. fiind bol- 

Această justificare nu cores-

pundea realității, deoarece în perioa
da aceea în locuința lui Valeriu Soare 
se organizau zilnic chefuri. Oare un 
om bolnav, in loc ad stea liniștit, să 
se trateze, se ocupă de asemenea tre
buri ? Ajungem din nou la concluzia 
că toți acei care trăiesc in jurul lui 
au închis ochii, fiindcă de cite ori i-au 
observai lipsurile au căutat să le 
cocoloșească, considerind că... fără 
Soare echipa nu va reuși să ciștige !

Ne adresăm prin prezenta ziarului 
„SPORTUL POPULAR*, ațteptind cu 
multă încredere ajutorul său, pentru 
a se putea pune capăt unei ademenea 
situații, pentru a-l readuce pe Valeriu 
Soare pe drumul cel bun, pe care 
merge imensa majoritate a sportivi
lor noștri.
P. LUPEA, C. ECONOMU, ST. DINI- 
ȚA, B. HOLTER, GH. JURJEA, EL. 
DANCIULESCU locatari ai 
B, Piața Kogătniceanu nr. 
Teșii.

s-a petrecut infracțiunea și arbitrul 
chema zidul apărării pe linia ce o va_
dica el și nu va da semnalul de reluare 
a jocului dacă jucătorii respectivi nu 
respectă indicația sa. In cazul că ei re
fuză să facă aceasta vor fi preveniți. 
Dacă și în continuare refuză, se va da 
avertisment oficial. Jucătorii care for
mează zidul, dacă se reped spre minge 
înainte ca lovitura să fie executată, se 
va repeta lovitura. Și in această situație 
jucătorii respectivi vor fi prima dată 
preveniți șl apoi avertizați.

— Foarte mulți jucători ignorează pre
vederile regulamentare de repunere a 
mingii în joc prin aruncarea de la mar
gine. Numeroși sint și arbitrii care trec 
cu vederea aceasta. Cu ocazia precizări
lor FIFA se stabilește însă că arbitrii nu 
vor permite repunerea mingii în joc 
printr-o aruncare de la margine, decît 
dacă jucătorul care face aceasta se află 
la o distanță de cel mult un pas de lo
cul . pe unde a Ieșit mingea. Această 
distanță trebuie ‘ înțeleasă atât în direcția 
terenului advers cit și înapoi spre pro
pria poartă. Jucătorii vor putea Insă să-și 
facă elan la aruncarea mlnșii, dar a- 
runcarea să nu e execute pină nu s-a 
apropiat la distanța arătată.

In caz de nerespectare a acestei pre
vederi, arbitrul 
respectiv. Dacă 
vertizat oficial, 
preajma cărora 
la margine, Ie _____ _ ______ _______
sarcina de a veghea la respectarea a- 
Cestor precizări.

— Dacă un jucător încearcă să-și de
ruteze adversarul prin strigăte, in mo
mentul cind acesta e pe punctul de a 
juca mingea, se face vinovat de purtare 
nesportivă și va fi dictată împotriva 
echipei sale o lovitură liberă indirectă, 
de pe locul unde se găsea jucătorul 
novat.

Se precizează cu această ocazie, că ar
bitrii nu vor mai sancționa pe acei 
cători care-și încurajează coechipierii sau 
care le transmit acestora instrucțiunile 
tactice. In turul campionatului curent, 
au fost frecvente cazurile cind unii ar
bitri așa-ziși „pxigenți”, au stricat mul
te faze de fotbal, unele chiar in mo
mentul finalizării, pe motiv că un ju
cător și-a strigat coechipierul să-i paseze 
mingea.

— A$a cum s-a stabilit și Ia cursul de 
perfecționare de la Poiana Brașov, ju* 
carea mingii cu piciorul In mod peri
culos se penalizează numai dacă adver
sarul este la distanță de joc. în dispu
tarea corectă a mingii piciorul poate fl 
ridicat pină Ia centură. In caz că unu] 
din jucători intervine cu piciorul mal 
■ us, va fi considerat ca jucînd pericu
los și sancționat cu o lovitură liberă 
Indirectă dictată Împotriva echipei sale.

Aceeași sancțiune se aplică și jucăto
rului care periclitindu-se se apleacă pină 
la centură și incearcă să Joace mingea 
cu capul in același timp cu un adversar 
care o joacă cu piciorul.

— Spre deosebire de prevederile regu
lamentare cunoscute, un portar poate fl 
atacat dacă se află cu unul sau ambele 
picioare pe pămint numai cu condiția ca 
atacantul să respecte prescripțiile regu
lamentului cerute în aceste cazuri.

— Dacă un jucător se plasează In a- 
propierea portarului cind se execută o 
lovitură de colț cu intenția de a-l îm
piedica să joace mingea, arbitrul îl va 
atrage atenția. Dacă și după executarea 
loviturii face acest lucru se va dicta Q 
lovitură liberă indirectă împotriva echi
pei sale, făcindu-se vinovat de obstruc
ție.

— Una din acțiunile incorecte care 
contravine sportivității este hențul inten
ționat prin care se interceptează o pasă. 
Aceasta se socotește ca o abatere serioa
să și arbitrii in afara loviturii libere di
recte ce vor acorda, Ia prima abatere vor 
preveni pe jucătorul vinovat. In caz de 
repetare va fi avertizat oficial. Dacă va 
persista in a comite această infracțiune 
va fî eliminat din joc.

Trebuie avut In vedere Insă el nu ori
ce henț se Încadrează in precizările de 
mai sus. Au fost numeroși arbitri care 
fără discernămint au avertizat și elimi
nat jucătorii pentru hențuri de joc. In 
fluențlnd buna desfășurare a unor parti
de din turul campionatului actual.

— Sistemul tragerilor de timp practi
cat de unele echipe nu trebuie tolerat.

va 
in-

va preveni pe jucătorul 
repetă greșeala, va fi a- 

Arbitrilor de linie in 
se execută aruncarea de 
revine in mod deosebit

In caz câ arbitrul constată că un jucă
tor se face vinovat de aceasta, îl va pre
veni. Dacă tot el sau un altul va repeta 
abaterea se va da avertisment oficial. 
Daca un al treilea persistă in aceeași 
greșeală, acesta va fi eliminat din jo»?. 
Cu această ocazie intră în aplicare ca
racterul colectiv al sancțiunilor discipli
nare. In cazul de față, prevenirea si a- 
vertismentul au fost considerate că s-au 
adresat tuturor jucătorilor unei echipe, 
de la portar pină la extrema stingă.

— Cind jocul se desfășoară in limitei, 
regulamentului, legea avantajului se a- 
pncă in orice punct al terenului. Dacă 
jocul degenerează, această lege se aplică 
numai dacă în faza respectivă există 
certitudinea Înscrierii unui gol. Infrac
țiunea nu trebuie trecută cu vederea 
chiar dacă mingea a intrat In posesia 
unui coechipier al celui faultat. In a- 
ceste cazuri, pe lingă lovitura liberă di
rectă acordată, jucătorul vinovat va fl 
avertizat sau eliminat din joc, după era- 
vitatea cazului.

Dacă arbitrul aplică legea avantajului^ 
după consumarea fazei respective, va a- 
plica jucătorului vinovat măsura disci
plinară regulamentară.

Slptem convinși că dacă arbitrii și ju
cătorii vor ține scamă de noile preci- 
zări făcute de FIFA pe marginea regu
lamentului, fotbalul din țara noastră 
ciștiga în frumusețe și calitate.

COLEGIUL CENTRAL 
DE ARBITRI

vi-

ju

★

blocului
8, Bucu-

★
N.R. Zilnic la redacție sosesc zeci ți zeci de scrisori. Sini de 

pordenții și cititorii no/ri, de la cei care indrăgesc sportul. In ele 
late succesele obținute de asociațiile și cluburile sportive. Ne_ sint

★

Dumhică in Cupă
Duminică se va disputa o nouă etapă 

In Cupa R.P.R. Iată programul jocurilor 
și arbitrii de centru: Victoria Dorohoi — 
laminorul Roman (arb. C. Daneș-Paș- 
cani), Unirea Botoșani sau Gloria Paș
cani (meciul acesta se dispută azi, joi) — 
CFR Pașcani (arb. M. Grădinaru-Iași), 
Moldova lași — Știința Galați (Radu Ion- 
Birlad), Oltuz Tg. Ocna — St. roșie Ba
cău (I. Bocea-P. Neamț), Ceahlăul P. 
Neamț — Dinamo Galați (i. Frasin-Ba- 
cău), Voința Rm. Sărat — Prahova Plo
iești (V. Hărădău-Brăila), Geamuri Scă- 
eni — Carpați Sinaia (M. Ionescu-Tîrgc- 
viște), Metr. Brașov — Tractorul Brașov 
(A. Kantor-Sighișoara), Energia Fin*.î- 
nele — CSM Mediaș (I. Nemes-Turda), 
Avintul Reghin — Rapid Tg. Mureș (Gh. 
Hulpe-Cluj), Gloria Bistrița — Ind. Sir- 
mei C. Turzii (T. Cimpeanu-Beclean)B 
A. S. Aiu * — Arieșul Turda (N. Mesza- 
roș-Cluj), Minerul Deva — Corvinul IIu-, 
nedoara (L Bucur-Caransebeș), Metalul 
Oțelul Roșu — CSO Timișoara (I. Da- 
vid-Lugoj), Stăruința Salonta — Vagonul 
Arad (I. Todor-Carei), Minerul Oravîța — 
CFR Arad (Gh. Osiac-Timișoara), Voința 
Oradea — ASA Crișul1 Oradea (T. Costa-' 
Oradea), Metalul S. Mare — ASMD S I 
Mare (N. Alexandru-S. Mare), Construc
torul B. Mare — CSO B. Mare (Gh. Far- 
kaș-s. Mare), ICAS Constanța — „Portul*? 
Constanța (I. Chirițescu-București), IMUM 
Medgidia — Farul Constanța (I. Gheor- 
ghiță-București), Tractorul Gîrbovi — 
Foresta Fălticeni (la 16.III, arb. V. Roșn- 
București), FRB București — Fl. roșiei 
București (A. Pirvu-București), Spic de 
Gnu București — Știința București (A. 
Ionescu-București), Mecanizatorul Fău- 
rei — Rapid Focșani (T. Leca-Brăila). 
Ancora Galați — CSO Brăila (N. Micu- 
Tecuci), Sporting Roșiori — CFR Roșiori 1 
(la 20.III, arb. M. Grigoriu-Roșiori), Con- ■ 
structorul Cărbunești — Chimia Govora I 
(V. Grigorescu-Craiova), Metalul Pitești — 
Poiana Cîmpina (O. Ciotoiu-Bucurestif, 
Progresul .Strehaia — CSM Reșița (V. 
Buiculescu-Caracal), Dinamo Suceava — I 
CSMS Iași (la C. Lung Mold., arb. C. i 

Lun8)» CSO Craiova — Di- 
“ Dobrin-Petroșeni), Fla-

Metalul București (P. 
Recolta Cărei — CSO

namo Obor <1. 
căra Moreni —
Badca-Brașov),
Crlșana Oradea (N. Vi2ireanu-CIuj), CSM 
Cluj — Mureșul Tg. Mureș (S. Paktos- 
Oradea), Chimia Făgăraș — CSM Sibiu 
(M. Ispas-Mediaș). Jocurile vor Începe 
la ora 15,39.
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constatat că ne-am înșelat 
continuau, 

de acest țjen 
' Valeriu Soare 
r spre 8 martie, 

1 noaptea. Lo- 
multe ori să-l

„Aniversările 
spectacol < 

ni l-ci oferit 
noaptea de 7 

pină la ora 
încercat de
in «cele clipe. Verbal sau 
Valeriu Soare a fost rugat 
facă atîta zgomot în timp

la cores- 
sint rela- 

______ ___ __________ . înfățișate 
portrete de sportivi și activiști sportivi, fruntași in muncă. învățătură Și sport. 
Se anunță că datorită muncii entuziaste a tineretului nostru un nou teren de 
sport a fosl amenajat. Sini fapte care bucură pe fiecare.

Dar iată că se mai intmplă să mai sosească și scrisori cu alt conținut. 
Ca de pildă, scrisoarea pe care am publicat-o în rindirile de mai sus. _

Oamenii muncii, tineretul patriei noastre, crescut și educat cu grijă de 
partid, nu se pot împăca niciodată cu abateri de felul celor pe care le-a 
săvirșit' și le săvirșește fotbalistul Vălerhi Soare. Și pe bună dreptate ei.au 
scris redacției.

Valeriu Soare nu este la prima abatere. A fost în repetate rindtri criticat 
în paginile ziarului nostru pentru ingitnfare, lipsă de la antrenamente și :nvă- 
țămintul politic, pentru viața nesportivă pe care o duce. Dar cele relatate în 
scrisoarea de față 'depășesc brice limite. Comportarea lui Valeriu -Soare nu 
poate lăsa indiferent pe nimeni. Cum mai e posibil ca un sportiv fruntaș, că
ruia in urmă cu cităva vreme i S-a acordat înaltul titlu de maestru al spor
tului, să comită asemenea fapte care nu au nimic coctbmi nici cu cele mai 
elementare îndatoriri cetățenești ?

Fiecare maestru al sportului ace datoria să fie un propagandist al spor
tului in rindul Hneretului,. un exetnpfu viu pentru tineretul nostru, pentru 
atragerea lui in sport. Valeriu Soare, departe de a realiza aceste îndatoriri, 
este dimpotrivă un exemplu negativ, așa cum nu trebuie să fie un sportiv al 

.zilelor noastre. Mai merită oare Valeriu Soare să poarte titlul de maeștru al 
sportului ? Noi credem ca nu. Față de gravitatea faptelor se impune ca fede
rația de specialitate să ia cele mat severe măsuri împotriva lui.1 >

O răspundere importantă revine conducerii clubului sportiv Progresul și 
antrenorilor săi. care n-u s-au ocupai cu simț de răspundere de educația 
acestui sportiv. Același lucru se poate spune despre tovarășii Iui de muncă, 
despre cei in mijlocul cărora Valerîti Soare trăiește și face sport. Cu toții au 
rămas pasivi față de abaterile lui, fără a-și da seama că toate acestea aruncă 
o, pată urită asupra comportării infregii echipe, ii umtbreic succesele ne care 
unii se străduiesc să le obțină Se impun măsuri hofările. V'

înaltul titlu de maestru al spor-

Concursul Pronosport nr. 11 (etapa 
din 18 martie) este primul concurs din 
acest an care cuprinde meciuri din cam
pionatul nostru: Petrolul—Steaua, Știin
ța Cluj—Steagul roșu, Minerul—Rapid, 
Progresul—Jiul, Știința Timișoara—Di
namo Bacău, U.T.A.—Metalul și Dinamo 
București—Dinamo Pitești. In afară de 
meciurile noastre, programul concursu
lui mai cuprinde cinci întâlniri din cam
pionatul italian: Fiorentina—Juventus, 
Lancrossi— Internaționale, Torino—Ro
ma, Venezia — Bologna și Mantova— 
Atalanta.

Acesta este ultimul concura la care 
se atribuie premii pentru pronosticurile 
extrase «Lin umă. Tragerea va avea 
loc duminică 18- martie ora 15 la fi-, 
genția centrală din Calea Victoriei 
1 — 5 (blocul nou). Pronosticurile ex
trase din umă vor fi comunicate ime
diat telefonic la stadioanele unde au 
loc meciuri de cat. A (București. Plo
iești, Cluj, Lupeni, Timișoara și Arad).

După terminarea meciurilor, rezultatele 
finale vor fi transmise telefonic la di
recțiile regionale Loto-Pronosport 
le vor afișa la agen|ii. La 
rubrica sportivă, 
arată un buletin cu 
Comunicarea va fi 
nea ta.

In fiecare vineri 
mite la radio, la rubrica sportivă, for
mațiile echipelor și amănunte despre 
echipele Cuprinse în programul con
cursului din Săptămina respectivă. Deci, 
mîine seară puteți asculta ultimele *■ 
mănunte despre meciurile de duminică.

ca re 
radio, dup A 

se va anunța »așa 
12 rezultate exacte.“ 
repetatâ luni dimi-

seara se vor trans-

PRONOEXPRES

CUM SE VOR TRANSMITE 
REZULTATELE

In returul campionatului, Loto-Pro- 
nosport va comunica rezultatele de la 
pauză și finale ale meciurilor din cat. 
A, prin radio și la televiziune (cu prilejul 
transmiterii meciurilor de campionat).

La tragerea concursului Pronoexpres 
Nr. 11 d ici 
trase din 
de bază :

36 
numere de

Fondul genera] de premii 
este de

Tragerea 
miercuri 21 
verin.

14 martie 1962, au 
umă următoarele

1 7 34
rezervă

24 31
42 2

fost «- 
numere

pe țară
lei 521.106.

următoare va avea loc 
martie 1962 la Turnu Se-

Rubrică 
sport

redactată de Loto-Prono-



Trei halterofili romîni
participă la „Cupa
orașului Moscova"

Au luat sfîrșit Jocurile mondiale universitare de iarnă

Un atac at echipei noastre la poarta oaspeților. Andrei a tntîrziat o frac
țiune de secundă și interceptează pucul intr-o poziție laterali. Tikalt Miku- 

las, Biro, Gregor ți Starsi urmăresc cu atenție faza.
Foto: T. Chioreanu

O demonstrație la care hocheiștii noștri

Incepînd de mîine și pînă duminică, 
In capitala U.R.S.S. se desfășoară con
cursul internațional de haltere dotat 
cu „Cupa orașului Moscova". Prin am
ploarea pe care o are, această compe
tiție poate fi socotită drept cea mai 
importantă reuniune de haltere din 
lume, după campionatele mondiale. La 
ediția din acest an a întrecerii parti
cipă aproape 70 de sportivi din 14 țări, 
printre care se află numeroși record
mani și campioni mondiali.

Țara noastră va fi reprezentată la 
„Cupa orașului Moscova* de trei hal
terofili: Lazăr Baroga (categoria 
grea), Balaș Fiți (cat. pană) și 
riu Roman/cat. mijlocie). Grupul 
rofililor romîni este Însoțit de 
norul emerit Ștefan Petrescu.

semi- 
Tibe- 
halte- 
antre-

au fost... spectatori!

ZURICH (Agerpres). — Au luat 
sfîrșit Jocurile mondiale universitare 
de iarnă desfășurate timp de o săp- 
tămină în stațiunea elvețiană Villars. 
Ultimele probe ale „Universiadei albe" 
au fost ștafetele de schi, ciștigate de 
reprezentanții studenților sovietici. La 
masculin, în 4 schimburi de cite 8 
km, echipa U.R.S.S. s-a clasat prima 
cu timpul de 2 h 28:18,7, urmată de 
R. S. Cehoslovacă 2 h 33:37,0 și R. P. 
Polonă — 2 h 35:08,0. Ștafeta feminină 
3X4 km a cîștigată detașat de
echipa sovietică cu timpul de 1 h 04:56,2. 
După 4:09,0 a sosit echipa R. P. Po
lone, iar după 18 min. echipa R. F. 
Germane.

Cele mai bune formații de hochei 
pe gheață ale Universiadei — R ,S.

Cehoslovacă și U.R.S.S. — s-au întil 
nit pentru a doua oară, terminînd d< 
data aceasta la egalitate: 6—6 (0—4 
3—0, 3—2). Turneul de hochei a re 
venit echipei cehoslovace, care cîști 
gase primul joc la un punct dife 
rență.

In timpul desfășurării Jocurilor ai 
avut loc ședințele comitetului exe 
cutiv al Federației internaționale t 
sportului universitar (F.I.S.U.). Prin 
tre altele, e-au stabilit definitiv c 
viitoarea Universiadă de vară să ® 
desfășoare în anul 1963, în orașu 
Porto Allegre din Brazilia. In ce pri 
vește Universiada de iarnă, aceast 
se va disputa în 1964 în R. S 
Cehoslovacă.

din nou victorioși
ORADEA 14 (prin telefon). — Marți, 

în sala Dinamo din localitate, a avut 
loc, în fața unui mare număr de spec

Marți seara, tribunele patinoarului 
artificial au fost mai pline ca oricînd, 
datorită interesului major stîrnit de 
evoluția în Capitală a primei repre
zentative de hochei pe gheață a R. 8- 
Cehoslovace, campioană europeană. 
Oaspeții au deplasat echipa completă 
și dacă pe gheață ar fi intrat Prosek 
și Sventek, am fi văzut formația care 
a făcut anul trecut la Geneva meci 
egal cu selecționata Canadei, campioa
nă mondială.

Spectatorii au avut deci posibilitatea 
să urmărească cea mai bună echipă 
de hochei pe gheață care a evoluat la 
noi în țară și să aprecieze clasa ridi
cată a selecționatei oaspe, care a im
presionat prin tehnică individuală, prin 
viteză și maturitate tactică.

Față de toate acestea, este limpede 
că tinerii noștri hocheiști au avut o

Meciul, așteptat cu un justificat in
teres, a început cu o întirziere de o 
oră și jumătate din cauza unei con
damnabile neglijențe a administrației 
patinoarului artificial. Nu este pentru 
prima oară cind cei ce au datoria să 
se ocupe de buna funcționare a aces
tei baze sportive se arată incapabili 
să facă față sarcinilor ce le revin, pro- 
ducind perturbări in programul unor 
importante competiții sportive și ne
mulțumind totodată publicul spectator.

Conducerea I.E.B.S. consideră pe de
plin justificată critica apărută in zia
rul „Scinteia", ca și în alte organe de 
presă, și analizînd cauzele care au de
terminat aceste lipsuri a hotărît sanc
tionarea exemplară a celor ce s-au 
făcut vinovați. în același timp au fost 
luate măsuri ca're să asigure in viitor 
buna funcționare a acestei baze spor
tive.

sarcină dintre cele mai 
vînd încă posibilități să 
cului complet și bogatei 
oaspeților. Echipa noastră nu putea 
ridica... pretenții, întîlnirea avînd, în 
special, caracterul unui meci., demon
strativ. Se pare însă că jucătorii ro
mîni au pierdut din vedere acest lu
cru, au uitat că i-au văzut pe oas
peți în multe meciuri decisive cu 
ocazia campionatelor mondiale. Alt
fel nu poate fi explicat „tracul" care 
i-a stăpînit de-a lungul celor trei re
prize, in care au opus o foarte slabă 
rezistență. Sîntem de acor-d că în 
fața unei formații categoric supe
rioare este foarte greu să-ți desfășori 
jocul obișnuit, să aplici schemele în
sușite la antrenamente. Dar de aci 
și pină a nu reuși să prinzi nici mă
car pucul în crosă este o mare dife
rență I

Cea mai bună linie de atac a selec
ționatei noastre (1. Szabo, Ferenczi, 
Ci. Szabo) s-a apropiat doar de cîteva 
ori de poarta lui Mikulas, ratînd — 
din emotivitate — două mari ocazii 
'de gol. Apărarea s-a lăsat foarte a- 
desea depășită nu numai datorită vi
tezei adversarilor ci îndeosebi plasa
mentului greșit (nu o dată criticat!} 

• și faptului că fundașii — cu excep
ția lui Varga — continuă să se re
plieze cu spatele la adversar. Czaka. 
Ionescu, Naghi, jucători cu suficientă 
experiență, au greșit în acest sens. 
Ambii portari au comis greșeli care 
au costat scump echipa noastră.

Că reprezentativa R. P. Romîne 
poate juca mai bine, au dovedit-o 
scurtele perioade în care componenții 
ei au creat probleme adversarilor, atît 
în atac cît și in apărare, precum și 
rezultatele din întîlnirile cu selecționata 
.secundă a R. S. Cehoslovace și eu 
alte echipe de valoare. Este clar că 
diferența între scorurile de 4—6 și

dificile, nea- 
facă față jo- 
experiențe a

3—4 cu echipa R.S.G. (b) și acel 
0—11 de marți seara nu exprimă di
ferența de valoare dintre cele două 
formații cehoslovace, ci comportarea 
diferită a echipei noastre.

Mai calmă și mai încrezătoare în 
forțele proprii, echipa R. P. Romîne 
ar fi sesizat și folosit faptul că oas
peții se resimțeau în a doua jumă
tate a fiecărei reprize. Răsfoind însem
nările am observat că, cu o singură 
excepție, hocheiștii cehoslovaci au în
scris golurile numai în primele 10 
minute ale fiecărei reprize, în timp 
ce selecționata noastră a avut cele 
mai favorabile ocazii în finalurile re
prizelor.

Ne-am dat seama că hocheiștii noș
tri sînt conștienți de faptul că au 
greșit în jocul de marți seara și ne 
exprimăm convingerea că în apro
piatele întîlniri 
Berlin vor oferi 
tor satisfacția unei 
velul posibilităților

Scor final: 11—0 
Punctele au fost 

de Vlach (min. 4), Jirik (min. 7), 
Vlach (min. 10), Jirik (min. 11), Va
nek (min. 24), Golonka 
Golonka (min. 28), Jirik 
Potsch (min. 43), Dolana 
Kasper (min. 55).

Au jucat formațiile:
R. S. CEHOSLOVACA:

Kasper, Potsch; Tikal, Gregdr-Starsi, 
Golonka, Jirik ; Bubnik. Vanek, Cerny ; 
Dolana, Bukac, Vlach.

R. P. ROMINA t Pușcaș (SofianJ- 
Czaka, Ionescu ț Varga, Naghi-I. Sza
bo, Ferenczi, G. Szabo; Takacs, An
drei, Biro; Ciobotaru, Kalamar, Ioa- 
novici (Peter}.

In ceea ce privește arbitrajul notăm 
că Edmund Wojek a fost foarte puțin 
ajutat de colegul său Jerzy Zarzycki.

cu selecționata 
publicului specta- 
comportări la oi

lor.
(4—0, 3—0, 4—0}. 
marcate în ordine

oîiîitulas-

M. COSTEA 
C. ANTONESCU

Aseară, lotul hocheiștilor cehoslovaci 
a făcut un meci demonstrativ, deose
bit de spectaculos. Echipa în 
roșii (alcătuită pe scheletul lui 
Bratislava} a dispus de cea în 
albastre (pe scheletul lui Ruda
Brno) cu 8-7 (4—2, 2—2, 2-3).

tricouri 
Slovan 
tricouri 
Hvezda

GiF •
ft

întrecerile sportive internaționale 
de la Helsinkiale tineretului

Cu ocazia celui de-al VIII-Iea 
Festival Mondial al Tineretului și Stu
denților, care se va ține la Helsinki 
între 27 iulie și 7 august a.c., se vor 
desfășura și întrecerile sportive inter
naționale ale tineretului.

Programul acestei competiții a fost 
fixat de curînd în cadrul unei con
ferințe de lucru care s-a ținut la

Helsinki. Se vor desfășura întreceri la: 
fotbal, natație, sărituri artistice, volei, 
tenis de masă, lupte libere și clasice, 
atletism.

La întreceri vor participa 1.500 de 
sportivi și sportive din 60 de țări. La 
dispoziția concurenților vor sta cele 
mai mari baze sportive din Helsinki, 
aceleași care au găzduit întrecerile 
olimpice din 1952.

AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE MONDIALE DE PATINAJ ARTISTIC
PRAGA, 14 (Agerpres). Ieri în 

noua sală a sporturilor din parcul 
„Iulius Fucik“ din Praga, au început 
campionatele mondiale de patinaj ar
tistic, la care participă sportivi și 
sportive din 16 țări ale lumii, printre 
care U.R.S.S.. S.U.A., Elveția, R.S. 
Cehoslovacă, Franța, Italia, Canada,

Anglia, Suedia, R.D. Germană și 
Austria.

Printre favoriții noii ediții ă cam
pionatelor se numără campioana eu
ropeană Skoukje Dijkstra (Olanda), 
Alain Calmat (Franța), Karel Divin 
(R.S. Cehoslovacă), Regine Heitzer 
(Austria), Donald Jackson (Canada) 
ți alții.

z

tatori, întîlnirea internațională de vo 
lei masculin dintre echipele Dinam

- - - - ■ ” t Bu
im- 
Di-

Orașul Dr. Petru Groza și Vasas 
dapesta. După un joc în care și-a 
pus superioritatea de la început, 
namo a învins cu 3—0 (4, 9, 9).

Voleibalistele de la Dinamo Bucureș 
înviase în R. D. Germană, 

in meciul re^pșă
BERLIN 14 (prin telefon 

dacția ziarului „Sport Echo"). .
Luni seara s-a disputat, în 

tatea Neusteriitz, meciul internați 
de volei feminin dintre Dynamo Be, 
lin campioana R. D. Germane și D. 
namo București campioana R. P. Ro 
mine. Meciul, contînd ca revanșă a jo 
cului disputat cu cîteva zile înainte ș 
în care victoria revenise sportiveloi 
din R. P. Romînă, a luat sfîrșit ci 
victoria formației berlineze. Scor : 3—i 
(15—8, 8-15, 15-7, 15—10). Rezul
tatul constituie o surpriză, infrucit Di- 
namo București obținuse numai viei 
torii în meciurile anterioare.

KLAUS RAMM

IDOXCO
ANTRENORUL atletilor sovietici, Ko

robkov, care a vizitat orașul Tokio, a 
declarat după reîntoarcerea sa la Mos
cova ca înainte de plecarea la J.O. din 
anul 1964 de la Tokio, atleții sovietici se 
vor pregăti în orașul Batumi, deoarece 
clima de aici se aseamănă foarte mult 
cu cea din capitala Japoniei.

IN CAMPIONATELE de tenis de masă 
ale R.S. Cehoslovace, victoria în proba de 
simplu bărbați a revenit Iui Andreadis, 
care l-a întrecut în finală pe Miko cu 
3—1. în finala feminină, Luzova — Hrus- 
kova 3—2. De remarcat că noua campioa
nă, Luzova, are numai 14 ani !

PENTRU turneul final al campionatu
lui mondial de fotbal și-au reținut locuri 
801 ziariști Dată fiind diferența de oră 
dintre Chile și Europa, A.I.P.S. (Asocia
ția Internațională a Presei Sportive) a 
obținut de la autoritățile chiliene apro
barea ca transmisiunile ziariștilor euro
peni să fie făcute cu prioritate față de 
cele ale americanilor.

CAMPIONATELE europene de atletism 
din acest an, care se vor disputa Ia Bel
grad, promit să bată toate recordurile 
de... participare; Cea .mai numeroasă de
legație — anunțată pînă acum — este 
cea a Angliei, care cuprinde 82 de per
soane.

DUPĂ cum anunță ziarul „Sport Echo*’ 
din R.D.G., președintele Federației inter
naționale de atletism, marchizul de E- 
xeter, a făcut cunoscut că la 8 aprilie, 
se va ține la Lausanne o consfătuire a 
Federației internaționale cu reprezentan-

ții federațiilor din R.D.G. și R.F.G., în 
vederea participării cu o echipă comună 

de la Bel-la campionatele europene 
grad.

CAMPIONATELE mondiale 
viteză masculin și feminin se 
în 1963 in Japonia.

AM PUBLICAT recent excepționala per
formanță de 140,5 m a săritorul ui Peter 
Lesser (R.D.G.) obținută pe trambulina 
de la Kulm (Austria). Ziarele din străi
nătate relatează un episod interesant de 
la acest concurs de schi. La prima mă
surătoare s-a anunțat că săritura lui 
Lesser este 142 m, deci cea mai lungă 
săritură a tuturor timpurilor ! (Slibar 
Iugoslavia 141 m). La a doua mj.;ură
toare oficialii au constatat că a fost o 
eroare și rezultatul este : 140,5 m. Arbi
trii au fost însă exigenți și au decis să 
se măsoare din nou săritura lui Lesser. 
Și de data aceasta, ei au scos o a treia 
cifră acum exactă, 141 m. între timp 
însă reporterii austrieci prezenți la con
curs au transmis lumii întregi saltul de 
140,5 m. Lesser s-a consolat cu rectifica
rea săriturii, 141 m „record mondial” 
egalat...

TITLUL de campion al lumii la cate
goria mijlocie va fi din nou pus in joc : 
boxerul cubanez Benny Kid Paret, deți
nător, va boxa la 24 martie, in sala Ma
dison Square Garden din New York, cu 
șalangerul său Emile Griffith. De notat 
că în ultimul an, titlul a trecut de două 
ori din mîna unuia în a celuilalt.

O SEARA PE GHEAȚA” Se intitulea
ză” revișta de balet din R.S. Cehoslovacă 
la care iși dau concursul campionii eu-

ie patinaj 
vor disputa

ropeni de patinaj 
Dolezal, Kramp 
alții.

FEDERAȚIA de feteai 
slovac, a făcut cunosru 
tualj in in:r.a:i țară numărul wal 
jucători legitimați la cele de sec
este de ZZ3.SS4. Dintre aceștia 1».(M si 
juniori.

FINALELE campionatelor R.F. Gem 
ne la handbal in 1 au produs in aci 
an o mare surpriză. Fosta campioa 
și actuala deținătoare a „Cupei cam 
nilor europeni1*, Frischauf ( *
rOsf-'hiVirrsa. je T.H.W. 
6—3 (2—0) ! In finala campionat 
minin, S.S.C. Siidwest a invins SÎt. Gre 
ven cu 6—3 (2—3).

Fără echipele U.R. S.S. și R. S. Cehoslovace

Competiția de hochei pe gheață de la Colorado-Springs 
nu poate fi considerată un campionat mondial adevărat

de prima categorie cu aceste formații 
amintesc de antrenamente la o singură 
poartă. Suedia a învins Elveția cu 
17—-2» Anglia a pierdut cu 12—2 Ia 

______ , ___  _________  ______  T. Norvegia, iar hocheiștii din R.F. Ger- 
Suediei vor- obține primele locuri în mană nu.au putut răspunde cu nici un 
campionat. De atunci selecționatele 1 
U.R.S.S. și R.S. Cehoslovace și-au în
tărit forța de joc, fapt confirmat de 
recentele lor victorii asupra echipei 

___ ___ n._, __ . _ __ _ __ Suediei. în a doua jumătate a lunii fe- 
mană și de partea ei sînt toate șansele bruarie, echipa U.R.S.S., jucînd la 
să ocupe primul loc în clasamentul gru- Stockholm cu selecționata Seudiei, a 
pei A. Rezultatele de pînă acum ridică repurtat două victorii cu 4—O și 4—3. 
în mod firesc întrebarea dacă fără e- ““ 5______ -- *________________ '
chipele U.R.S.S., R.S. Cehoslovace și

COLORADO-SPRINGS 14 (Ager- 
pres). — Singura echipă neînvinsă 
după 3 etape în competiția internațio
nală de hochei pe gheață de la Colo- 
rado-Springs este Suedia. Hpcheiștii 
suedezi, care nu erau cotați printre ma
rii favoriți, au reușit să învingă cu 
5—3 echipa Canadei, campioană mon
dială, și cu 2—1 reprezentativa S.U.A. 
Echipa suedeză mai are de jucat 3 me
ciuri cu Anglia, Norvegia, R.F. Ger-

o anchetă în rindul specialiștilor de 
hochei din S.U.A., Canada, Suedia, 
Finlanda și alte țări. Aproape toți cei 
chestionați au răspuns că echipele 
U.R.S.S., R.S. Cehoslovace, Canadei și

punct la cele 8 înscrise de canadieni.
Aceste fapte confirmă poziția foru

rilor sportive din U.R.S.S. și alte țapi 
socialiste, care nu recunosc turneul de 
la Colorado-Springs drept campionat 
mondial și european.

★

LONDRA 14 (Agerpres).—- Liga in-' 
terșjațională de hochei pe gheață-a hoj' 

. tărît ca viitoarele campionate mondiale 
trM, .. ■: , și europene să. aibă loc între 7: și 1,5grupa a selecționatelor Elveției, R.F. nlar(je (953 -ln Suedia. Intilniriie din

Nu încape nici o îndoială că turneul
.. __„_____________  ___ ... de la Coîorado-Springs nu poate sta-,

R D. Germane competiția de la Colo- bill adevăratul raport de forțe în ho- 
radorSprings mai poate fi considerată cheiul mondial. Includerea în prima- 
drept un campionat mondial adevarat ---- -
șt ntr unnk formal. ■ x; / .< .... ,

Cu cîteva luni î în urmă, agenția ce- Germane ș,i Angliei nu a ridicat nive- cele 3 grupe se vor desfășura la Stock-' 
hoslovacă de presă CTK a întreprins lui luptei ,sportive. Meciurile echipelor holm, Goteborg și alte orașe.

• In cea de-a patra partidă a me 
ciului de șah de la Stockholm, Steii 
și Benko au convenit asupra remi 
zei, iar în partida a cincea Stein l-i 
întrecut din 
ment: Stein 
gorici 0 p.

• în sala 
s-a disputat 
de gimnastică dintre echipele masei 
line ale R. P. Bulgaria și 
viei. Gimnaștii bulgari au 
victoria cu scorul de 558.05 
puncte.

• Concursul internațional 
„Marele Premiu al Slovaciei* 
fășurat în stațiunea de sporturi 
iarnă de la Tatranska Lomnice. 
proba de slalom uriaș (1.535 m — 
porți) pe primul loc s-au plasat 
egalitate Trzebuna (R. P. Polonă) 
Sottys (R. S. Cehoslovacă) cu timpi 
de 1:19,8. Proba feminină de slaloi 
uriaș s-a încheiat cu victoria spo- 
tivei Riedl (R. D. Germană), care ; 
o pîrtie de 1.285 m cu 50 porți a re; 
lizat timpul de 1:35,0.

• La Varșovia s-a desfășurat dub 
întîlnire internațională de lupte dii 
tre echipele reprezentative ale R. 1 
Polone și R. P. Bulgaria. In ambel 
meciuri victoria a revenit echipei oas 
pete: la „clasice" scorul a fost d 
4*/2 — 3*/2 puncte, iar la „libere" d 
61/-.—■l*/2 puncte.
• în vederea turneului final al câmpie 

natului mondial de fotbal, echipele se 
lecționate .ale Urnguayului și Argenti 
,nej,s-au îptîlnit la „Montevideo. într-ui 
meci de verificare. Jocul s-a încheia 
ci lii: rezultat dă bghlită’K*' t’-l '(^-0) 
Au asistat 304)00 de spcctetori.1"*

nou pe Gligorici. Clasa 
3 p, Benko 2 p, Gli

„Universiada" din Sofii 
întâlnirea internațional.

Iugosla 
repurta 
- 550.8
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