
BOXERII ROMÎNI Șl-AU LUAT 
CU SELECȚIONATA DE TINERET

(prin tele- 
nostru spe- 
în fața a 

selecționata 
țării noas-

ANDREI OLTEANU 
văzut de Neagu Rădulescu

GRUDZION, 21 
fon de la trimisul 
cial). Marți seara, 
4.000 de spectatori, 
de box (tineret) a 
tre a întîlnit, în meci revan
șă, echipa de tineret a R.P. 
Polone. De data aceasta victo
ria a revenit boxerilor noștri 
cu scorul de 6—4. Pugiliștii ro- 
mîni au evoluat mult mal bine 
decît în primul meci, susținut 
la Varșovia. Ei au manifestat 
mai multă încredere în forțele 
lor, au luptat mai energic, mai 
hotărît.

In primul meci, Davidescu 
are ca adversar pe Olech. Bo
xerul romîn se impune de la 
început prin numeroase lo
vituri puternice, rapide, prin-

Hocheiștii francezi vin la București 
o garnitură completă și bine pregătită

ezonul internațional de ho- 
li pe gheață începe deosebit 

atractiv pentru numeroșii 
honați bucureșteni ai aces- 

sport: sîmbătă și dumi- 
B ^ei vor avea ocazia să

toria echipei romîne, la un 
scor strins: 5-3. Hocheiștii
francezi, care și-au început în 
acest an pregătirile mai de
vreme ca oricind, vrînd sâ 
confirme locul 2 pe care l-au

REVANȘA:
A B. P. POLONE

tr-o permanentă deplasare în 
ring. El reușește să-și creeze 
un substanțial avantaj încă din 
primele două .reprize. In ulti
ma repriză însă, Davidescu 
primește două lovituri sub 
centură și este numărat. Olech ' 
este penalizat însă cu două i 
avertismente. Davidescu obți- i 
ne victoria la puncte.

In meciul următor, Miltzew- 1 
ski bate la puncte pe Crudu. (

Foarte disputată a fost în-1 
tîlnirea dintre A. Olteana și 
Kuleja. Pugilistul nostru a ac
ționat cu multă claritate și a 
lovit precis la față. După o 
primă repriză în care a încer
cat să dea o lovitură decisivă 
(dar fără succes), Kuleja a 
practicat în continuare un box 
defensiv, de studiu. A. Olteanu 
a venit mereu peste adversarul 
său, punctîndu-1 cu regulari
tate pînă la gongul final. Vic
torie la puncte — A. Olteana.

Mai activ, polonezul Kiellch 
a reușit să-1 depășească la 
puncte pe Pătrașcu.

Excepțional s-a comportat 
Marin în meciul cu Jusefiak. 
Reprezentantul țării noastre s-a 
mișcat cu multă ușurință în 
ring și și-a prins deseori ad
versarul cu lovituri puternice 
la față. Marin a boxat foarte 
curajos și deși avusese arcada 
spartă (după meciul de la 
Varșovia, cu Kulej), el a stat 
permanent în ofensivă, obți- 
nînd o victorie meritată prin 
k.o. tehnic.

ROMEO CALARAȘANU

(Continuare tn pag. a 4-a)
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SPARTACHIADA DE IARNA A TINERETULUI
Cum se organizează întrecerile de gimnastică și haltere

Dăm astăzi răspuns la încă 
două întrebări care ne-au fost 
adresate la redacție pentru a 
lămuri probleme legate de 
organizarea actualei ediții a 
Spartachiadei de iarnă a ti
neretului.

Ioan Gaspard — Turna Se
verin: CUM SE VOR DESFĂ
ȘURĂ Întrecerile de gim
nastică 7 întrecerile de gim
nastică cuprind — în toate eta
pele — exerciții tip înviorare 
din complexul sportiv. Vor fi 
executate cele 8 exerciții pre
văzute la gradul I în timpii 
prescriși de regulament cu 4 
timpi pauză între exerciții. 
După desfășurarea întrecerilor 
pe asociație, consiliile asocia
țiilor sportive vor selecționa 
pe cei mai buni dintre parti- 
cipanți și vor forma echipe 
compuse din cite 8 băieți și 8 
fete. Aceste echipe vor parti

cipa la etapele superioare. In- 
cepînd cu etapa a doua echi
pele (atît cele de băieți cît și 
cele de fete) vor executa — la 
alegere — și două piramide. 
Exercițiile prevăzute în între
cerile de gimnastică vor fi 
executate în ansamblu de tea-

In ajutorul consiliilor 
asociațiilor sportive 

tă echipa, fie după muzică, 
fie după numărătoare.

Nieolae Dumitrescu — Bucu
rești: CUM VOR FI ORGANI
ZATE CONCURSURILE DE 
HALTERE ? La aceste întreceri 
sînt admiși concurenții care 
au împlinit cel puțin vîrsta de 

16 ani. Competiția este orga
nizată pe categorii de greuta
te, după cum urmează:

Categoria pină la 55 kg; ca
tegoria pînă la 65 kg; catego
ria pînă la 75 kg și categoria 
peste 75 kg.

învingător este declarat con
curentul care ridică greutatea 
cea mai mare. în caz de ega
litate cîștigă concurentul cel 
mai ușor, iar dacă și după 
aceasta egalitatea persistă ti
tlul de învingător este atri
buit concurentului mai tînăr.

Pentru buna desfășurare a 
concursurilor de haltere este 
necesar ca asociațiile sportive- 
de la orașe șl sate să pregă
tească din timp halterele, să 
confecționeze sau să achizi
ționeze greutățile necesare șfc 
să pregătească un corp de ar
bitri coxipetenți.

„CUPA EUROPEI" LA FOTBAL

In preajma meciului retur R. P. Pomina Spania

Ltuel pasionant pentru puc...

■sterpe patinoarul din parcul 
p August" la dubla întilnire 
Litre reprezentativele R. P. 
pmgb^și Franței.
IFtS^mdoiala, o inaugurare 
I calitate, deosebit de inte- 
santă. Pînă acum, echipele 

P. Romine și Franței s-au 
tîlnit de trei ori și de fie
re dată victoria a revenit 
hipei noastre, după meciuri 
«tul de viu disputate. Ulti- 
a intîlnire, cea din luna fe- 
uarie a acestui an, de la 
îamonix, s-a încheiat cu vic-

Echipa de handbal în 7 a D. P. Domine 
a ciștigat turneul de la Moscova

Ieri, In fața a 7.000 de spectatori: R. P. Romînă-U. R. S. S. 12-9 (7-7)
MOSCOVA 21 (priu telefon 

> la trimisul nostru special). 
Prezența în capitala Uniunii 

ovietice a echipei de hand- 
11 în 7 a R.P. Romîne stîr- 
ește un interes deosebit.
Iri^lnind formația R.S.F.S. 
ese, jucătorii romîni au cîști- 
at cu scorul de 23—12 (9—5), 
ind astfel neînvinși înaintea 
îeciului cu prima reprezenta- 
ivă a U.R.S.S. Ca șl în meciul 
e luni, prima repriză a fost 
lai echilibrată. La început 
corul s-a menținut strîns 
1—3 în min. 10). In min. 11, 
onduceam cu 4—3 și, deși ne 
flam în inferioritate numeri- 
ă, Telman mărește avantajul 
a 5—3. Jocul este foarte fru- 
nos, ambele echipe fiind mult 
iplaudate pentru fazele spec- 
aculoase create în special la 
semicerc. De la 6—5 (min. 13), 
VTVVVVVVTVVVTTVVVTVVVTVVVTTVVVVVTVVWTVWTWVVVVWVVVVWW

In cadrul unei tentative de record, maestrul spor- 
realizat un nou reeord 
km la categoria aero- 
mecanic.
această categorie era de

; tului ȘTEFAN PURICE a
» mondial de distanță: 50,60

► module elicopter cu motor
► Vechiul record mondial la
► 21 km și aparținea aeromodeliștilor sovietici. 3

ocupat în grupa B a campio
natului mondial, vin deciși să 
obțină victoria în fața ho- 
cheiștilor noștri. De aceea, an
trenorul canadian de origine 
franceză, Lacroix, a alcătuit 
cea mai bună echipă posibilă, 
din care nu vor lipsi portarul 
Ranzoni (de 16 ori internațio
nal A), fundașul Gilloz (de 10 
ori internațional) și atacantul 
Cailler (14 jocuri în echipa na
țională franceză). Ei sînt, de 
altfel, și jucătorii cei mai ex-

(Continuare tn pag. a 4-a)

scorul 
înain- 
joacă 

în apărare, dar 
exasperant de 
Ivănescu trag 

iar Costache II, 
și Coman ra
pe contraatac, 

por- 
abia 
în- 

reți-
27 reușim să mai 

prin Schmidt. De 
în ultimul minut al re- 
Redl a demonstrat și

Mozer și Oțclea urcă 
la 8—5 (min. 14). De aici 
te însă, echipa noastră 
la fel de bine 
atacul ratează 
mult. Hnat și 
adesea în bară, 
Nodea, Telman 
tează acțiuni 
cînd se aflau singuri cu 
tarul (!). Așa se face că 
în min. 
scriem 
nut că 
prizei, 
spectatorilor moscoviți măies
tria sa în apărarea loviturilor 
de la 7 metri...

După pauză, jocul este la 
discreția sportivilor romîni. Se 
joacă rapid, variat, foarte mult 
pe contraatac, iar pivoții și ex
tremele își fac datoria cu pri
sosință. Conducem cu 11—5,

a oaspeților
l

încă patru zile și stadionul 
„23 August" din Capitală va fi 
teatrul de desfășurare a unui 
meci internațional de fotbal, 
care de la 1 noiembrie stîr- 
nește cel mai mare interes 
printre iubitorii sportului cu ba
lonul rotund de la noi. Bine
înțeles că este vorba de re
turul întîlniril R.P.’ Romînă— 
Spania, din cadrul celei de a 
Ii-a ediții a „Cupei Europei" 
interțări.

Interesul deosebit față de a-

15—6 (min. 43), 19—7 (min. 50), 
22—8 (min. 56). Spre sfîrșit, 
selecționata R.S.F.S.R. a reușit 
să mai reducă din handicap, 
meciul încheindu-se cu scorul 
de 23—12 pentru R.P.R.

CALIN ANTONESCU 
(Continuare tn pag. a 3-a)(Continuare In pag. a 4-a)

Lovitură in plin, tuș !... Acțiuni spectaculoase asemănătoare, veți 
putea urmări la ultimele finale ale campionatelor republicane 
programate sîmbătă și duminică în sala Dinamo (în pagina a 

U-a publicăm lista Analiștilor)

ceastă partidă este justificat. 
Echipa noastră reprezentativă, 
cu o alcătuire mult îmbună
tățită prin valoarea jucători
lor selecționați, are posibilita
tea să realizeze o comportare 
bună. Pe de altă parte, echi
pa națională oaspe reprezin
tă un adversar puternic, care 
exprimă valoarea fotbalului 
spaniol, bine cotat pe plan 
internațional.

Fotbaliștii noștri s-au antre
nat cu multă regularitate săo- 
tămîna aceasta. Marți și 
miercuri, Voinescu, Za vodă II, 
Nunweiller in, Constantin, 
Manolache, Petru Emil, Koszka, 
Popa, Selymesi II, Tătaru, 
Ivan și toți ceilalți au putut 
fi văzuți pe stadionul Republi
cii pregătindu-se cu rîvnă. 
Lotul va mai susține un joc 
de antrenament și apoi își va 
continua pregătirile, prin lecții 
obișnuite de antrenament, pînă 
sîmbătă.

In ce-i privește pe spanioli, 
agențiile de presă străine a- 
nunță că selecționerul Villa- 
longa, în baza observațiilor fă
cute la meciurile de campio
nat de duminică, a alcătuit lo-
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ACTUALITATI

VO1NESCU : „Grăbiți, băieți, să nu pierdem jurnalul: avem multor 
de învățat**.

Sus: Demian, Moraru, Penciu 
Jos: Pîrcălab, P. Emil, Constantin, Voinescu.

Desen de Petre StoenescwtSurpriza itapîj de DM: grivija roșie
ÎNVINSĂ LA CLUJ!

- DERBIUL „CODAȘELOR" S-A ÎNCHEIAT LA EGA
LITATE : ȘTIINȚA BUCUREȘTI-METALUL 3-3 (0-3) -

Ca multe întllniri decisive (e- 
chipa care cîștiga, își mărea șan
sele de a evita retrogradarea), 
jocul dintre Știinfa București și 
Metalul n-a putut oferi un spec
tacol de bună calitate. Realmente, 
toți cei 30 de jucători s-au lă
sat copleșiți de importanța par
tidei. De aici, acțiuni încîlcite, 
execuții tehnice defectuoase și- 
spre sfirșit — ceea ce pune în- 
tr-o lumină proastă ambele echipe 
— unele „ieșiri" reprobabile (au
tori -principali: Gudov și Luscal). 
In plus, la calitatea necorespun
zătoare a partidei au mai con
tribuit încă doi factori: pe de 
o parte, starea terenului (com
plet desfundat din min. 30, da- 

I torită ploii), iar pe de altă parte, 
arbitrul Gh. Eftimescu, care a 

l condus mult prea larg și a comis 

cîteva erori neîngăduite, defaro*. 
rizînd atît pe Știin/a cît și pe» 
Metalul și viciind, în ultimă in
stanță, rezultatul final.

Lovitura de începere aparțin* 
metalurgiștilor care acționează, 
ceva mai legat, mai ales pe îna
intare. Totuși, lovitura de pedeap
să de care Metalul beneficiaz# 
este ratată (min. 2) de Chirvase. 
Metaiurgiștii domină însă, în con
tinuare, și trei minute mai tîrzitx 
iau conducerea : Cornel Negules- 
cu, deși dintr-un unghi dificil» 
transformă impecabil o lovituri 
de pedeapsă.

Ne așteptam ca replica studen
ților să fie promptă. Din păcate, 

I
TIBERIU STAMA

(Continuare din pag. a 2-a)
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Cu două zile înainte de începerea campionatelor.
campionatele republicane în din administrativ. A fost astfel de- 
A. Prima lor_ etapă, de la 

acestei săptămîni, este în- 
tlmpinată cu sporul de ^jnteres pe 
care Îl cunoaște debutul oricărei edi- 
ța ■ principalei noastre competiții 
naționale. Interesul este ca întot
deauna marcat de operațiunile de or-

încep 
^categoria 
îifîrșitul

finitivat programul jocurilor întregii 
etape. In Capitală, ele se vor des
fășura sîmbătă și duminică, în sala 
Ciulești, după cum urmează: SÎM
BĂTA 24 NOIEMBRIE, ora 17: Di
namo Buc.—Voința Buc. (f), Progre
sul Buc.—Steaua Buc. (m); DUMI
NICĂ 25 NOIEMBRIE, ora 9: C.P.B.—

(f), Metalul Buc.—

general al primei 
etapei viitoare, me-

Activitatea competiționaiă la i
• A doua etapă a campionatului feminin • „Cupa Rapid" • Recolta 

și I. P. L campioane ale Capitalei

1 Moment dc .a unul din trecutele med uri Progresul — Steaau* derbiul elapri 
^^Bcureștene inaugurale a campionatului republican ma-vului pe anul I9o3—1963.

Foto: I. Mihlieă

---------------------------- ----------------------------------

(Au fost trase la sorti meciurile
„Cupa Campionilor Europeni

de a patra ediție masculină 
de a treia feminină ale „Cu

pei Campionilor Europeni" se vor 
desfășura anul acesta, începînd de 
Ia data de 16 decembrie 1962, cînd 
vor avea loc întîlnirile preliminarii 
eliminatorii (turul) în cadrul compe
tiției 
1963, 
turul

La 
echipe de club care vor reprezenta, 
ÎN GRUPA A: Maroeul, Republiea 
Arabă Unită, U.R.S.S. (Ț.S.K.A.), 
Austria, Elveția, Cehoslovacia, Un
garia, Portugalia, Tunisia, B.D.G,

Cea 
ți cea

masculine și de la 27 ianuarie 
cînd vor susține întîlnirile din 
primei etape echipele feminine, 
competiția masculină participă

*< M
CONCURSURI • • • REZULTAT!

In cadrul unul 
tînărul IOSIF

Finlanda, Polonia. F ranța.

va

Farul Constanta 
Rapid Buc. (f).

In programul 
etape șl în cel al
ciurile echipelor — masculină și fe
minină — ale clubului Dinamo Bucu
rești au suferit unele modificări de 
dată, din cauza participării acestora 
la Dinamoviada de la Sofia. Ca ur
mare, meciul Farul—Dinamo (f) se 
va juca la 13 decembrie la Constan
ța, Știința Timișoara—Dinamo (m) 
se va juca la 13 decembrie la Timi
șoara, iar Fulgerul Suceava—Dinamo 
(m) la 20 decembrie la Suceava.

Faza preliminară administrativă a 
campionatelor nu scoate in evidență 
insă numai aspecte... neutre sau po
zitive, ci și negative. De pildă, ca
zul echipei feminine a Combinatului 
Poligrafic București, care figurează 
in programul primei etape, dar e 
amenințată cu excluderea din cam
pionat, hotărire care ar corespunde 
intrutotul regulamentului campio
natelor republicane de categoria A 
pe 1962—1963. Este vorba de articolul 
care prevede ca obligatorie pentru 
echipe participarea in campionatul 
local cu o echipă de juniori (juni
oare), sub sancțiunea eliminării din 
campionat a formației de categoria A 
după două neprezentări comise de 
echipa de juniori sau junioare. ÎS 
echipa de junioare a C. P. Bucu- 
rești, inregistrind două neprezentări. 
scoaterea sa din competiție a fost 
botărită de comisia orășenească de 
volei București, ceea ce atrage, in 
mod normal, și excluderea echipei 
din categoria A. De loc imbucurâ- 

oare situație. Dar, pe linia acțiunii 
de primenire și de incurajare a pro
movării tineretului, care se impune 
fără rezerve și echivocuri in voleiul 
nostru, măsura aceasta, de 

q V<MU apțaiiHa

• A doua etapă a campionatului 
republican feminin de baschet se va 
desfășura duminică, după următorul 
program : seria I: Știința Timișoa
ra — Rapid București, Crișana Ora
dea — Progresul București, S.S.E. 
Constanța — Unirea București, Vo
ința Brașov — Știința București; 
seria a Il-a: C.S.M.S. Iași — I.C.F. 
București, Știința Cluj — Mureșul 
Tg. Mureș, Voința Tg. Mureș — Vo
ința Oradea, Voința București — O- 
limpia București.

• Pentru a asigura verificarea 
chipelor bucureștene în 
ceperii campionatului 
masculin, clubul sportiv 
ganizat o competiție 
„Cupa Rapid". Prima etapă, desfășl 
rată duminică în sala Giulești, a 
ferit întreceri interesante, spectac 
loase. îmbucurător a fost faptul 
echipele au folosit mai mult jucăt 
rii tineri. Excepție a făcut 
care a totalizat în proporție 
la sută formația de bază. Ca 
vație generală, remarcăm că 
rea

vederea î 
republic: 

Rapid a c 
dotată

va fi

e. f.

Vineri și sîmbătă, la Ploiești
Finala pe țară 
a campionatului 

ucEcon
dinși sîmbătă arena Voința 

va găzdui finala pe țară a
Vineri 

Ploiești 
campionatului UCECOM în care s-au 
calificat reprezentativele regiunilor: 
Dobrogea, Ploiești, Brașov, Mureș- 
Autonomă Maghiară la fete și Hune
doara, Banat, Ploiești și orașul Bucu
rești la băieți.

Echipele sînt formate din cîte 
sportive și tot atîția sportivi, 
joacă la proba clasică de 
mixte. Printre componenții 
finaliste se află și o serie 
bri ai loturilor republicane.

șase
Se 

bile200 
echipelor 
de mem-

Răpii 
de I 
obsa 
apărl 

în zonă, aplicată în cursul cl
• lor două meciuri, s-a dovedit nepul
la punct, din care cauză s-a și r| 
nunțat Ia folosirea ei. Rezultat! 
Rapid — Progresul 49—31 (24—I
Știința — Dinamo 57—51 (22—2I

• La sfîrșitul turului campionat! 
lor de baschet ale orașului Buci 
reștl, primele locuri au fost ocupa 
de echipa Recolta, la categoria I 
de I.P.L., la categoria a Il-a. R| 
colta (antrenor Cornel Stancu) a prl 
zentat un lot numeros și omoge 
dominînd cu autoritate tot câmpii 
natul. I.P.L. a avut însă de lupt 
cu Proiect București, pe care a îJ 
vins-o în întîlnire directă. I

Iată ordinea formațiilor la cel 
două categorii : categoria 1: 1. rI

• colta, 2. Semănătoarea, 3. M.T.Tc.,
Sănătatea, 5. Bere Rahova, 6. Con 
trucția, 7. S.S.E. „Gh. fineai".
IPROMET, 9. Academia Mi|jtariL 1 
Precizia; cat. a Il-a: 1. I.PlSj^țlrd 
iect București, 3. S.S.E. 2 „br. P< 
tru Groza", 4. Proiectantul, 5. Con: 
tructorul, 6. Sănătatea, 7. ICCF,
Electrica, 9. ISPE. 10. IPACH. (Cl 
POPESCU-coresp.).

ir.

șl Bulgaria, iar ÎN GRUPA B: 
U.R.S.S. (a doua clasată). Iugoslavia, 
R.F.G.
Belgia, Izrael, Turcia și Bomioia. — 
Echipa care ne va reprezenta
juca turul primei întîlniri în depla
sare, la 27 ianuarie 1963, cu învin
gă toa rea dintre Izrael și Turcia, Iar 
returul la București la 10 februarie 
1963.

La competiția feminină participă 
echipe de club reprezentînd, ÎN 
GRUPA A: U.R.S.8. (Burevestnik 
Odesa), Turcia, R.D.G., Franța, Por
tugalia, Cehoslovacia și R F.G„ iar 
ÎN GRUPA B: Bulgaria. Romînîa, 
Ungaria, Iu geala via. U-B-S.S. (a doua 
clasată). Polonia și Austria. — 
Formația căreia l se va 
sarcina reprezentării țării 
competiția din acest an 
în primul joc Ungaria, la
1963 Ia București, și — în retur — 
la 10 februarie 190, la Budapesta.

Meciurile din etapele următoare 
ale Cupei se vor disputa la 3 și 17 
martie 1963 (sferturile de finală), la 7 
și 21 aprilie 1363 (semifinalele) și la 
11 și 26 mai 1963 (finala).

încredința 
noastre în 
va Intîlni 

27 Ianuarie

Din nou pe ..planșele” de la sala Dinamo

Floretiștii și spadasinii vor incheia seria finalelor...

TG. MUREȘ, 
recent concurs
NAGY a stabilit un nou record re
publican la aruncarea discului (1 kg) 
pentru juniorii de categ. a Il-a cu 
58,94 m. Vechiul 
bucureșteanului 
53,46 m.

SIGHIȘOARA. 1 
ța din localitate < 
petiția dotată 
Clasamentul general :
62 p; 2. Brașov 57 p; 3. Sf. Gheor- 
ghe 52 p ; i. Făgăraș 42 p ; 5. Mediaș 
40 p. Cîteva rezultate: FEMEI : 199 
m: Ec. Viralyos (Br.) 13,6 (HC. M. 
Bîrlea și S. Anghelescu 13.3); înălți
me : E. Muller (S) 1,40 (HC. U. Po
pescu 1,50); BĂRBAȚI : 100 m: 1
Bucur (M) 11,8 (HC. D. Comșa 10,9); 
Înălțime : E. Ivan (Br.) 1,70 (HC. Al
fred și Artur Arvay 1,80) ; greutate : 
Gh. Horvath (Sf. G.) 13,84. (I. TUR- 
JAN — coresp.).

TURDA. — Peste 120 de elevi de la 
Șc. medie mixtă nr. 2 (prof. Mihai 
Crlșan) au participat la un concurs 
de verificare. Cei mai mulți dintre 
participant! sînt pionieri și au note 
foarte bune la învățătură. Cele mai 

! bune rezultate : BĂIEȚI: 60 m : M, 
Crețu 9,2; 300 m : M. Crețu 56,3 ; lun- 
(bne: L. Nan 4,27; înălțime: O. Sima 
1^8; FETE: 60 m : D. Lupu 9,1; 300 
m: D. Lupu 56,4; lungime : D. Lupu 
6,17. (OV. COSTIN — coresp.).

BUCUREȘTI. In cadrul unui con
curs de aruncări au fost înregistrate 
rezultatele : suliță junioare : Mihae- 
la Brandsdorfer 42,64 (a avut o arun
care depășită de 45,52 m), Irina Carp 
31,84; BĂIEȚI : disc (1 kg) : F. Pa- 
naitescu 51.85; ciocan (5 kg) : M. O- 
roveanu 54,60; ciocan (6 kg) : G. 
Gheorghiu 55,64.

record aparținea
Mircea Pascu cu

Pe stadionul Faian- 
s-a desfășurat com- 

cu „Cupa Carpați'.
1. Sighișoara

Sala Dinamo va găzdui — săptă- 
mina aceasta — „actul" al doilea al 
finalelor campionatelor republicane. 
Se vor întrece specialiștii in floretă 
și spadă.

In ambele finale vor participa cîte 
24 de trăgători (scrimeri din întreaga 
țară care au obținut punctajul cel 
mai bun la „zone"). Aceștia sînt:

— FLORETA — Alexandru Pascu, 
Ștefan Szentkirali (Știința Cluj), Ște
fan Csipler, Ladislau Palmai (Crișana 
Oradea), Petru Habală (S.S.E. Cluj), 
Al. Pruzinschi, Gh. Cando '(S.S.E. 
Satu Mare), Fr. Eoga (Știința Tg. 
Mureș), Constantin Paisie, Gh. Isopes- 
cu, Ion Lăudoiu (Petrolul Ploiești),

SURPBIZA HAPfl: GRIVIJA
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aceasta întîrrie. deși cîteva acțiuni pe 
contraatac, dirijate cu multă măiestrie 
de către Leonte n^-au făcut să tal reve
dem egala rea. Studenții se mișcă însă 
destui de greoi, iar linia lor dc trvi- 
sfertvrî se desfășoară mult prea lateral, 
astfel că permite adversarilor să se re
plieze cu regularitate. In min. 26 Roibu 
(foarte activ în acest meci) execută o 
lovitură dc pedeapsă, dar care rămîne 
fără rezultat. Două minute mai tîrziu, 
Leonte îșj pune în mișcare propria linie 
de treisferturi, balonul ajunge la Radu
lescu care — deși în bună poziție de șut 
pentru o lovitură de 
pasează mai departe...

In cîmp, jocul se 
terenul ca... gelatina, 
unei echipe să mai întreprindă vreo ac
țiune deosebită.

La reluare, tot Metalul păstrează ini
țiativa. Formația se orientează mai bine, 
acționînd prin dribling (ca la fotbal 1). 
In min. 48, la o acțiune în grămadă, 
Gudov și Luscal se ’lovesc, dar arbitrul 
nu intervine. Prilej ca pînă la sfîrșitul 
partidei și alți jucători să repete ges
tul. In min. 52, Nagel, dintr-un unghi 
bun ratează de puțin 
deapsă. Tot el este și 
moașe încercări (m’n. 
liani nu rcu-șește s-o 
din care a fost executată LrausIurmarea

picior căzută —

echilibrează, dar 
nu permite nici

o lovitură de pe- 
autorul unei fru- 
72) pe care Cin- 
fructifice. Poziția

este însă discutabilă, deoarece arbitrul 
— sub presiunea jucătorilor metalur- 
giști —■ a schimbat — cu aproximativ 
4 metri ! — locul loviturii, micșorînd 
prin aceasta posibilitatea de transfor
mare. Celeilalte greșeli ale arbitrului se 
referă la anularea cîte unei încercări 
ambelor echipe (dintre care cea mai e- 
videntă a fost aceea a Metalului — min. 
67 — care culcase, de fapt, balonul prin 
Mi hal cea)

• 1N CAPITALĂ : Progresul-Știinfa 
Timișoara 0—0, Unirea-Dinamo 3—9 și 
Olimpia-Știința Petroșerii 3—0.

9 La Cluj, surpriză: Știința a între
cut forma |ia Crivița Roșie cu 6—3 
(3—0) ! In ciuda frigului și apoi a 
ploii, peste 1.000 de spectatori au avut 
prilejul să asiste la un meci de bun ni
vel telinic, în care studenții au impre
sionat printr-o extraordinară putere de 
luptă. Scorul a fost deschis de Căliman 
care a realizat o spectaculoasă încercare 
chiar lingă fanionul de colț (min. 5). 
Zece minute mai tîrziu, Țibuleac ratea
ză o lovitură de pedeapsă.

Grivița Roșie egalează în min. 48 prin 
Teodorescu (încercare), iar scorul final 
îl stabilește Gherasim (mâl. 68) prin
tr-o lovitură de pedeapsă. De remarcat 
întreaga echipă clujeană, precum și jucă
torii Rusa, Moraru și Teodorescu dc la 
oaspeți. (V. Cacoveann, corespondent).

• La lași, C.S.hl.S.-Steana 0—3,

I. Faîb (Stăruința Timișoara), Luigi 
Moloni, Al. Mironov (C.S.O. Craiova), 
Zeno Bejan, Eugen Mihăilescu (Pro
gresul), Tănase Mureșan, A. Csipler 
(Știința București), Ion Drîmbă, Sorin 
Poienaru, C. Nicolae, I. Zilahi, Gh. 
Matei, M.
Petrolul Ploiești, Stăruința Timișoara, S 
Știința Cluj, Știința Tg. Mureș, Pro- 5 
greșul, Steaua.

SPADA : Constantin Paisie, Gh. R 
Moldanschi, Gh. Lăudoiu (Petrolul 8 
Ploiești), Al. Mironov, Mircea Alecu 9 
(C.S.O. Craiova), Mihai Echimenko (Fa- S 
rul Constanța), Ștefan Haukler, 6 
Ștefan Sinko, Tiberiu Prezenschi, § 
Lazslo Orban (C.S.M. Cluj), Ladislau s 
Palmai, I. Korossi (Crișana Oradea), R 
Dan Nicolae, D. Țintea, Ștefan Toth § 
(Știința București), Dan Ionescu, Ni- § 
colae Marinescu, Mircea Vasiloglu, g 
Răzvan Dobrescu, Constantin Stelian, 8 
Rolf Schmidt (Steaua), Crista Lichiar- ?, 
dopol (Progresul), Lazslo Szasz, Ernest 5 
Huszar (Știința Tg. Mureș). ECHIPE: g 
Petrolul Ploiești, C.S.O. Craiova, § 
C.S.M. Cluj, Știința Tg. Mureș, Pro- 8 
greșul, Steaua. §

• Finalele se ver desfășura după R 
următorul program, paralel la floretă § 
și spadă: 8

C. Nicolae,
Maxim (Steaua). ECHIPE:

r

• Sîmbătă — întrecerea pe echi] 
de la ora 8,30—13 și 17—20 ;

• Duminica — individualele : dfe 
ora 8,30—12 și 17—21.

AZEL
|;
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vaTajÂt&ct/irCâb 
inorice sezon

— Unde dragă așa grăbită ?
— Vrei și tu să mă însoțești ?
— Eu mă duc să-mi cumpăr ,,Pttc 

praf ideal de curățat.
— Praful „Puc“ e o garanție

Se organizează tabere pentru elevi, 
studenți și salariați. Informații — 
I.G.O. Reșița, str. Fin tini lor nr. 1, 
tel. 16 și la I.G.R. Caransebeș str. 
Vasile Roaitâ nr. 11. tel. 278.

i rebtue neapărat să fie
— In orice gospodărie

„PUC" curăță perfect vase, tacîmuri. 
faianță etc.

De vlitzare In toate magazinele de pro duse chimice fi alimentare din tară.



SE ÎNCHEIE prima parte a campionatului categoriei b AGONIA „W“-ULUI (II)
Astăzi se dispută ultima etapă a turului

bună. C.S.O. Galați primește 
echipei I.M.U. Medgidia, C.S.M. 
pe aceea a Metalului Bucu- 
iar Crișul Oradea pe a for-

Și 
Si

multe șanse

interesantă, 
face și mai

ușoare pentru li- 
țansă le aparține, 
păstra poziția ac-

de avantajoasă au

Astăzi ia sfîrșit prima parte a 
campionatului categoriei B: se dis
pută ultima etapă, care programează 
jocuri destul de interesante, mai a- 
les pentru partea inferioară a clasa
mentelor.

în ceea ce privește primul loc, ac
tualii lideri nu au prea multe emoții. 
Toți — C.S.O. Galați, C.S.M. Sibiu 
și Crișul Oradea — joacă azi pe 
teren propriu și desigur că vor 
ști să fructifice acest avantaj, mai 
ales că cele trei echipe dețin și o 
formă 
vizita 
Sibiu 
rești,
mației A.S M.D. Satu Mare. Firește, 
întîlnirile nu sînt 
deri, dar prima 
astfel că își pot 
tuală.

O situație la fel
echipele clasate pe locurile 2 și 3, 
aflate în urmărirea fruntașelor. Di
namo Pitești și C.S.M. Reșița în seria 
a doua, C.SJbI. Cluj și Jiul Fetrila 
în seria a treia, de asemenea, joacă 
azi acasă, astfel că au toate șansele 
să se mențină în apropierea liderilor 
respectivi și la primăvară să reia 
cu aceleași posibilități de reușită 
lupta’pentru cucerirea primului loc. 

^^Vschimb, Știința Galați și Foresta 
i^fiticeni din seria întîi se deplasea
ză (la P. Neamț și respectiv la Plo
iești) ceea ce poate crea o diferență

mai mare de puncte între ele 
C.S.O. Galați. Atît Ceahlăul, cit 
Prahova se vor strădui să obțină 
rezultate favorabile.

O serie de întîlniri prezintă im
portanță pentru locurile de la peri
feria clasamentelor. Multe din echi
pele aflate pe aceste locuri vor de
pune eforturi pentru a-și îmbună
tăți situația măcar în ultima etapă, 
asigurîndu-și astfel mai 
pentru retur.

In concluzie, o etapă 
pe care echipele o pot
atractivă prin comportări bune, prin- 
tr-un joc de calitate. Ceea ce aștep
tăm din partea lor.

Lată programul ultimelor partide ale 
turului :

SERIA I : C.S.O. Galati—LM.U. Med
gidia, Ceahlăul P. Neamț—Știința Ga
lați, Prahova Ploiești—Fores ta Fălti
ceni, C-F.R. Pașcani—Poiana Clmpina, 
Metalul Tirgoviste — C.S.O. Brăila (se 
dispută la Mo reni). Rapid Focșani— 
Flacăra Mo reni, Carpați Sinaia—FI. ro
șie Tecuci.

SERIA II : Tractorul Brașov—C.FJL 
Roșiori, Știința București—Unirea Rm. 
Vilcea (se dispută pe terenul Olimpia, 
ora 14), C.S.M. Reșița—Progresul Ale
xandria, Dinamo Obor București—Chi
mia Făgăraș (stadionul Dinamo, ora 14), 
C.S.M. Sibiu—Metalul București, Dina
mo Pitești—C.S.O. Craiova, C.S.M. Me
diaș— Drubeta Tr. Severin.

SERIA III : Arieșul Turda — Recolta 
Cărei, C.S.M. Cluj— Mureșul T-. Mureș, 
C-S.O. Timișoara — Vagontd Arad. Jiul 
Petrila — lud. Sîrmei C. TurzM, C.F.R. 
I.R.TX Arad—Unirea Dej, C.S.O. Baia 
Mare — A.S. Cugir, Crișul 
A.S.M.D. Satu Mare.

Un nou atac la poarta echipei C.F.R. Roșiori, inițial de dinamoiiști. Fază din 
meciul Dinamo Obor—C.F.R. Roșiori (6—0).

Foto: V. Bageae

Ceea ce ne-a învățat în primul 
rind campionatul mondial din Chile 
in domeniul tacticii este faptul că 
„W“-ul a murit sau își trage ultima 
răsuflare. A venit vremea agoniei 
lui fizice. Timp de patru ani, antre
norii și conducătorii echipelor națio
nale, fără să ducă tratative, au ho
tărît să renunțe la „W“, pe care l-au 
considerat foarte primejdios și ris
cant in ceea ce privește defensiva. 
O singură echipă continuă să se a- 
gațe cu incăpăținare de acest sis
tem, care și-a trăit traiul și, bine
înțeles, că nu vă veți mira cînd vă 
voi spune că aceasta este echipa An
gliei, credincioasă vechilor sale tra
diții. Ceea ce vă va mira însă este 
faptul că și Franța, dacă ar fi ajuns 
in Chile, ar fi rămas credincioasă 
ideii bătrînului „W“.

Celelalte 15 echipe naționale care 
au jucat în Chile și-au plasat jucă
torii urmînd două concepții de joc 
principale : 4+3+4 și italianul „ca
tenaccio" (atiți fundași cîți trebuie, 
plus unul de rezervă — fundașul 
surplus).

După cum știți, fără îndoială, pre- 
mianții celui de al VII-lea campio
nat mondial — Brazilia, Cehoslovacia, 
Chile, Iugoslavia au fost adepții lui 
4+3+4. Noi nu pretindem că vom 
aduce o limpezire deplină în proble
mele organizării jocului, că vom dez
vălui un adevăr total (de altfel, a- 
cest adevăr este pe cit de impercep
tibil pe atît de schimbător), dar ni
meni nu ne va împiedica să clari
ficăm după posibilități această pro
blemă foarte încilcită, astfel 
un nespecialist să se poată 
Vă rog să recunoașteți că 
dată nu prea izbutiți să 
curcați ! Cînd se vorbește despre me
todele de joc și mai ales despre 
4+3+4, ascultați păreri contradic- 

loc să clarifice pro- 
decît s-o încurce. Și 
să fie altfel ? Publi- 
meci după înfățișarea 
care te fură și te in
suficientă experiență,

îneît și 
orienta, 

deocam- 
vă des-

torii, care, în 
blema, nu fac 
cum ar putea 
cui judecă un 
lui exterioară, 
șală. Neavind 
sub acest înveliș e greu să recunoști 
nodurile invizibile, sforile tari care 
îi leagă pe jucători. Cum să pri
vești un meci de fotbal ? Comenta
riile ziarelor și radio-ul nu explică 
ceea ce se petrece pe teren. Deseori 
autorii lor sînt confrații noștri din 
categoria celora care — just sau ne- 
just — consideră că problemele tac
ticii nu merită să fie aprofundate. 
Nici antrenorii nu ne înlesnesc sar
cinile. Unii — din cauza modulul 
superficial de a trata problema, 
alții — pentru că nu doresc să dez
văluie secrete „de producție*.

„Sistemul meu 4+3+4 acționează 
excelent — îmi spunea zilele trecute 
unul din antrenori, deși era evident 
că echipa lui 
denumit și 
să reținem 
orientați in

folosea „catenaccio*, 
.beton*. Un lucru trebuie 
bine: dacă vreți să vă 
problemele tacticii lui

de JACQUES FERRAN

știțiale „betonului*, să
sînt două sisteme cu to- 

diferite, diametral opuse, doi 
dovedit de campionatul

4+3+4 și 
că acestea 
tul 
poli, fapt
mondial.

Helenio Herrera, antrenorul echipei 
Internazionale din Milano, partizan 
hotărît al lui „catenaccio", a scris 
după campionat în „France Foot-ball“: 
„se poate spune că 4+3+4 nu mai 
contează". Aceasta e o greșeală, deoa
rece Chile a fost un triumf al lui 
4+3+4 și astăzi acest sistem se ex
tinde literalmente în întreaga lume, 
excluzînd Italia, unde continuă „cul
tul betonului" șl Anglia, unde „W“-ul 
continuă să-și trăiască veacul.

Răsfoind presa străină
Ce reprezintă 4+3+4 dacă îl puri

ficăm de toate stratificările întîmplă- 
toare ? Nu are nimic deosebit. E 
vorba de patru fundași plasați aproa
pe în linie. E vorba de doi fundași 
de margine care trebuie să lupte cu 
extremele adverse. Bineînțeles, că ei 
trebuie să aibă o mare mobilitate și 
rezistență în lupta împotriva unor 
extreme rapide. Intre ei se află doi 
fundași centrali. De cele mai multe 
ori aceștia sînt fotbaliști înalți și 
atletici. Unul din ei joacă rol de 
conducător și îl trece oarecum pe 
planul doi pe partenerul, său, care 
îi asigură. Aceștia sînt Bellini și 
Orlando (Brazilia 1958), Mauro și 
Zosimo (Brazilia 1962), Raul Sanchez 
și Contreras (Chile). Se întîmplă, to
tuși, ca ambii fundași centrali 
mene ca două picături de apă 
care din ei să joace un rol 
tant. Ca exemplu putem da
doi excelenți „paznici* ai selecțio
natei cehoslovace, reprezentați prin 
gemenii „giganți* Popluhar și PluskaL 

4+3+4 înseamnă doi mijlocași. O 
să vă rugăm să-i numiți chiar așa. 
Acești jucători și funcțiile lor re
prezintă o cheie pentru înțelegerea 
sistemului respectiv. Nu degeaba bra
zilienii insistă asupra rolului hotă- 
rîtor al acestui compartiment. Repre
zentanții străluciți ai acestei specia
lități sînt Didi și Zito (Brazilia 
1958), Torro și Rojas (Chile 1962),

să se- 
și fie- 
impor- 
pe cei

ȘTIRE REZULTATE
AZI : PETROLUL—SPARTAK 

PLOVDIV

In cadrul pregătirilor pentru jocul- 
retur cu Selecționata Leipzig (28 no
iembrie), din „Cupa orașelor-tirguri*. 
Petrolul susține azi la Ploiești un 

formația bulgară 
Fotbaliștii ploieș- 

cu regularitate 
in vederea celor 

Marți,

meci amical cu 
Spartak Plovdiv, 
teni s-au antrenat 
săptămîna aceasta
două partide internaționale, 
de pildă, ei au făcut un antrenament 
Intens, cu participarea întregului e- 

4 fectiv de jucători, mai puțin Fronea, 
care este accidentat și nu poate juca. 
In ce privește formația, antrenorul 
Ilie Oană ne-a informat că Petrolul 
vq folosi astăzi aceeași garnitură pe 
care intenționează s-o alinieze la 
Leipzig. Adică : Sfetcu — Pahonțu, 
Dumitru Niculae, Florea — D. Mun- 
teanu, Ivan — Badea, Tabarcea, Drl- 
dea I, A. Munteanu și Moldoveanu.

Oaspeții bulgari au sosit aseară.

și Kvasnak (Cehoslovacia), I 
și Radakovici (Iugoslavia f

Masopust 
Sekularac 
1962).

Brazilienii trag o linie foarte pre
cisă între mijlocași. Unul din ei este 
mijlocașul de „sprijin" sau mijloca
șul „de alimentare". El asigură hra
na înaintării (de aici și denumirea 
braziliană „armador") și în caz de 
nevoie se include în atac, ca al cin
cilea înaintaș. Celălalt este mijlo
cașul de „legătură". El trebuie să 
asigure pasa din eșalonul de fund 
în cel mijlociu și spre cel avansat. 
Primul este de obicei un fotbalist cu 
un stil de joc limpede și eficace, 
foarte hotărît și curajos. Al doilea 
se caracterizează printr-o uriașă ca- 1 
pacitate de lucru.

4+3+4 înseamnă în sfîrșit patru 
înaintași. Un număr corespunzător nu
mărului fundașilor. Linia de atac este : 
alcătuită din două extreme și doi ; 
centri înaintași. Trebuie arătat că 
sistemul 4+3+4 a renăscut și a re
creat tipul de extremă clasică, ca
pabilă să depășească apărarea ma
sată a adversarului și să ocupe, prin 
deplasări rapide, o „poziție de foc“ 
în centrul zonei porții. Deseori se 
întîmplă ca una din extreme să vină 
înapoi pentru a-i ajuta pe mijlocași 
sau chiar pe fundași. în acest caz, 
4+2+4 amintește 4(+3+3, așa cum 
s-a întîmplat cu brazilienii în 1962. 
Mai e oare necesar să amintim că 
4+2+4 acordă preferință zonei față 
de marcajul „om la om" ? în acest 
specific constă una din cauzele în 
virtutea cărora unii antrenori recurg 
fără plăcere la această schemă. După 
cum se știe, zona necesită fundași 
cu un maximum de calificare, iar pe 
aceștia e greu să-i găsești.

Nutresc speranța că am lămurit 
într-o oarecare măsură care este deo
sebirea dintre 4+2+4 și „W“, și cu 
atît mai mult față de „catenaccio", 
cu al său fundaș suplimentar, cu 
apărarea rigidă „om la om" și cu 
toate cele ce derivă din asta.

Părerea noastră e că 4+2+4 re
prezintă în momentul de față cea mai 
justă și mai satisfăcătoare rezolvare 
a problemei echilibrului optim dintre 
apărare și atac, i

ir
Acest articol, apărut în „Fran

ce Foot-ball", a fost tradus din 
revista sovietică „Fotbal". Pre
cizăm că în terminologia fotba
listică sovietică sistemul WM este 
cunoscut sub denumirea de W.

DE LA l.E.B.S

Echipa Spartak activează 
categorie a campionatului 
care ocupă — in prezent 
cu 15 puncte.

O RESTANTA 
ÎN CATEGORIA

în prima 
bulgar, in 
— locul 3

A
Tot astăzi se dispută la Brașov și 

o restanță în categoria A. Este vorba 
de intîlnirea dintre Steagul roșu și 
Farul Constanța, liderul campionatu
lui.

CATEGORIA B IN BUCUREȘTI
Cele două partide programate azi 

în Capitală, în cadrul campionatului 
categoriei B, se dispută astfel:

Știința—Unirea Rm. Vilcea, teren 
Olimpia, ora 14.

Dinamo Obor—Chimia Făgăraș, sta
dion Dinamo, ora 14.
ALTE REZULTATE DIN CAMPIO
NATUL REPUBLICAN DE JUNIORI

SERIA I : Laminorul Roman—Rul
mentul Bîrlad 0-1 (0-0), Chimia Su-

Acău 1-4 (0-1), D*~ 
irea Botoșani 3-0 
-RIA II: Progresul 
șani 1-2 (0-2) SE- 

București—I.M.U. 
Știința București— 
(2 3), Portul Coa- 
Bucu cești 3-1 (1-1 k

In legătură cu organizarea Intîlnirii internaționale de fotbal R. P. 
Bomlnă — Spania de duminică 25 noiembrie ac. de pe stadionul „23 
August" se aduce la cunoștința publicului următoarele :

— Sînt valabile biletele cu seriile nr. 105 și 110
— Accesul publicului in stadion va fi permis începi nd de la ora It.
— Respectarea numerotării locurilor este obligatorie.
Sini valabile următoarele permise eliberate de Consiliul General 

UCFS.
— Roții ți maro in piele, la tribuna I sectorul 0
— Verzi in dermatin, însoțite de delegafii vizate ți In limita locu

rilor repartizate la masa presei
— Albastre ți verzi in dermatin ia tribuna I sectoarele 1 ;l 46.

— Gri In dermatin ale maeștrilor emeriți ți antrenorilor emerffl ai 
sportului, precum ți cele gri în dermatin cu stampila „fotbal", la 
gradeneie din jurul stadionului, intrarea drn buiev. MurscB, 
tunetul IL

al

★
Patinoarul artificial din parcul „23 August" este pus la disportfte 

publicului, săstămina aceasta, in zilele de joi 22 noiembrie între orele 
17—19 ți simbâiă 24 noiembrie intre orele 15—17.

ir
■letale pentru meciurile de hochei R.P. Romînă — Franța din zilele 

de 24 ți 25 noiembrie de la patinoarul artificial se pun In vînzare Ince- 
pind de astăzi după amiază la casa de bilete a patinoarului, iar de slă
bită 24 noiembrie și la cas3 din str. Ion Vidu. 

Meciul P. P. Romînă — Spania în fruntea Programului
concursului Pronosport de duminică 25 noiembrie a. c

In preajma meciului-retur R. P. Romînă - Spania
(Urmare din pag. 1)

vor
i-a

16 jucători care 
la București. El 
cei 11 jucători care 
din echipa care a

tul definitiv de 
face deplasarea 
reținut pe toți 
au făcut parte
evoluat la 1 noiembrie. Ca noutate 
a lotului este reintroducerea funda
șului Rivilla (Atletico Madrid) și a 
înaintașului Amancio (Real Madrid), 
care la data primului meci cu R.P. 
Romînă erau accidentați din campio
nat

Formația probabilă a Spaniei: Vi
cente (Real Madrid — Rivilla (Atle
tico Madrid). Rodri (Barcelona), 
Calleja 
quito 
Madrid) 
drid), 
Veloso
Madrid), Gento (Real

Rezerve : Sadurni
— portar Rcija

Rodri
(Atletico Madrid) — Pa-
(Oviedo). Glaria (Atletico

— Collar (Atletico Ma- 
Adelardo (Atletico Madrid).

(Coruna), Amancio (Real 
Madrid).

(Barcelona) 
(Saragosa) și 

Pachin (Real Madrid) — apărători — 
Guillot (Valencia) și Jones (Atle
tico Madrid) — înaintași.

Programul concursului Pronosport nr. 
47 etapa din 25 noiembrie este foarte 
interesant, cuprinzînd meciuri Inter
naționale, întîlniri din campionatul de 
fotbal francez și campionatul italian. 
In fruntea acestui concurs se situează 
meciul retur dintre echipele R.P. Ro- 
mîne și Spaniei.

Participanții la Pronosport au posi
bilitatea sâ urmeze exemplul cîștigă- 
torului loan Măriuț din Zalău str. Cri- 
șan nr. 33 care a obținut pe un bu
letin combinat (colectiv) la concursul 
din 11 noiembrie :

— premiul special (12 + 1) în valoare 
de 50.000 lei

— premiul de categ. I (12 rezultate) 
în valoare de 50.000 lei

— patru premii de categ.
6 premii de categ. a III-a 
totală de 17.898 lei.

Suma totală se ridică la 
și este neimpozabilă.

Precizăm că și duminică 
brie a. c. participanții_ la 
beneficiază 
nuite de categ. 1, 
de premiul special în valoare de 50.000 
lei pentru 12 + 1 rezultate exacte.

Iată programul concursului Prono
sport de duminică 25.XI.

I. R.P Fîomînă — Spania (Cupa 
Europei)

II. R.P. Bulgaria

Sedan (Camp.

Bologna (Câmp.

italian) 
italian)

a Il-a șl 
în valoare

25 noiem- 
r_____ _ _ _, Pronosport
în afara cîștigurilor obiș- 

a Ii-a și a IlI-a,

Austria

LII. Reims — M
cez)

IV. St. Frar.cais
francezi

V. Atalanta — Genoa (Camp, italian)
VI. Catania — Juventus (Camp, ita

lian)
VIL Milan — Mantova (Camp, Italian) 

VIM. Napoli — Lanerossi (Camp. Ita
lian)

IX. Sampdoria 
italian)

X. Spal — Modena (Camp.
XI. Torino — Roma (Camp.

XII. Venezia — Palermo (Camp. Ita
lian)

Sp. Fiorentina — Internazionale (Camp, 
italian).

DUMINICA 25 NOIEMBRIE ÎNCHI
DEREA VÎNZARII BILETELOR

SPORTEXPRES ■
Marele concurs Sportexpres atribuie 

participantllor nu mal puțin de 70.363 
premii în obiecte și bani în valoare 
totală de 4.500.000 lei. Printre numeroa
sele premii în obiecte ce vor fi acor
date găsim :

— autoturisme Moskvlcl
— excursii în U.R.S.S. prin O.N.T.- 

Carpați
— motociclete

precum și scutere, aragazuri, mașini

de cusut, aparate de radio cu tranxl»* 
tori, mașini de spălat rufe, ceasoo 
nice etc.

Numai pînă duminică 25 noiembrie 
mai puteți să vă procurați biletele 
Sportexpres.

La concursul Pronoexpres din 14 
noiembrie, primul autoturism „Skoda" 
acordat parlicipanților posesori de 
lete Sportexpres, a fost cîștigat 
Mihai Milos din Sînnicolaul Mare, 
giun€a Banat.

Posesorii de bilete Sportexpres _ 
participa și la concursul Pronoexpres 
din 28 noiembrie a. c. la care au po
sibilitatea să cîștige un autoturism 
„Skoda” și numeroase premii în bani 
acordate gratuit din fond special.

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres din 21 no- | 

iembrie 1962, au fost extrase din urnă ' 
următoarele numere :

29 41 37 40 16 14
Numere de rezervă : 23 36 

Extragere suplimentară :
32 14 31 7

Fond de premii : 459.384 ledL
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 28 noiembrie 1962. la Pitești.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

bi
de 
re-

pot



Echipa de handbal în ? a R. P. Romîne
a cîștigat turneul de la Moscova

(Urmare din pag. 1)

această partidă selecționata
Romîne a folosit următorul lot : 
(Bogolca) — Ivânescu 2, Hnat 

Mozer 6, Covaci, Costache II 
Costache I, Nodea 3, Telman 
Schmidt 3, Oțelea 3, Bădulescu 
și Coman. A arbitrat corect 
Grinbergas (U.R.S.S.). Cea de a do
ua partidă de marți din cadrul tur
neului internațional a opus forma
țiile de seniori și tineret ale Uniunii 
Sovietice. Formația de seniori a 
obținut victoria cu scorul de 19—14 
(8—7). Meciul a fost extrem de echi
librat în prima repriză, pentru ca 
în partea a doua a întîlnirii echipa 
Învingătoare 
de clar. Au
Antadze 5, 
vili 2, Malik

în 
R.P. 
Redl 
2, 1,

1,
2
J.

să se impună destul 
marcat : Terțvadze 6, 

Phahadze 2, Kopalcș- 
1, Lebedev 1, Veldrie 1,

Hoclieiștii francezi vin la București cu o garnitură
completă și bine pregătită

(Urmare din pag. 1)

Handbalistele lituaniene

Exaulidze 1 pentru formația de seni
ori și Kartozia 1, Mațejinskas 5, 
Saunoris 2, Zaharian 3, Volceak 2, 
și Sardalișvili 1 pentru cea de ti
neret.

In deschiderea programului, echi
pa feminină Trud Moscova, care 
participă la„Cupa Campionilor Eu
ropei" a întilnit selecționata R.S.S. 
Lituaniene.
a cîștigat cu scorul de 10—6 (3—1).

★
Miercuri seara s-au disputat ulti

mele meciuri din cadrul turneului. 
Aproape 7.000 de spectatori au fost 
prezenți la partida decisivă dintre 
reprezentativele R. P. Romîne și 
Uniunii Sovietice, care avea să decidă 
pe cîștigătoare.

Jocul a fost pasionant, atît 
fazele spectaculoase create de 
bele echipe, cit și prin evoluția

prin 
am- 
sco-

Surpriză la Berlin

R. D. Germană-R. S. Cehoslovacă 2-1 (0-0)
Ieri, la Berlin, în cadrul „Cupei 

Europei”, echipa R.D. Germane a 
furnizat o mare surpriză prin victoria 
obținută cu 2-1 (0-0) în fața reduta
bilei echipe a Cehoslovaciei, clasată 
pe locul II la campionatul mondial 
din acest an.

Victoria fotbaliștilor germani a 
fost pe deplin meritată datorită jocu
lui excelent pe care l-au prestat 
după pauză. Formația cehoslovacă a 
jucat lent în prima repriză, iar după 
pauză apărarea, greoaie, a comis nu
meroase greșeli care au adus de alt
fel și cele două goluri ale echipei 
gazdă.

Golurile au fost marcate în ordine 
de Peter Ducke (min. 60), Librechts 
(min. 81, din penalti) și, respectiv, 
Kucera (min. 90, din penalti). Echipa 
R.D.G. a confirmat și cu acest prilej 
pregătirea bună din ultima vreme, 
obținind o victorie de mare presti
giu. Este a treia victorie din ultimele 
luni. Un succes poate fi considerat 
și meciul egal cu echipa Iugoslaviei.

Victoria fotbaliștilor din R.D.G. este 
cu atît mai prețioasă cu cit în echipa 
Cehoslovaciei au figurat o serie de 
jucători care s-au impus la campio
natele mondiale din Chile : Masopust, 
Popluhar. Schroif, Novak, etc. Meciul 
a fost condus de Alimov (U.R.S.S.). 
Au jucat formațiile ;

R.D. GERMANA : Weigang — Ur- 
banczyk, Heine, Krampe — Librechts,

Kaiser — Frenzel, Erler, Roland 
Ducke, Schrdtter, Peter Ducke.

R. S. CEHOSLOVACA: Schroif — 
Lala, Novak, Ticy — Popluhar, Ma- 
sopust — Kvasnak, Pospichal, Ka- 
draba, Valosek, Kucera.

Meciul revanșă va avea loc în mar
tie în R.S. Cehoslovacă.

cu 
în

rului. Mai deciși în acțiuni spre 
sfîrșitul meciului, handbaliștii ramini 
au obținut o frumoasă victorie cu 
scorul de 12—9 (7—7).

La început au condus gazdele 
2—0 și 3—1, datorită faptului că
apărare jucătorii noștri nu se regă
seau. La scorul de 2—4, Mozer mar
chează de două ori și în min. 18 
este pentru prima oară egalitate: 
4—4. înscriu apoi Hnat (5—4), Veldrie 
(5—5) — cînd echipa sovietică era în 
inferioritate numerică,
(6—5), dar 
scor egal: 
dele sînt 
(min. 36).
echipei noastre se schimbă radical. 
Atacăm puternic, variat, iar adver
sarii sânt nevoiți să cedeze. Din min. 
43 (scor 9—9), marchează Mozer 
(10—9), apoi Nodea și Costache 11, 
dar golurile acestea sînt anulate de 
arbitrul de poartă. Și după ce Redl 
salvează excepțional în cîteva situații 
critice, mai însorim încă două puncte 
prin Ivânescu și Nodea. Scor final : 
12—9 pentru R. P. R. Victorie per
fect meritată, care putea fi obținută 
la un scor și mai mare, dacă in 
atac jucătorii noștri ar fi fost mai 
atenți. Au marcat : Ivânescu 5, Mo
zer 4, Bădulescu, Nodea, Hnat pen
tru echipa noastră și Terțvadze 3, 
Lebedev 2, Veldrie 2, Antadze, Exau- 
lidze pentru U.R.S.S. A arbitrat bine 
Ed. Pardubski (R. S. Cehoslovacă).

In cealaltă partidă: U.R.S.S. tine
ret — R. S. F. S. Rusă 18-16 (10-7).

repriza se
7—7. După 
cele care
Din acest

Ivânescu 
termină tot cu 
pauză, tot gaz- 
conduc: 9—7
moment jocul

perimentați, avînd 35, 31 și; respectiv, 
30 de ani. In rest, lotul anunțat cu
prinde jucători tineri, cu o medie 
de vîrstă de 23 de ani. Iată de alt
fel numele jucătorilor francezi care 
vor face deplasarea la
Sozzi, Ranzonî (portari), Paupardin, 
Hurvoy, Rayon, Gilloz, Waterkeyn 
(fundași), Bozon, Guennelon, Chappot; 
Larrivaz, Dufour, Cailler, Brunet, 
Lacarriere, Itzicson, Leduc (atacanți). 
In general, echipa națională a Fran
ței se prezintă ca o selecționată a 
celor 3 mari cluburi Saint Gervais, 
Chamonix și A.C.B.B. Sosirea oaspe
ților (o delegație de 20 de persoane) 
este anunțată pentru mîine după- 
amiază.

întorși din R.S. Cehoslovacă (unde 
au susținut 9 jocuri din care au

București:

cîș-

tigat 5 și au pierdut 4), hocheiștii 
noștri fruntași și-au continuat pre
gătirile în vederea partidelor cu 
Franța, sub conducerea lui M. Fla- 
maropol. Din lot fac parte Czaka, 
Ionescu, Varga, frații Szabo, Ferenczi, 
Calamar, Ciobotaru, Andrei 
lalți jucători binecunoscuți 
cului bucureștean.

Astă-searâ, cu începere de
19,30 lotul va susține ultimul med 
de pregătire, întîlnind selecționata 
de tineret a Capitalei, din care fac 
parte printre alții Antal, Niță, Bar
bu, Mihăilescu, Corduban, Boldescu, 
Petrescu, Stefanov. Sîmbătă, medul 
R.P.R.—Franța începe la ora 19, fiind 
precedat de demonstrații de patinaj 
artistic.
la 18,30. Ambele intîlniri vor fi con
duse de arbitrii cehoslovad Pokorny 
și Cemy.

și cei- 
publi-

la ora

Duminică jocul se dispută

<

LA

ÎN JURUL MANTINELEI
HOCHEIȘTII SOVIETICI 

A PATRA VICTORIE CONSE
CUTIVA IN CANADA

BOXERII ROMINI ȘI-AU LUAT REVANȘA
6-4 CU SELECȚIONATA DE TINERET A R. P. POLONE

(Urmare din pag. 1) lași timp, boxerului polonez îi sîn- 
gerează puternic una din arcade. 
Și meciul este oprit: cîștigător prin 
abandon, Trandafir.

în ultimul meci al întîlnirii, 
Gheorghioni l-a întrecut la puncte

R. P. Pomină—Grecia 63-59 (40-19) 
la baschet

Marți seara la Atena s-a desfășurat 
meciul amical de baschet dintre echi
pele Greciei și R.P. Romîne. Baschet- 
baliștii romîni au obținut victoria 
cu scorul de 63—59 (40—19).

(Agerpres).

In continuarea galei, Gajewski l-a 
întrecut pe Mitrea, iar Julkowski 
pe I. Olteann.

Cojan a cules multe aplauze în 
partida cu Gresziak care n-a durat pe Sickora. Reprezentantul nostru a 
nici trei minute... Pugilistul romîn 
a plecat decis din colțul său, impu- 
nînd adversarului un ritm debor
dant. Gresziak este complet deru
tat, se retrage mereu, dar nu poate 
evita seria de lovituri puternice, la 
bărbie, pe care le recepționează. Bo
xerul polonez cade și antrenorul său 
aruncă prosopul...

în cel mai dramatic meci al galei 
s-au întilnit Trandafir și Pawlak. în 
primele două reprize, Pawlak, foarte 
mobil, reușește să acumuleze puncte 
prețioase. Pugilistul polonez era vir
tual cîștigător. Dar, în repriza a 
III-a, Trandafir reușește să întoar
că rezultatul în favoarea sa: el își 
surprinde adversarul cu o contră de 
dreapta la plex. Spectatorii au a- 

Mai 
din 

vine 
face

evoluat cu mult mai curat decît în 
primul meci, a boxat de la semi- 
distanță și și-a surprins deseori ad
versarul cu multe lovituri deosebit 
de puternice. In repriza a II-a, Sic- 
kora a fost prins în colț și numărat.

De menționat arbitrajele corecte 
ale lui W. Pachmann (R.D. Germa
nă), — arbitru neutru —, ale arbitri
lor polonezi, ca și ale arbitrilor 
noștri, Petre Epureanu și Victor 
Popescu.

★
SEMIFINALELE CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN DE BOX PE ECHIPE

muțit. Pawlak este numărat, 
are însă resurse, se ridică, dar 
nou Trandafir are inițiativa, 
peste adversarul său, pe care îl 
groggy în picioare. Pawlak este nu
mărat pentru a doua oară 1 în ace-

Campionatul republican de box pe 
echipe se apropie de sfîrșit. Semifinalele 
se vor desfășura sîmbătă și duminică, 
după cum urmează : sîmbătă, la Tg. 
Mureș, se va disputa intîlnirea dintre 
Steaua București și C.S.O. Galati, iar 
duminică, la Sibiu, cea dintre Dinamo 
București și C.S.O. Craiova.

OTAWA (Agerpres).
Selecționata de hochei pe gheață 
U.R.S.S. a întilnit renumita echipă 

„Kitchener Waterloo Dutchman", de 
două ori cîștigătoare a campiona
tului mondial, pe care a învins-o cu 
5—3 (2—0; 1—2; 2—1). Punctele
echipei U.R.S.S. au fost marcate de 
Starșinov, Loktev, E. Maiorov, Al
metov și B. Maiorov.

Continuîndu-și turneul în Canada, 
reprezentativa U.R.S.S. a jucat în 
orașul Hamilton cu formația Red 
Wings, întărită cu mai mulți jucă
tori profesioniști din liga americană. 
Hocheiștii sovietici au cîștigat cu 
scorul de 9—5 (2—1 ; 3—2 ; 4—2), 
repurtînd astfel a patra victorie con
secutivă de la începutul turneului. 
Punctele echipei sovietice au fost 
înscrise de Almetov (3), Loktev (2), 
Starșinov (2), B. Maiorov (2).

LA CAMPIONATELE mondiale de ho- 
chei pe gheață care vor avea loc la Stock
holm intre 7 și 17 martie 1963 s-au în
scris pînă în prezent 18 echipe reprezenta
tive. Din grupa A vor face parte selecțio
natele Canadei, Uniunii Sovietice, State
lor Unite, R.S. Cehoslovace, Suediei, Fin
landei, R.D. Germane precum și oîștigă- 
toarea meciului de baraj dintre Norvegia 
și R.F. Germană. Echipele Angliei, Elve
ției, R.P. Polone, R.P. ROMÎNE, Franței, 
R.P. Bulgaria, Italiei, Danemarcei și 
Belgiei vor forma alte două grupe.

DEȘI selecționata de hochei pe gheață 
a Uniunii Sovietice se află în turneu în 
Canada, campionatul de hochei pe ghea
tă al U.R.S.S. continuă. Ultimele meciuri 
disputate au consemnat următoarele rezul
tate : Sibir Novosibirsk—Torpedo Gorki 
0—5, Aeroflot Omsk—Aripile Sovietelor 
Moscova 5—6, Ț.S.K.A.—S.K.A. Kuibî- 
șev 6—1, Daugava Riga—S.K.A. Lenin
grad 3—5, Molot Perm—Himik Voskre- 
sensk 0—6, Metalurg Novokuznetk—Lo
komotiv Moscova 2—-5, Spartak Moscova 
—S.K.A. Kuibîșev 13—4, Aeroflot—Lo
komotiv 1—-3, Spartak Sverdlovsk— Hi-

a

mik 1—2, Metalurg—Sibir 2—6, 
gava—Traktor 1—3. în clasament €<90^1 
duce Ț.S.K.A. Moscova cu 14 p. 
jocuri), urmată de Spartak Moscova 13 
(8), Dinamo Moscova 10 (7), Lokomo
tiv Moscova 10 (8).

DUPĂ 11 etape în campionatul de ho
chei pe gheajă al R.S. Cehoslovace 
conduce echipa Z.K.L. Brno cu 20 
puncte, urmată de Spartak Sokolovo și 
Slovan Bratislava — ambele cu cîte 
15 puncte. Echipa Tesla Pardubice, care 
va juca la sfîrșitul acestei Juni In 
R.P. Romînă, se află pe locul 9 cu 8 
puncte. Iată cîteva rezultate înregistra
te în ultima etapă : Z.K.L. Brno—Gott- 
waldov 5—0, Dukla Jihlava—Slovan 
5—7, Spartak Plzen—Spartak Sokolovo 
0—4, Tesla Pardubice—Litvinov 1—2, 
SONP Kladno—Z.A.S. Brno 5—1.

RECENT, reprezentativele de hochei 
pe gheată ale R.P. Polone și R.D. Ger
mane s-au întilnit pe patinoarul artifi
cial din Katowice pentru a 16-a oarl. 
Partida s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 3—3. Peste o zi. Ia Lodc, a^^ 
avut loc meciul revanșă. De data aceasta|^| 
victoria a revenit echipei poloneze ct 
scorul 
presa, 
toriei 
Pabs,

de 2—0. După cum comentează 
un mare aport la obținerea vic- 

avut portarul echipei gazdăl-a ,
care a apărat excepțional toate 

șuturile înaintașilor adverși.

SCURT

patinaj viteză ce urmează să albă loc 
in februarie 1963, in localitatea Karui- 
zawa, situată Ia 16 km de Tokio, s-a 
anunțat ofieial că sportivii din R.D.G., 
R. P. Chineză și R. P. Mongolă vor 
putea participa la competiție.

PESTE 100 de tineri din Leningrad au 
devenit membrii primului club al cos- 
monauților, numit „Iuri Gagarin1*, care 
șl-a deschis porțile in acest oraș. Mem
brii clubului practică diferite sporturi: 
natație, parașutism, sărituri de la tram
bulină, alergări și participă la cursuri 
predate de savanți sovietici în proble
mele astronomiei, radioului și mecanicii. 
Recent ei au primit in mijlocul lor pe 
cosmonautul Iuri Gagarin, care s-a in
teresat de activitatea clubului șl a dat 
sfaturi prețioase membrilor acestuia.

bilite La 8 și Z3 septembrie de atletul 
ungur Zsivotsky și lh34:41.2 în proba 

timp obținut de sportivul 
den Drlesehc, la 3 noiem-

de 30 km, 
belgian Van 
brie.

DUPĂ CE a primit organizarea Jocu
rilor Olimpice din vara anului 1964, Co
mitetul olimpic japonez intenționează 
acum să propună desfășurarea Jocu
rilor Olimpice de iarnă in anul 1968 in 
apropierea marelui oraș Sapporo. Po
trivit ziarelor japoneze, cererea oficială 
urmează să fie prezentată sesiunii Co
mitetului Olimpic Internațional, care va 
avea ioc anul viitor în capitala Kenyei, 
Nairobi

TREI NOI recorduri ale Europei 
fost omologate cu prilejul ultimei 
uniuni a Federației internaționale ... 
aziet'sm care a avut loc Ia Budapesta. 
Acestea sînt : 69,58 m și 70,42 m la a- 
runcarea ciocanului, performanțe sta-
—

au 
re
de

INCEPIND 
pionatele de 
fășoară, pentru prima oară, . 
gorii de greutate, conform regulamen
tului Jocurilor Olimpice din anul 1964. 
Au fost stabilite trei categorii : ușoară 
(pînă la 68 kg), mijlocie (intre 68 și 80 
kg) și grea (peste 80 kg).

DIN RAPORTUL Comitetului de orga
nizare a Campionatelor europene ce au 
avut loc în septembrie a.c. în R.P.F. 
Iugoslavia rezultă că ele nu au fost 
deficitare. Este pentru prima dată în 
istoria acestei competiții că nu a pri
cinuit pierderi organizatorilor. încasă
rile brute s-au ridicat la suma de 282 
milioane de dinari, venitul net fiind 
de aproximativ un milion dinari, la 
care se vor adăuga încasările care pro
vin din filmul realizat cu ocazia cam
pionatelor. Au fost înregistrați 13.000 
de vizitatori străini.

de duminica trecută cam- 
judo ale Japoniei se des- 

pe cate-

20 DE ȚARI s-au înscris pînă în pre
zent pentru campionatele mondiale de

A

90 DE ORE de transmisie la televiziune 
pentru Europa sînt prevăzute pentru 
J. O. de la Tokio. In acest scop, la 
sfîrșitul lunii va avea loc la Roma o 
consfătuire la care vor participa ex- 
perțl sportivi din partea unor societăți 
de televiziune din Europa și reprezen
tanți ai televiziunii japoneze. Există și 
un proiect pentru o transmisie directă 
intre Japonia șl U.R.S.S.

CU OCAZIA celei de a 75-a aniversări 
a Federației engleze de tenis, se va or
ganiza la Londra în iunie 1963 o com
petiție destinată echipelor feminine, la 
care vor participa 16 echipe.

VAN STEENBERGEN, cunoscut delist 
olandez, își va face apariția intr-un 
film al cărui subiect este lumea „spor
tului cu pedale”. Filmul este intitulat 
„La o mustață...**.

G. DYSSON, fostul antrenor al na
ționalei engleze de atletism, a părăsit

Londra împreună eu soția (medaliată o- 
llmpică la proba de 80 m garduri la 
J. O. din 1948) și copiii săi. El s-a an
gajat pentru 5 ani ca antrenor în Ca
nada. Dysson a demisionat din cauza 
unor neînțelegeri pe care le-a avut cu 
conducătorii atletismului din Anglia.

tot mai dese de folosire a 
de către jucătorii italieni

CAZURILE 
dopingurilor 
de fotbal au determinat federația ita
liană de specialitate să ia măsuri. Se 
prevăd sancțiuni cu suspendarea, de la 
trei luni, _ '
și pînă la excluderea 
viața sportivă.

pentru cazurile mai ușoare, 
definitivă din

numismatică din 
dispărut săptă-

DE LA MUZEUL de 
Santiago de Chile au 
mina trecută mai multe colecții de me
dalii, printre care și un însemnat nu
măr de medalii comemorative de la 
campionatele mondiale de fotbal.

15 SPECTATORI au fost răniți, unii 
dintre ei chiar grav, cu prilejul cursei 
automobiliste „100 mile** desfășurată 
duminica trecută în orașul Phoenix 
(statul Arizona). Automobilul condus de 
Elmer George, veteran al curselor de 
la Indianapolis, a intrat in public. Ca 
prin minune, Elmer George a scăpat 
neatins.

• Selecționata masculină de bas
chet a U.R.S.S., aflată în turneu în 
S.U.A., a întilnit pentru a doua oară 
reprezentativa studențească america
nă, pe care a învins-o de data acea
sta cu 83-82 (47-42). Echipa feminină 
a U.R.S.S. a întrecut cu 88-38 (50-25) 
formația „Jowa Veselian".

• Pugilistul maghiar Laszlo Papp 
și-a păstrat titlul de campion euro
pean al categoriei mijlocii invingîn- 
du-1 prin K.O. în rundul 9 pe șalan- 
gerul său francezul Annex, 
s-a disputat 
fost urmărit 
tatori. Papp 
începînd din
9-a la o „contră" de dreapta Annex a 
fost trimis la podea. El s-a ridicat 
la cîteva secunde după ce arbitrul 
belgian Bakker pronunțase „out“.

• Echipa de hochei pe gheață a 
Finlandei și-a continuat pregătirile 
in vederea campionatului mondial. 
Intr-un meci amical disputat la Hel
sinki, hocheiștii finlandezi au învins 
cu scorul de 6-3 (2-1; 0-2; 4-0) echipa 
R.F. Germane.

• Intr-un meci internațional de 
baschet desfășurat la Helsinki, echi
pa masculină a Finlandei a învins 
cu scorul de 59-49 (27-17) echipa R.D. 
Germane.

• Cu prilejul campionatelor de 
haltere ale asociației sportive Spar
tak, Eduard Brovko a stabilit un nou 
record unional la 
(stilul „aruncat"), 
183,5 kg. Vechiul 
Vasili Pegov era

e Disputat la 
internațional de hochei, 
dintre echipele Suediei și Norvegiei 
s-a terminat cu scorul de 7-2 (4-0; 
1-2; 2-0) în favoarea hocheiștilor sue
dezi.

Meciul 
luni seara la Paris și a 
de peste 5.000 de spec- 
s-a dovedit net superior 
rundul 4. In repriza a

categoria semigrea 
cu performanța de 
record deținut de 

de 183 kg.
Stockholm, meciul 

pe gheață
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