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Participați In număr cit 
mai mare la frumoasa 
întrecere sportivă de mase 
care începe la 1 decembrie: 
Spartacbiada

de iarnă 
a tineretului!

♦ Echipa din Constanța conduce grafie golaverajului * In etapa de ieri s-au înregistrat patru rezultate de egalitate: la București, 
tați, Lupeni ți Bacău * Singurele echipe Învingătoare : U.T.A. ți Steagul roșu

REZULTATELE ETAPEI A XIV-A
Steagul roșu—Progresul 2—0 (0—0)
Dinamo Bacău—Crișana 1—1 (1—1) 
Minerul—Rapid a—0
C.S.M.S.—Viitorul 2—2 (1—1)
U.T.A.—Șt. Timișoara 3—2 (0—2)
Din. București—șt. Cluj 0—0 

CLASAMENTUL

l//î» dintre participante la finala campionatului, maestro sportului 
, Souia lovan, executind o coborîre spectaculoasă la paralele.

Foto : I. Miliăică

1. Farul 13 6 3 4 31:23 15
2. C.S.M.S. 13 4 7 2 27:22 15
3. St. roșu 12 7 1 4 23:22 15
4. Dinamo Buc. 11 4 6 1 15:10 14
5. Știința Timiș. 12 6 2 4 21:19 14
6. Rapid 13 5 4 4 23:22 14
7. Știința Cluj 12 6 2 4 16:18 14
8. Petrolul 12 5 3 4 25:12 13
9. Viitorul 13 5 3 5 32:26 13

10. Steaua 11 4 4 3 25:20 12
11. Progresul 13 4 4 5 18:19 12
12. U.T.A. 13 4 2 7 23:24 10
13. Minerul 13 3 3 7 15:31 9
14. Dinamo Bacău 13 2 4 7 11:21 8
15. Crișana 12 3 2 7 12:28 8

La sfîrșitul acestei săptămîni 
- sîmbătă și duminică — va a- 
ea loc în sala Floreasca din Că
ită lă cei mai însemnat eveniment 
item al anului la gimnastică : 
inala campionatului republican pe 
chipe (masculin și feminin). în 
celași timp se va desfășura și 
inala campionatului individual al 
laeștrilor. Cu aceasfă ocazie cei 
lai buni gimnaști din toată țara 
e vor întrece pentru obținerea 
itlului suprem.

Principalii pretendent i la titlu 
înt formațiile Steaua, Dinamo și 
tiinfa București la băieți, Știința 
i Dinamo București la fete. Re- 
mintim că anul trecut campiona- 

cb'.tigat de echipele 
respectiv Știința Bucu- 

?ști, iar la maeștri de Frederic 
* ren di.

Fiecare formație participantă 
i finală s-a pregătit minuțios 
entru aceste întreceri importante.

că în privința nivelului 
finala campionatului va 

un progres față de anii 
Așteptăm de la sportivi 

mai frumoasă,

Sperăm 
tehnic, 
marca 
trecuți. 
o comportare cit
iar de la arbitri exigență și apre
cieri obiective.

întrecerile încep sîmbătă de la 
ora 8, iar duminică de la ora 
9,45 și 16. In cadrul festivității 
de închidere a campionatului va 
avea loc o interesantă demonstra
ție de gimnastică artistică și acro
batică la care au fost invitați 
cei mai buni sportivi din țară.

ETAPA VIITOARE (ultima) — 2 
decembrie : Dinamo București— 
Viitorul, Știința Timișoara—Mine
rul, Farul—Dinamo Bacău. Pe
trolul—UTA, Steaua—Progresul, 
Știința Cluj—C.S.M.S. și Crișana— 
St. roșu.

Meciurile din București vor a- 
vea loc în cuplaj, pe Stadionul 
„23 August", după următorul 
program : Steaua—Progresul la 
ora 12.15 și Dinamo—Viitorul la 
ora 14. Meciurile de tineret res
pective (din Capitală) se vor dis
puta astfel : sîmbătă, stadionul 
Steaua, ora 14 : Steaua—Progresul 
și duminică, stadionul Dinamo, 
ora 9.30 : Dinamo—Viitorul. Tot 
duminică vor avea loc în Bucu
rești și următoarele meciuri de 
juniori : S.S.E.l—Viitorul, teren 
Olimpia (CAM), ora 9 și Știința— 
C.S.S., teren Știința—Tei. ora 10.

Astă-seară, la Tata,

Prima piatră de încercare in „C. C. E.“
pentru Rapid București: Spartacus Budapesta

PROGRAMUL JOCURILOR 
01 BASCHET DIN CAPITALĂ
Jocurile din Capitală ale eta- 

>ei inaugurale a campionatului 
«publican masculin de baschet 
i ale etapei a IlI-a a campiona- 
ului feminin se vor desfășura 
lupă următorul program : sîm- 
ătă. sala Giulești, de la ora 17: 
^apid — Progresul (fem), steaua 
- Progresul (mase.), Rapid — 
!.S.O. Galați (mase.); sala Di- 
amo, ora 17.30: Știința — S.S.E. 
instanța (fem.); duminică, sala 
linamo. de la ora 8,30: Olimpia
■ Voința Tg. Mureș (fem.), I.C.F.
■ Mureșul Tg. Mureș (fem.). V- 
irea — Crișana Oradea (tem.).

la Tata, RAPID 
și SPARTACUS 
se vor întîlni 
oară în cadrul

Astă-seară, 
BUCUREȘTI 
BUDAPESTA 
pentru prima 
„Cupei Campionilor Europeni".
După cum am mai anunțat, in
tilnirea celor două echipe con
tează pentru primul tur al a- 
cestei importante competiții de 
handbal in 7 feminin.

Feroviarele au ajuns marți 
la Tata, iar miercuri au efec
tuat și un scurt antrenament 
de acomodare cu sala unde va 
avea loc partida. După cum

ni s-a comunicat, meciul sus
cită un viu interes in localitate.

Pentru intilnirea de astăzi, 
bucureștencele vor alinia for
mația lor standard cu Irina 
Hector în poartă, iar ca jucă
toare de cimp: Mana Constan- 
tinescu, Ana Bofan, Elena He- 
deșiu, Constanta Dumitrescu, 
Waltraut Andone, Hilde Roth, 
Florica Coșug, Mioara Alexe 
ș.a.

după o ultimă demonstrație la Leningrad 
*19-10 (7 8) cu selecționata locală

LENINGRAD 27 (prin tele- 
on de la trimisul nostru spe- 
ial)
Palatul sporturilor de iarnă 

ra arhiplin marți după-amia- 
ă înaintea celei de a doua 
lartide dintre echipa R. P. Ra
tine și selecționata Leningra
dului, iar alte zeci de mii de 
elespectatori din Moscova, 
'arșovia sau chiar Helsinki au 
ivut posibilitatea să urmăreas- 
ă in fața micului ecran ulti- 
na evoluție a handbaliștilor 
omîni în Uniunea Sovietică.

Jucătorii romini au făcut din 
iou o partidă excelentă înche- 
nd meciul cu o victorie clară 
a scorul de 19—10 (7—8). Spre 
leosebire insă de intilnirea an- 
erioară. de data aceasta, hand- 
•aliștii din Leningrad au opus 
• Rezistență neașteptat de pu- 
îrnicâ, jucînd — mai ales în 
rima repriză — de la egal la 
gal cu formația noastră. Am

5
scorul era 

condus

icondus cu 3—1 (min. 6) dar 
minute mai tîrziu 
egal : 4—4. Apoi au 
gazdele cu 6—5 și 7—6, pentru
ca în min. 26 tabela de marcaj 
să indice din nou o situație 
egală : 7—7. In toată această 
perioadă apărarea noastră a 
fost mai neatentă ca de obicei, 
în timp ce jucătorii sovietici, 
acționînd rapid și variat, au 
realizat o serie de frumoase 
acțiuni, unele încheiate cu șu
turi puternice de la distanță 
(Klimov, Gasiev, Nikitin). In 
finalul reprizei, Mozer ratează 
o ocazie extrem de favorabilă, 
iar cînd mai erau 10 secunde 
de joc Ignatov șutează puter
nic și înscrie : . 8—7 pentru 
Leningrad.

CALIN ANTONESCU

(Continuare In pag. a 4-a)

Mogu) intervine spectaculos la o minge trimisă lui Ene II. Fază din meciul
Dinamo București-Știința Cluj (0—0) Foto: V. Bageao

Flo- 
CU 
să 

in- 
al 

Este 
de

Sîmbătă seara, în sala 
reasca, iubitorii sportului 
mănuși vor avea prilejul 
asiste la ultimul examen 
temațional din acest an 
boxerilor noștri fruntași, 
vorba, după cum se știe,
confruntarea dintre selecționa
tele orașelor București și Ber
lin.

Federația de specialitate din 
R.D. Germană a anunțat forul 
nostru de resort că va trimite 
la București tot ceea ce are 
mai bun boxul din R. D. Ger
mană la ora actuală. Intr-ade
văr, făcind o lectură a listei 
trimise federației noastre, am 
observat că selecționata Berli
nului este de fapt reprezenta-

Frumusețile patriei

Cheile Bicazului
Foto: I. Negrea

sîm&ătâ in sala riorcasca Hocheiștii sovietici din noii 
invingători in Canada

OTTAWA 28 (Agerpres). - 
Echipa selecționată de hochei 
pe gheață a U.R.S.S. a repur
tat un nou succes în turneul 
pe care-1 întreprinde în Ca
nada. Evoluînd la Ottawa, ho
cheiștii sovietici au dispus cil 
scorul de 8-4 (3—2; 2—1; 3—1) 
de formația Kapuskasing On
tario prin punctele marcate de 
Almetov (2) Iurzinov, Ivanov, 
E. Maiorov, Iakușev, Firsov și 
Stanșinov. într-un alt meci, 
hocheiștii sovietici au învins 
la Montreal cu 5—2 (2—0; 2—2; 
1—0) echipa „Canadians Ju
niors".

tiva R.D. Germane. Din forma
ția berlineză distingem în 
primul rînd pe campionii na
ționali Wittkowski (semigrea), 
Lehman (grea) și pe Schneider 
(pană) — locul doi la campio
natele naționale din acest an. 
In perspectivă, deci, o întîlnire 
foarte disputată.

Selecționata 
are 
Ciucă, 
ghiu,
Leov, 
riuțan.

Bucureștiului 
următoarea înfățișare: 
Puiu, Olteanu sau Gheor- 
Dinu, Mihalic, Anton, 
Manea, Nicolau și Ma-

„Cupa orașelor - tîrguri"

Se dispută un al treilea meci
Petrolul-selecționații orașului Leipzig

ASEARĂ, FOTBALIȘTII DIN LEIPZIG AU C1STIGAT 
CU 1-0 (1-0)

(prin telefon). 
dintre Selec- 

Leipzig și Pe- 
astăzj în noc-

prin 
dreap- 
jocului 
devenit

din 
al

de

echipe in turul ur- 
„Cupei orașelor-tîr- 

prilejuit un joc de 
mare luptă, încheiat 
de 1-0 (1-0) in fa-

LEIPZIG 28 
Intilnirea retur 
ționata orașului 
trolul, disputată
turnă, a stimit un viu interes. 
La meci au asistat peste 30.000 
de spectatori, dintre care o 
jumătate și-au susținut aproa
pe tot timpul echipa suflind 
din... trompete.

Această confruntare, de care 
depindea calificarea uneia sau 
alteia 
mător 
guri", 
uzură,
cu scorul 
voarea gazdelor. Intrucît în pri
mul meci Petrolul a ciștigat 
tot cu 1—0, se va disputa un 
al treilea meci, pe teren neu
tru și la o dată care va fi 
stabilită ulterior.

în prima repriză, 
localnici au dominat 
joc în forță, și au 
înscrie in min. 25, la o învăl
mășeală produsă în fața porții 
lui S'fetcu' și în urma unei ezi
tări a apărătorilor ploieșteni. 
Autorul golului : interul dreap
ta Fischer. Petrolul a răspuns 
printr-un joc prudent în apă-

fotbaliștii 
printr-un 
reușit să

rare, bine organizat și 
contraatacuri pe partea 
tă. La reluare, aspectul 
s-a schimbat. Meciul a 
echilibrat, iar Petrolul a cons
truit citeva acțiuni foarte peri
culoase și a ratat două mari 
ocazii. In min. 56 Badea a dri
blat toată apărarea, dar a tras 
în portar, iar in min. 78, la o 
centrare de pe dreapta a lui 
Dridea I, Moldoveanu — sin
gur în fața porții — a reluat 
direct... tot in portar. Cu mal 
mult calm și precizie în ac
țiuni și în șuturi, Petrolul ar 
fi putut obține calificarea, în 
repriza a doua.

Formațiile:
PETROLUL: Sfetcu - Pa- 

honțu, Fronea, Florea — D. 
Munteanu, Ivan — Badea, A. 
Munteanu, Dridea I, Marin 
Marcel, Moldoveanu.

SELECȚIONATA LEIPZIG 5 
Weigang — Giesner, Faber, 
Pfeiffer - Drossier, Geisler — 
Frenzel,' Fischer, Trolitsch, Zer- 
be, Engelhardt.

ILIE O AN A
antrenor



Dinamo București — Știința Cluj 0-0 O VICTORIE A
Terenul de joc alunecos - și ceața 

densă au îngreuiat desfășurarea par
tidei programată ieri în nocturnă pe 
stadionul Republicii.

In prima repriză, cînd vizibilitatea 
îd fost mai bună, cele două formații 
au practicat un joc combinativ, dar 
'destul de lent. Am asistat la suite 
de pase bine executate, atit din par
tea dinamoviștilor, cit și din partea 
studenților. Șirul de pase s-a între
rupt însă cu regularitate în apropie
rea celor două careuri, de cele mai 
multe ori datorită intervențiilor 
prompte ale apărătorilor, care în 
acest meci s-au dovedit superiori a- 
tacanților. Credem însă că și lipsa de 
nerv și prudența exagerată a jucăto
rilor au contribuit la faptul că jocul 
nu a încălzit tribunele și că s-au 

Hicoaru respinge înainte ca Goliac să intervină, rezoltind astfel o situafie 
critică. (Meciul echipelor de tineret Dinamo București și Știința Cluj) 

Foto: V. Bageac

creat prea puține faze de got Situații 
clare s-au ivit doar de două ori : 
In minutul 30 Moldovan a centrat 
precis în fața lui Marcu, care a șutat 
defectuos cu „stîngul** (a fost o gre
șeală elementară) de la cîțiva metri 
de poartă ; în minutul 35 la un cor
ner s-a produs învălmășeală în fața 
porții lui Moguț și la un moment 
dat capul unui apărător șl apoi bara 
•u salvat pe studenți de un gol.

Echilibrul aproape perfect din pri
ma repriză (și ca joc și ca dominare 
teritorială) s-a transformat in repri
za secundă într-un joc la o singură 
poartă. Dinamoviștii au intrat deciși 
să obțină victoria și au început jocul 
într-un iureș care i-a obligat pe stu
denți să se maseze în apărare.

Atacurile dinamoviste s-au succe
dat unul după altul, ‘ ele fiind între
rupte doar de rarele, dar periculoa
sele contraatacuri ale clujenilor. 
Dacă însă, la începutul jocului le-am

La Lupeni, scor alb
Minerul—Rapid 0 — 0

; LUPENI, 28 (prin telefon). — Me- 
ciul luase sfîrșit de cîteva minute, 
i Xn cabina echipei Minerul, jucătorii 
Be dezechipau, în tăcere, obosiți 
după greaua dispută. Dintre toți, unul 
Singur, interul Corn șa, se simțea mai 
mult vinovat de punctul (atit de pre
țios pentru echipă) pierdut în ultima 
partidă din tur, disputată „acasă*. 
El avusese victoria în... virful bocan
cului, dar mingea expediată de la 
punctul de 11 m a lovit bara, jos, 
de unde apoi a fost degajată.

Din cauza terenului complet des
fundat (a nins și a plouat două zile) 
la Lupeni nu s-a putut juca fotbal. 
Toți cei 23 de jucători folosiți au 
depus serioase eforturi, nu pentru a 
putea efectua un control al mingii, 
ci pentru a îndepărta pericolul în 
fața porții lor.

Jucînd mai prudent în apărare, fe
roviarii au permis adversarului să 
stea o bună perioadă de timp în 
partea lor de teren, ei mulțumindu-se 
să contraatace sporadic. Pe acest 
teren impracticabil a fost foarte 
greu nu numai să închege acțiuni; 
d chiar să-și țină echilibrul. Așa se 
explică numărul foarte mic al șutu
rilor pe poartă (6 la poarta lui Ni- 
culescu șl 3 la cea a lui Sziklap). 
S-a încercat mai mult trimiterea de 
mingi înalte în fața porții, dar ambii 
portari, la post, și-au făcut datoria, 
culegind sau boxînd mingea. După 
•■racterul jocului, mai ofensiv de 

reproșat lipsa de nerv și prudența 
exagerată, în această perioadă le im
putăm dinamoviștilor slaba lor orien
tare tactică în acțiunile ofensive. 
Credem că îngrijitorii stadionului vor 
avea mult de lucru pentru a reface... 
gazonul pe porțiunea de teren unde a 
acționat aripa dreaptă a echipei 
bucureștene. Pîrcălab și Varga au 
monopolizat balonul și au incins o 
adevărată... bătută pe loc, în colțul 
careului. El au ușurat astfel sarcina 
apărătorilor clujeni tăind elanul a- 
tacurilor dinamoviste. în acest răs
timp, aripa stîngâ a... stat pur și 
simplu degeaba. O altă greșeală a 
dinamoviștilor a fost că ei nu au 
căutat să șuteze din orice poziție la 
poartă. E semnificativ faptul că deși 
au dominat copios, ei nu au șutat 

mai mult decît studenții, care rareori 
au trecut in terenul advers.

Totuși, Dinamo a avut o mare oca
zie în min. 50 cind Pircălab, în cursă 
spre poartă, a fost faultat în careu 
de Costin. Arbitrul E. Bucșe nu a 
acordat însă „11 metri- ci_  lovitură
de la 16 m.

De la Dinamo oe-au plăcut Ștefan, 
Nunweiller III, Ivan și V. Alexandru, 
iar de la Știința Costin, Petru Emil, 
Georgescu și Suciu (acesta și-a înde
plinit bine rolul de centru înaintaș 
retras).

Arbitrul E. Bucșe (Sibiu), cu excep
ția greșelii amintite, a condus satis
făcător un meci disputat in limitele 
unei perfecte sportivități.

DINAMO: Uțu — Ștefan, Nun- 
weiller III, Ivan — V. Alexandru, 
Nunweiller IV — Pircălab, Varga, 
Erie II, Țircovnicu, David (din min. 
76 Unguroiu).

partea gazdelor, după ocaziile de gol, 
rezultatul de 6-0 satisface mai mult 
pe oaspeți.

Arbitrul I. Cim-peanu (Cluj) a avut 
de condus un joc toarte dificil. El 
s-a achitat in bună măsură de sar
cina sa. dar a greșit acordind în 
min. 72 o lovitură de la 11 m in 
favoarea Minerului.

Formații:
MINERUL: Sziklay — Staudt, Dan 

II, Izghireanu — Mihaly. Szoke — 
Cotroază II, Comșa, Mihâilâ, Ion C, 
Ion, Drăgoi.

RAPID : Niculescu — Dan Coe,
Motroc, Macri — Langa. Gherghinoiu 
— Năsturescu (min. 76 Codreanu), 
Codreanu, (min. 76 Georgescu), Ion 
lonescu, Dinu, Kraus.

GH. NICOLAF.SCU 
I. CIORTEA 

★

Intîlnirea dintre echipele de tine
ret Minerul Lupeni și Rapid Bucu
rești a oferit un joc de slabă factură 
tehnică, datorită în mare măsură te
renului desfundat. După ce au fost 
oonduși, oaspeții au dominat, dar nu 
au reușit să egaleze.

Scorul de 2—1 (1—0) în favoarea 
gaadelor a fost realizat de Aruncu- 
geanu și 'Nicolau, pentru Minerul și 
de Chim, pentru Rapid.

ST. BAL Of — ooresp.

ȘTIINȚA CLUJ : Moguț — Kro- 
mely, Costin, Cîmpeanu — Petru 
Emil, Georgescu — Ivansuc, Marcu( 
Suciu, Adam, H. Moldovan.

AL. INOVAN

La tineret : Știința Cluj — Dinamo 
3—2 (1—1).

La început s-a jucat încîlcit, cu 
pase inutile șl, mai ales, la adversar, 
de ambele părți. Apoi, Știința a ie
șit din apărarea supranumerică ce o 
practicase pînă atunci și cu deschi
deri lungi pe extreme a pus adesea 
în pericol poarta dinamoviștilor. De 
altfel, jocul pe extreme — în 
care s-a remarcat Matei — a asigu
rat victoria clujenilor. Aceștia au 
înscris prin Betreanu (min. 31 și 63) 
și Matei (min. 52). Pentru Dinamo a 
înscris Anghel (min. 15) și Frățilă 
(min. 67). De menționat că Anghel a 
ratat o lovitură de la 11 m în min. 
60.

A. ZAMFIRESCU, coresp.

C.S.M.S. și Viitorul la egalitate: 2-2 (1-1)
IAȘI 28 (prin telefon de la trimi

sul nostru). Ieșenii au ținut mult,, 
firește, ca victoria să fie de partea 
lor. Poate că așa s-ar fi întimplat, 
dacă in minutele care au urmat go
lului marcat de Stoicescu (min. 67) 
ofensiva lor dezlănțuită s-ar fi soldat 
cu încă un gol. Suciu, Petesdu și co
legii săi de linie au scăpat insă cu 
fața curată din acest iureș și astfel 
nici una dintre echipe n-a beneficiat 
de felicitările cuvenite invingători- 
lor.

Amintind de apărarea bucureșteni- 
lor. trebuie s-o menționăm și pe cea 
a gazdelor, pentru că în partida pe 
care am urmărit-o greul a fost dus 
de aceste compartimente. Dar, in a- 
celași timp trebuie spus că in afară 
de aDărări înaintașii ambelor echipe 
au avut mult de furcă și cu terenul 
noroios, pe care au încercat să se' 
descurce cu dibăcie. In prima parte 
a meciului oaspeții au dominat, miș- 
cindu-se mai ușor, scoțind mai re
pede balonul pe parcelele de teren 
zvintate. In această perioadă ei au 
avut destule ocazii de a majora sco
rul pe care-1 deschiseseră în min. 
23 prin Dumitriu II. Dar, Ghergheli, 
Sorin Avram și Haidu au ratat mari 
ocazii și repriza s-a încheiat cu sco
rul de 1—1 (fotbaliștii din Iași ega
laseră in min. 26 prin Milea). A doua 
parte a jocului s-a desfășurat un 
timp sub semnul egalității, apoi,

La Brașov: Steagul roșu-Progrcsul 2-0 (0
BRAȘOV 28 (prin telefon). După 45 

minute de joc tabela de marcaj indica 
un scor alb. Aceasta era urmarea unei 
dispute lipsite de orizont în care nici 
una din echipe n-a reușit să iasă din 
anonimat. In această parte a jocului cei 
aproape 10.000 de spectatori au fos* 
martorii unei întîlniri anoste, cu nume 
roase greșeli tehnice comise de ambele 
părți, cu foarte puține faze de fotbal 
adevărat. Dacă totuși pe parcurs jucă
torii localnici au fost de mai multe ori 
în apropierea porții iui Cosma, ci au 
avut doar două-trei ocazii mai clare
De fiecare dată însă apărarea Progresu
lui a intervenit cu surcea.

Partea a doua a In t finirii a fost mal 
animată. Progresul a atacat cu mai 
mult curaj decît în prima repriză. Sînt 
de semnalat două șuturi ale lui Voinea 
(min. 46 și 47) alături de poartă însă. 
In min. 48 un alt șut, al lui Olani, tre
ce de puțin peste poarta apărată de 
Haidu. Treptat, jocul se echilibrează. 
Linia de atac a Steagului roșu, de data 
aceasta, cu Fusulan la centru, sprijinită 
mult mai activ de mijlocașii Pescaru și 
Saîgeti, este mai agresivă, reușind să 
pună stăpînire pe joc. Ga urmare a insis
tențelor depuse, în min. 54 și 55 Sely- 
mesi (cu un șut puternic și plasat) și 
respectiv Pescaru (printr-o minge tri
misă în colțul drept al porții) reușesc 
să marcheze, a si gu rînd conducerea c- 
chipei lor cu 2—0. Scorul nu mai poale 
fi modificat pînă la sfîrșit. Cele două 
goluri ,.căzute* au făcut ca echipele să 
acționeze cu mai multă convingere, reu

Condusa cu 2—0 U.I.A.
ARAD 28 (prin telefon). Jocul din

tre echipele U.T.A. și Știința Timi
șoara s-a disputat într-un decor de 
iarnă : multă zăpadă în apropierea 
liniilor de tușe, o temperatură apro
piată de zero grade, precum și un 
teren desfundat, pe care controlul 
balonului s-a făcut deosebit de difi
cil. în aceste condiții, nivelul tehnic 
al partidei a lăsat de dorit și, bine
înțeles, în lv a cu terenul jucătorii 
au trebuit să aibă o excelentă pre
gătire fizică. Această calitate a a- 
vut-o U.T.A., ai cărei jucători au 
dovedit și o voință extraordinară de 
a învinge. Scorul nu spune, poate, 
îndeajuns in ce măsură a contribuit 
voința jucătorilor de la U.T.A. la 
obținerea victoriei. Dar este sufi
cient să amintim că în min. 20 sco
rul era 2—0 în favoarea studenților 
și că textiliștii nu s-au dat bătuți, 
luptînd în continuare pentru egalare 
și apoi pentru victorie. Merite deo
sebite în această direcție au Koszka, 
Leac, Sasu, Țîrlea și Capaș, care 
n-au cunoscut minge pierdută.

cum spuneam mai sus, inițiativa a 
trecut de partea C.S.M.S. După ce 
Stoicescu a majorat scorul în min. 
67, Pavlovici a restabilit egalitatea 
in min. 76.

Vorbind despre joc, în ansamblu, 
trebuie să subliniem că el a fost 
mai valoros și mai curat în prima 
repriză, scăzînd treptat ca nivel teh
nic spre sfirșitul partidei, in schimb, 
crescind în intensitate. Această ca
racterizare evidențiază de altfel și 
perioadele de timp in care fotbaliștii 
au fost preocupați de joc și, totodată, 
pe acelea in care nu i-au mai intere
sat decit rezultatul strict. In final 
greșelile de ordin tehnic au fost mai 
numeroase.

Jocul a fest condus cu competență 
de arbitrul budapestan Iosif Gere, 
invitat de F.R.F.

C.S.M.S.: Ursache — Scarlat, Mo- 
țoe, Dragomirescu — V. Popescu, 
Dănileț — Constantinescu, Vornicu, 
Alexandrescu (din min. 26, Stoices
cu), Voica, Milea.

VIITORUL: Suciu — Pal, Petescu, 
Răcelescu — Ștefănescu, Neșu — Du
mitriu II, Ghergheli, Pavlovici, Sorin 
Avram, Haidu (din min. 60, Popescu).

VALENTIN PAUNESCU,
AUREL SCAUNAȘ, coresp.

La tineret: C.S.M.S. — Viitorul 
5-^1 (3—1).

șind să creeze un spectacol mai agrea
bil decît în repriza I și dovedind că po
tențialul jucătorilor este mai mare decît 
cel arătat pînă atunci. S-au putut vedea 
în continuare acțiuni bine gîndite ale 
gazdelor, care au pus la încercare apă
rarea imediată a oaspeților. In același 
timp, cvintetul ofensiv al Progresului a 
reușit să creeze cîteva faze destul do 
periculoase.

Progresul s-a prezentat slab în această 
întîlnire în care, după așezarea de pe 
teren, a arătat că a pus preț, îndeosebi, 
pe o apărare supranumerică. Dintre mij
locași, numai Știrbei, și acesta abia tîr- 
ziu, a corespuns, în timp ce din linia 
de atac doar Olaru a fost mai insistent. 
Așa cum s-a prezentat la Brașov, Pro
gresul nici nu putea spera la mai mult.

Steagul roșu a cucerit două puncte 
meritate, urmare a acțiunii lor bine gîn
dite din repriza a Il-a cînd întreaga 
echipă s-a pus pe picioare. Mijlocașii

De la I. E. B. S.
S-au pus în vînzare la casele obișnuite 

biletele pentru cuplajul de fotbal 
STEAUA — PROGRESUL și DINAMO 
BUC. — VIITORUL de duminică 2.XH. 
a.c. de pe stadionul „23 August".

La casa din str. Ion Vidu se vînd și 
bilete pentru întîlnirea de box BUCU
REȘTI — BERLIN de sîmbătă l.XII. de 
la sala Floreasca, campionatul de gim
nastică de sîmbătă 1 și duminică 2.XH 
de la sala Floreasca, precum și pentru 
meciul de hochei SELECȚIONATA ORA
ȘULUI BUCUREȘTI — TESLA PARDU
BICE (R.S.C.) de joi 29.XI. de la pati
noarul artificial.

In ziua competițiilor, biletele se gă
sesc și la casele bazelor sportive res
pective.

a ci$(igat cu 3—2
De ce a pierdut Știința ? ( 

răm că studenții au greșit 
cînd au crezut că victoria le 
sigurată dacă conduc cu 2— 
să țină seama că mai erau 
minute de joc. Dovedind înfi 
și desconsiderîndu-și advers; 
n-au mai insistat în atac, < 
rînd un joc încîlcit, fără or 
eficacitate. Dacă la primele d 
luri ale studenților am asista 
țiuni fulgerătoare, exemplu d 
citate, în rest nu am mai vi 
mic deosebit din partea fi 
timișorene. Știința a tras de 
la poartă, din care numai I 
pe spațiul porții (față de i: 
la poartă ale echipei gazdă 
care 8 în spațiul porții). Ata 
inței a șchiopătat în partea 
a jocului, Manolache evoluî 
nivelul așteptărilor, ca de ; 
Remus Lazăr, care — aflînd 
poziție favorabilă de a înscri 
pasat mingea înapoi. Bîtlan, 
ceput vîrf de atac foarte efit 
mulțumit în cea de a doua 
să joace retras, privind echij 
o contribuție utilă în atac.

în general, de la Știința ’ 
ra așteptam un joc mai bun, 
tiv, eficace, la nivelul lo^țil 
taș pe care această formați

Dinamo Ba
pe teren pro
BACĂU 28 (prin telefon). Ii 

infirme locul ce-1 ocupă în ci 
ieri, dinamoviștii au ținut parcZ 
vedească încă o dată — prin sl 
ce l-au prestat — că nemultu 
îngrijorarea publicului băcăoan 
comportarea echipei lor favorite 
deplin întemeiate.

Intr-adevăr, localnicii nu au 
nici de data aceasta să desfă: 
joc de calitate, atît de mult 
spectatori. Au jucat încîlcit, li 
orientare tactică, cu execuții 
necorespunzătoare și cu o neji 
lipsă de voință. Cea mai mare 
jucătorilor, îndeosebi cei din 
atac, ni s-au părut ob<xv*^^li 
nerv. Pînă și Iancu, îî 
multe speranțe, a decepționat pi 
său individualist din prima r< 
anonim în cea de a doua. Iar . 
a fost și ea de data aceasta

Oră den ii, la fel de slabi, au 
puțin meritul că deși se aflau 
sare, au jucat curajos, luptînd 
manență deschis în cîmp, ap 
organizat și ieșind destul de des

au acționat aproape fără greșeai 
altfel și interul Meszaroș. In ac 
priză, brașovenii au jucat cu o 
deosebită. Diacă s-ar fi insistat i 
Ia poartă, scorul putea fi mai m 

Jocul a fost condus cu coi 
de o brigadă de arbitri din i 
Traian Cruceanu la centru.

STEAGUL ROȘU: Haidu- 
Postolache, Filimon—Pescaru, * 
Hașoti, Năftănăilă, Necula (Fus 
min. 46), Meszaroș, Selvm^i.

PROGRESUL: Cosma—Nede!< 
ricaș, Panait—Ioniță, Știrb* i-
Smărăndescu, Voinea, Olaru,
(Sandu din min. 68).

C. GRUIA — coresp

La tineret: Steagul roșu—P 
2—0 (0—0). Au marcat: Damia 
53) și Negrea (min. 88).

Patinoarul artificial din par 
August" este deschis pentru pt 
zilele de joi 29.XI între orele 
sîmbătă l.XII orele 17—19 și <j 
2.XII. orele 10—13 și 15—17.

Pentru întîlnirea internațională 
BUCUREȘTI — BERLIN care 
loc sîmbătă 1 XII 1962 orele 20 
Floreasca. sînt valabile urmăk 
mise :

— roșii și maro în piele, a 
dermatin, gri în dermatin C| 
ștampila „BOX" și verzi de i 
soțite de delegații, in limita 
repartizate fiecărui ziar in 

V masa presei.



Pcntrn tfftorn participant!

INTEI
u $tiin(a Timișoara
ipă în clasament. Valoarea unei e- 
lipe trebuie dovedită și în jocu- 
le susținute în deplasare.
Și de la U.T.A. așteptăm jocuri 
ai bune. Nu e suficient numai ela-
il și dorința de a învinge. Pregă- 
•ea tehnică individuală a jucători- 
r, trasul la poartă lasă încă mult 
i dorit. în această direcție antre- 
>rii echipei mai au mult de lucrat. 
Cele 5 goluri au fost marcate de:
tlan (min. 14 și 20) pentru Știința, 
Leac (min. 29), Chivu (min. 40) și 

ISU (min. 81) pentru U.T.A.
Arbitrul V. Pădureanu-Bucureștl 
făcut unele greșeli în ce privește 
irecierea faulturilor și a unor of- 
iduri, greșeli care însă nu au in- 
lențat rezultatul.
U.T.A. : Corn an — Țîrlea, Capaș,
eamțu — Mețcaș, Koszka — Leac, 
hivu, Sasu, Floruț, Toma.
ȘTIINȚA : Urziceanu — Hîrșova, 
rrcan, Botescu — Lereter, Tănase

Igna, Remus Lazăr, Manolache, 
îtlan, Mițaru (min. 78 Sețu).

I. OCHSENFELD 
ȘT. IACOB

tineret : U.T.A. — Știința Tl- 
ișoara»!—1 (0—0).

putut cîștiga
— 1 cu Crișana

Inițiativa a aparținut mai mult local- 
icilor, care în prima parte a jocului au 
jtat destul de des la poartă, dar — 
in păcate — imprecis (din 14 șuturi 
umai 6 au nimerit spațiul porții). In 
ipriza secundă, cînd au văzut bîlbîie- 
le( lufturile și imprecizia în șut ale 
tacanților dinamovîști, orădenii au ieșit 
i atac cu mai mult curaj prin Harșani 
i cele două extreme, dar aceștia an 
ost insuficient sprijiniți de mijlocași 
i de interi (Vlad și Szakacs I).

Scorul a fost stabilit în prima repri- 
ă de Sziîcs în min. 30, care a tras cn 
fect din marginea careului de 16 m 
i de Gram care — un minut mai tîr- 

balonul din apropiere

Faptul că nici în acest joc din am o- 
iștii nu au reușit să-și lichideze slăbi- 
lunile manifestate de-a lungul primei 
iărți a campionatului trebuie să dea 
!e gîndit atît conducerii și antrenorilor 
ît și jucătorilor, căci publicul așteaptă 
ti continuare răspunsul la întrebarea : 
e se întâmplă cu Dinamo Bacău ? For
ia ț iile :

Dinamo : Ghîță—Giosanu, Lazăr, Gin- 
u—Rădulescu, Vătafu—Nemeș, Iancu, 
iram, Giripoi (Meder din min. 61), 
’ublik.

Crișana: Szilagi—Bacoș, Salamon, 
zakacs II—Bodo, Vlad—David, Szucs, 
larșani, Szakacs I, Amoczky (KSszegi 
in min. 46).

A arbitrat corect I. Pi.șcarac (Buc.), 
GH. DALB AN și I. IANCU-coresp.

La tineret : Dinamo Bacău-Crișana 0- 
adea 1—1 (0—0). Au înscris : Ștefă- 
Lescu (Dinamo) și Vlad (Crișana).

E. TEIRĂU, coresp.

Noua modalitate de plată a 
la sistemele Pronosport, Pronoexpres

1. Plata premiilor la sistemele Prono- 
port, Pronoexpres și Loto Central se 
ra face prin casele raionale C.E.C. și 
nandate poștale astfel :
a) Prin casele raionale C.E.C. se vor 
chita premiile cuvenite partidpanților 
omiciliați în localități în care ftmcțio- 
ează case raionale C.E.C.
b) Prin mandate poștale se vor achita* 

1 domiciliul participanților, următoarele 
remii :
— premiile pentru participanții din lo- 
alități fără case raionale C.E.C. ;
— premiile cuvenite abonamentelor 

Tonoexpres și Loto Central;
— premiile realizate pe buletinele 

•ronosport cu participație ;
— reținute, premiile telefo- 
ate, premiile din contestații și regula- 
izări, premiile reexpediate etc.
Excepție de la modul de remitere a 
remiilor arătat mai sus. face orașul 
iucurești, unde remiterea premiilor se 
a efectua după un sistem special stabi- 
t de comun acord cu Oficiul special 
•oșta centrală din București.
2. Plata premiilor se va face de regulă* 
i zilele următoare :
a) In București și în orașele reședință 

de regiune :
Pronosport : în ziua de marți, după 

omologare ;
— Pronoexpres: în ziua de joi. după 

omologare;
— Loto Central: în ziua de sîmbătă. 

după omologare.

In categoria B 

C.S.M. Sibiu-Metalul București 
2-0 (1-0)

SIBIU, 28 (prin telefon). După o 
partidă de slabă factură tehnică, da
torită în mare măsură terenului alu
necos și ploii, C.S.M. Sibiu a dis
pus — în meci restanță — de Me
talul București cu 2—0 (1—0). Bucu- 
reștenii au fost mai buni în jocul 
de cîmp, dar înaintarea s-a compor
tat slab. în minutul 7 Văcaru a în
scris după executarea unei lovituri 
de colț, iar în minutul 75 Dombrov- 
schi a fructificat o pasă a lui Ba
ban. Arbitrul N. Vizireanu (Cluj) a 
condus bine, cu excepția fazei din 
min. 7 cînd a acordat cu multă ușu
rință un 11 m în favoarea echipei 
C.S.M. Sibiu. Lovitura a fost apărată 
de portarul Munteanu.

ILIE IONESCU — coresp.

Duminică — etapă in Cupa R.P.R.
Duminică este programată etapă 

de „Cupa R.P.R." la fotbal. Iată me
ciurile care se vor disputa : Rapid 
Focșani — C.S.O. Galați, Știința Ga
lați — C.S.O. Brăila, Unirea Ră- 
cari — C.F.R. Roșiori. Oltul T. Mă
gurele — Progresul Alexandria, Me
talul Tirgoviște — Prahova Ploiești. 
Poiana Cimpina — Carpați Sinaia, 
C.F.R. Arad — C-S.O. Timișoara, Mi
nerul Bocșa — C.S.M. Reșița. Victo
ria Lipova — Vagonul Arad. Minerul 
Baia Sprie — C.S.O. Baia Mare. 
A S M.D. Satu Mare — Recolta Că
rei, Unirea Dej — C-S.M. Cluj, A. S 
Aiud — Ind. Sîrmei C. Turzii. So
meș Gherla — Arieșul Turda, A SM. 
Odorhei — Mureșul Tg. Mureș, Trac
torul Brașov — C.S.M. Sibiu, Tex
tila St Gheorghe — Chimia Făgă
raș, Unirea Rupea — C.SM. Mediaș, 
Unirea Botoșani — Fores-a Fălticeni, 
Victoria P. Neamț — Ceahlăul P. 
Neamț. Metalul Buzău—Flacăra Mo- 
reni. Progresul Bălcești — GS.O. 
Craiova, Progresul Segarcea — Drube- 
ta T. Severin, Dinamo Barza — Jiul 
Petrila, C.F.R. Simeria — A. S. Cu- 
gir, Metalul Pitești — Dinamo Pitești, 
Progresul Băiculești — Unirea Hm. 
Vîlcea.

Primele echipe sint gazde.

ȘTIRI
„SCÎNTEIA TINERETULUI" 

A ClȘTIGAT „CUPA ZIARELOR”

în urma disputării ultimelor jocuri 
din cadrul „Cupei ziarelor" la fot
bal, competiția a fost cîștigată de 
echipa ziarului „Scînteia tineretului", 
în ultima etapă, Scînteia tineretului 
a întrecut „Apărarea Patriei" cu 
2—1.

SITUAȚIA
ÎN CAMPIONATUL DE TINERET

1. Rapid 13 7 3 3 31:17 17
2. Dinamo Buc. 11 7 1 3 29:17 15
3. Știința Cluj 11 6 3 2 20:14 15
4. Crișana 12 5 5 2 24:19 15
5. C.S.M.S. 12 6 3 3 32:26 15
6. Steaua 11 5 3 3 36:25 13
7. știința Timiș. 12 3 7 2 24:26 13
8. St. roșu 11 5 2 4 22:21 12
9. Progresul 13 5 1 7 22:23 11

10. Petrolul 12 4 3 5 19:21 11
11. Minerul 13 5 1 7 23:28 11
12. Dinamo Bacău 13 4 3 6 21:26 11
13. Farul 12 4 2 6 17:22 10
14. Viitorul 13 5 0 8 27:36 10
15. U.T.A. 13 0 3 10 13:39 3

b) In restul localităților plata pre
miilor se va efectua imediat după sosi
rea dispozițiilor de plată la casele ra
ionale C.E.C., sau a mandatelor la ofi
ciile poștale.

Noua modalitate de plată a premiilor 
Intră în vigoare după cum urmează :

— La Pronosport începînd cu con
cursul 48 din 2.XII. a.c. Premiile se 
vor plăti marți H decembrie a.c.

— La Pronoexpres începînd cu conc. 
special din S.XII.a.c. premiile se vor 
plăti joi 13 decembrie a.c.

— La Loto Central începînd cu tra
gerea din 7.XII.a.c. premiile se vor plăti 
«îmbată 15 decembrie a.c.

★
Reamintim că concursul Pronosport 

de duminică 2 decembrie — ultima etapă 
a campionatului categoriei A de fotbal 
din țara noastră — este deosebit de a- 
tractiv el putînd reedita excepționalul 
premiu de 117.898 lei obținut la con
cursul Pronosport din 11 noiembrie de 
participantul loan Măriuț din Zalău pen
tru 12-ț-l rezultate și categoriile I, a II-a 
și a m-a.

LA CONCURSUL SPECIAL SPORT- 
EXPRES SE CIȘTIGA ȘI CU TERMI

NAȚII DE DOUA CIFRE
Marele concurs Sportexpres prezintă 

participanților mari posibilități de a

Ciclul de exerciții de gimnastică 
din cadrul Spartachiadei (II)

In numărul nostru de astăzi conti
nuăm publicarea ciclului de exerciții 
de gimnastică din cadrul actualei 
edilii a Spartachiadei de iarnă a ti
neretului. Partea a doua a ciclului, 
ultima, cuprinde următoarele exer
ciții:

Ex. 5. — Din stind, picioarele bine 
depărtate, mina stingă pe șold, dreap
ta înainte : răsucirea trunchiului spre 
dreapta, executind, energic, cu bra
țul drept un cerc, in jos spre spate

»»

Exercițiul 5

in sus: privirea urmărește mina (ÎL 
Lr.doirea trunchiului înainte spre 
stingă cu îndoirea genunchiului drept 
cu arcuire, mina dreaptă la virtul 
piciorului sting (2—3). Revenire in 
poziția de plecare și schimbarea po
ziției miinilor pentru executarea exer
cițiului in partea cealaltă (4). Ace
leași mișcări in partea cealaltă. Total 
8 timpi.

Să lăsăm să vorbească cifrele!
Voleiul se bucuri de o însemnată bază 

de mase, depășind cu mult cifra de 
350.000 de Sportivi și sportive. O largă 
bază de mase, dar din păcate nesistema
tic fadrumatl, controlată și explorată, 
Geurmirindu-se cu insistentă, în primul 
rind de către cioburi și antrenorii lor, 

— Și cu juniorii noștri ce facem ?
— Lasă-i să mai crească ! De ei avem timp acum ?

canalizarea valorilor de perspectivă pe 
făgașul sportului de performanță. Iar 
la alcătuirea formațiilor fruntașe, cel 
puțin pînă de curînd, nu i-a fost dărui
tă tineretului, cu destul curaj, încrede
rea pe care prospețimea, vitalitatea, en
tuziasmul și — în multe din cazuri — 
talentul său o merită din plin.

premiilor
și Loto Central

obține premii de valoare. El atribuie nu 
mai puțin de 70.362 premii în obiecte șl 
bani în valoare totală de 4.500.000 lei.

Printre numeroasele premii în obiecte 
*ce vor fi acordate găsim : autoturisme 

Moskvici, excursii în U.R.S.S. prin 
O.N.T. Carpați, motociclete, precum și: 
scutere, aragazuri cu butelie, mașini de 
cusut, aparate de radio cu tranzistori și 
alte importante premii.

Foarte important !
La marele concurs special Sportexpres 

se cîștigă și cu terminații de două ci
fre.

Deci aveți grijă să vă procurați din 
vreme bilete Sportexpres. care acordă 
multiple șanse de cîștig. Biletele se pot 
procura și în grup prin intermediul aso
ciațiilor și cluburilor sportive, pe ate
liere, secții, birouri etc. în cantitate de 
100, 200 și chiar 1000 de bilete care pot 
da suite întregi de premii.

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres din 28 no

iembrie 1962, au fost extrase din urnă 
următoarele numere : 36 33 38 46 25 19 
Numere de rezervă : 39 15.

Extragere suplimentară : 12 37 15 31
Fond de premii : 444.658

Autoturismul „SKODA* de la trage
rea din 21 noiembrie a.c. a fost cîștigat 
de participantul D0CHI FRANCISC din 
Cluj.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

Ex. 8. — Din stind, picioarele de
părtate, brațele spre stînga la înăl

țimea umerilor, privirea spre mîini 5 
balansarea piciorului drept spre stîn
ga; In același timp balansarea brațe
lor prin jos spre dreapta (1). Reve
nire în poziția de plecare (2). Ba
lansarea brațelor în jos spre dreap
ta;. privirea urmărește mișcarea mii
nilor (3). Aceleași mișcări în partea 
cealaltă. Total 6 timpi. Se repetă.

DOVEZI CA SE MUNCEȘTE IN 
GENERAL FARA PERSPECTIVA?

Sumedenie, iar exemplele bune (care 
se vor deduce din rîndurile de mai jos) 
le afli mai rar. Să lăsăm să vorbească 
cifrele. Avem în față cererile de înscrie
re a echipelor în campionatul republican 
al categoriei A. Șase dintre ele; ala 

cluburilor Farul Constanța și Știința 
Cluj (masculin și feminin), Știința TI. 
mișoara și C.S.M.S. Iași (masculin) au 
înapoia^ inițial chestionarele — trimise 
lor de către federație — fără a prezenta 
și listele echipelor de juniori și junioare. 
Dintre celelalte, doar echipele masculine 
Steaua și Dinamo București, — unul din 
cluburile cu secții de volei la care în 
general problema cadrelor de rezervă e 
privită cu mai multă seriozitate — șî 
șase feminine (Dinamo, Metalul, Voința 
și Progresul București, Voința M. Ciuc 
și Olimpia Brașov) au prezentat la în
scriere liste cu efective complete, de 12 
juniori sau junioare. Restul echipelor 
masculine: Olimpia și Progresul Bucu
rești, Fulgerul Suceava, Petrolul Ploiești 
(cite 11 juniori), Rapid București, Trac
torul Brașov și Dinamo Oraș Dr. P. Gro
za (cite 10), Știința Galați (9), C.S.M. 
Cluj și C.S.O. Baia Mare (8), iar dintre 
echipele feminine : Combinatul poligrafic 
București, C.S.M. Sibiu și Partizanul 
roșu Brașov (11), Știința București 
(10), Rapid București (9), C.S.O. Cra» 
iova și C.S.M. Cluj (8), iar G.S.O. Ti
mișoara (7).

Pe de altă parte, care este calitatea 
jocului prestat de echipele de juniori 
și junioare ale cluburilor cu formații 
în categoria A ? Create prin obligativi
tate regulamentară de către F.R. Volei, 
dar neconcurînd paralel cu echipele se
nioare (ceea ce nici nu este cu putință), 
activînd doar pe plan local și nefiind 
cu grijă controlate și îndrumate de la 
centru, ele duc o viață mai mult for
mală. Valoarea acestor echipe esto 
foarte scăzută, și iată o dovadă că e 
așa : Ia ultimele campionate republicane 
de juniori, din cele 32 de echipe (16 
masculine și 16 feminine) ale cluburilor 
cu reprezentante în prima categorie a 
țării, una singură (Rapid București, 
masculin) a ajuns pînă în finală. _ ,

Ex. 7. — Din stind, brațele lateral; 
palmele în jos : prin săritură depăr
tarea picioarelor și coborirea brațe
lor, atingîndu-se coapsele cu palmele 
(1). Prin săritură se apropie picioa
rele, ridicîndu-se brațele întinse, la
teral (2). Se execută în continuare 8 
sărituri în 16 timpi.

Ex. 8. — Din stînd, picioarele de
părtate, brațele liber în jos : ridi
carea pe vîrfuri cu ducerea brațelor 
prin lateral sus, palmele înăuntru 
(mișcarea se execută încet, cu inspi
rație adîncă) (1). Revenire pe călcîie 
cu îndoirea ușoară a trunchiului îna
inte și coborîrea brațelor (complet 
relaxate) prin cădere, lateral în jos, 
încrucișîndu-le; expirație (2). Se exe
cută în continuare de 4 ori încetinind 
treptat ritmul mișcării.

Pp. t 1 B

Exercițiul 8

ȘI ALTE CIFRE... IN DEFECT

în sfîrșit, ca un tablou de asemenea 
suficient de limpede al proastei munci de 
creștere a cadrelor de rezervă pe care o 
duc multe secții de volei ale cluburilor, 
vă dăm cifrele de pe 26 din listele cu 
jucătoare și jucători seniori, înaintate 
de acestea la înscrierea echipelor lor 
în campionatele republicane de catego
ria A pe 1962-1963. (Observați că 6 din 
cele 12 echipe bucureștene anunță că vor 
participa la campionat cu efective incom
plete).

FEMININ: Dinamo, Voința și C.P. 
București, C.S.M. Cluj, C.S.M. Sibiu și 
C.S.O. Timișoara (efective complete). 
Partizanul roșu și Olimpia Brașov, 
C.S.O. Craiova, Voința Miercurea Ciuc, 
Știința, Progresul și Metalul București 
(10), Rapid București (8). MASCULIN: 
Dinamo și Olimpia București, Fulgerul 
Suceava, Tractorul Brașov, C.S.M. Cluj, 
Petrolul Ploiești, Știința Galați, Dina, 
mo Oraș Dr. P. Groza și C.S.O. Baia 
Mare (efective complete) în schimb — 
Steaua (10 jucători), Progresul Bucu. 
rești (9) și Rapid București, campioana 
țârii (7). Ați citit bine: ȘAPTE JUCĂ
TORI, atîția a prezentat pe listă la în
scriere echipa campioană republicană ! 
(Și, în paranteză să o spunem, unele 
dintre aceste cifre, înscrise pe hîrtie 
înaintea campionatului, au și început a 
fi contrazise — prin efective mai re
duse — de către realitatea de pe te
ren !).

Mai este oare nevoie de vreun comen
tariu ? Credem că nu. Nn de comentarii 
mai e nevoie, ci de măsuri dintre cele 
mai severe. Chemînd la ordine și sti- 
mulînd interesul tuturor echipelor care 
vor dovedi lipsă de preocupare pentru 
problema creșterii șî promovării tinere
tului în echipele fruntașe de club vom 
face să dispară practica „senatorialului 
de drept*. Cei vizați au cuvântul !

CONSTANTIN FAUR

Citiți revista
„Sport și Tehnică"

Nr. 11/1962
DIN CUPRINS :

— Balonul — precursor al zborului
— Vila din adîncul mării
— Atmosfera navei cosmice
— i,Am zburat în curenți de undă"
— Focosul comandă explozia rachetei
— Avioane purtătoare de rachete
— E — 66 ?
— In preajma piramidelor
— Construcții radio pentru începători
— Expediția în „Țara Franz losif“
— Cum se rodează motocicleta
— Turismul pe timp de iarnă
— Magazin, noutăți tehnice, cuvinte 

încrucișate etc.M



Simbătă începe finala campionatului
Mai sint puține zile pină la des

chiderea turneului final al campiona
tului republican de șah. ediția 
Prima rundă a acestei întreceri 
pasionează pe iubitorii șahului 
programată pentru după-amiaza 
simbătă. A fost fixat și locul 
desfășurare : sala festivă a clubului 
Dinamo, din șos. Ștefan cel Mare.

Amintim pe cei 20 de finaliști care 
se vor intrece pentru titlul de cam- 

; pion al țării : V. Ciociltea — actua
lul campion — Th. Ghițescu, FL 
Gheorghiu, O. Troianescu, D. Drimer,
B. Soos, C. Radovici, A. Giinsberger, 
V. Vaisman, P. Voiculescu, M. Pav
lov, M. Nacu, C. Bozdoghină, P. Sei- 
meanu, M. Rădulescu, Gh. Mititelu, 
M. $uteu, I. Szabo, O. Pușcațu și
C. Partos.

, înaintea primei runde, tot în ziua 
de simbătă. va avea loc la clubul 
Progresul din str. Lipscani 16 ședin
ța tehnică pentru tragerea la sorți 
a participanților pe tabela de con
curs. V. C1OCILTEA

DINAMOVIADA DE VOLEI
SOFIA 28 (prin telefon de la co

respondentul nostru). In sala Univer
siada din Sofia au continuat jocu
rile din cadrul Dinamoviadei de vo
lei. In cursul zilei de luni s-au în
registrat următoarele rezultate : Di
namo (U.R.S.S.) — Dinamo (R.D.G.) 
3—1, Spartak (Bulgaria) — Gwardia 
(Polonia) 3—0, Ruda Hvezda (Ceho
slovacia) — Dozsa (Ungaria) 3—1 (la 
masculin), 
(Bulgaria) 
Gwardia 
(U.R.S.S.)

Iată rezultatele înregistrate marți. 
Intilnind echipa Dinamo din R. D. 
Germană, dinamoviștii romini au ob
ținut o victorie clară, ciștigînd cu

iar la feminin: Spartak 
— Dozsa (Ungaria) 3—0, 

(Polonia) — Dinamo 
3—1.

3—0 (12, 9, 8). In celelalte întîlniri: 
Ruda Hvezda — Altar (R. P. Mon
golă) 3—0, Dozsa — Gwardia 3—2, 
Spartak — Dinamo (U.R;S.S.) 3-—2
(masculin); Dinamo (U.R.S.S.) —
Spartak (Bulgaria) 3—0 la feminin. 
Echipa feminină romînă, Dinamo, a 
întîlnit miercuri formația Gwardia 
(Polonia). Victoria a revenit sporti
velor poloneze cu scorul de 3—0 
(6, 8, 8).

La ora cind transmit se dispută 
meciul masculin Ruda Hvezda — 
Dinamo București. După două seturi 
dinamoviștii conduc cu 2—0.

TOMA HRISTOV

Aseară la hochei pe gheață

Selecționata divizionară a dezamăgit:
2—7 cu Tesla Pardubice

de
Campionaful 
șah al U.R.S.S
Spasski, a obținut în runda 
prima sa victorie de la în
tinatei campionatului de șah

Handbaliștii romini au plecat la Helsinki
după o ultimă demonstrație la Leningrad

19 10 (7-8) cu selecționata locală
(Urmare din pag. 1) gii 'mei — ne-a declarat căpitanul

bine folosită de

e- 
chipei noastre. Petre Ivănescu — ne re- 

re- simțim puțin după eforturile depusePauza a fost 
prezentanții noștri. Apărarea trecută pină acum. A fost un turneu foarte 
la sistemul 
mai mobilă si decisă, iar ritmul 
atacurilor este acum deosebit de ri
dicat. Egalăm și luăm imediat con
ducerea : 9—8 in min. 34. Și după
ce la această situație Klimov ratea
ză un 7 metri. , handbaliștii romini 
încep să atace puternic. In numai 12 
minute, datorită lui Mozer. Costache 
JI $i Ivânescu scorul ajunge 15—8. 
Antrenorul Oprea Vlase introduce in 
teren și re/-erveie, dar situația nu 
se schimbă „Secunzii44 sint la înăl
țimea titularilor și măresc continuu 
avantajul echipei. In min. 53 scorul 
era de 19—9 și echipa romină pri
mește aplauze „la scenă deschisă". 
Intr-adevăr, deși au avut in față un 
adversar, foarte puternic, decis sa 
limiteze cît mai mult diferența de 
scor, nandbaliștii romini s-au între
cut pe sine oferind celor prezenți un 
spectacol deosebit de atractiv. Scor 
final 19—10 pentru formația R. 
Romine A fost a 6-a victorie 
totalul celor 7 partide susținute 
U.R.S.S. în timp de 9 zile.

Foarte bun arbitrajul lui 
Boguciava (Leningrad). Au 
Mozer 6, Ivănescu 5, Costache 1 2, 
Costache II 2, Schmidt 2, Hnat 1 și 
Bădulescu 1 pentru reprezentativa 
noastră și Gasiev 4, Ignatov 2, Kli
mov 1. Nikitin 1, Korelov 1, Talasov 
1 pentru echipa Leningradului

★

,4+2“ se dovedește mult frumos, bine organizat, in care am 
intilnit echipe extrem de puternice. 
Handbalul sovietic este in mare pro
gres. Vom folosi cit mai bine timpul 
rămas pini la jocul de vineri, pen- 
.tru a demonstra și in capitala Fin
landei adevărata valoare a handbalu
lui rominesc“.

Hocheiștii noștri fruntași ne-au 
produs aseară o* decepție: intilnind 
echipa cehoslovacă Tesla Pardubice, 
ei au pierdut cu 7—2 (3—1, 1—0, 
3—1). Dar dacă faptul că am pierdut 
in fața unei echipe cehoslovace de 
prima categorie este mai puțin alar
mant și intr-un fel explicabil prin 
valoarea unanim recunoscută a ho
cheiului din țara prietenă, in schimb 
jocul echipei noastre, nepermis de 
slab, ne îngrijorează in mod deosebit.

Este adevărat că în unele momente, 
mai ales in a doua repri-ă, echipa 
noastră a „mișcat" și‘a avut citeva 
ocazii bune de gol dar, in ansamblu, 
ea a constituit o decepție. In anul 
trecut, am mai - intilnit echipe ceho
slovace de prima categorie și am 
reușit chiar victorii asupra lor, ca 
urmare a unui' joc bun. Aseară însă, 
selecționata noastră divizionară — cu 
un joc dezordonat, fără vlagă, cu nu-

Corespondență telefonică din Moscova

Finiș cu surprize in campionatul
de fotbal al U. R S. S.

P. 
din

în

Lev 
marcat:

Handbaliștii romini au plecat 
miercuri din Leningrad indreptin- 
du-se spre Helsinki, urmind ca vineri 
ei să intilnească în localitate națio- »
nala Finlandei. „Atit eu, cit și cole-

Activitatea handbalistică la zi

Cu trei etape înainte de încheierea 
campionatului de fotbal al U.R.S.S. 
puțini erau aceia care puneau la în
doială pe viitoarea deținătoare a 
titlului: „Aceasta va fi Dinamo Mos
cova" — spuneau cei mai mulți din
tre iubitorii fotbalului. Părerea a- 
ceasta era împărtășită și de majori
tatea specialiștilor, intervievați în 
paginile ziarului „Izvestia". La drept 
vorbind, aceste pronosticuri aveau 
un temei : Dinamo Moscova se afla 
în fruntea clasamentului, cu două 
puncte avans față de Spartak Mos
cova, evoluase bine în turneul final 
și dispunea de o apărare sigură, 
promptă, în frunte cu cunoscutul Lev 
Iașin.

S-a intîmplat, ceea ce foarte puțini 
au prevăzut. Titlul de campioană a 
U.R.S.S. a fost cîștigat in acest an 
de Spartak Moscova, iar dinamoviștii 
moscoviți s-au clasat pe locul 
la trei puncte de 
aceasta în primul 
slab al formației 
realizat un singur
posibile : 0—1 cu Dinamo Kiev. 1—2 
cu Șahtior Donețk 
Rostov. Spartak, 
„s prin tat44 puternic, 
meciuri punctajul
susținut ultima partidă la Kiev cu 
campioana pe anul 1961, Dinamo din 
localitate, ciștigînd cu 2—0. Am putea 
spune că 
campioană 
pline" pe

Ca și in
o evidență 
înfringerilor, a golurilor marcate și 
primite de echipe in decursul cam
pionatelor. Aceste statistici atestă că 
cei mai buni atacanți din istoria fot
balului sovietic au fost maeștrii eme- 
riți Aleksandr Ponomarev (148 goluri) 
și Nikita Simonian (141). In prezent 
Simonian antrenează pe campioana 
U.R.S.S., Spartak Moscova, iar Pono
marev pe Dinamo Moscova. Apelînd, 
în continuare, Ia cifre, aflăm că Spar
tak a cucerit pină acum titlul de 
campioană de 8 ori, iar Dinamo Mos- 

în acest an, din 
prima 
Și-au

rii

Baku, este 
: 16 goluri
Sevidov fac 
al U.R.S.S. 

explică suc-

lider. Se 
rînd prin 
Dinamo, 

punct din

secund, 
explică 
finișul 

care a 
șase

și 1—1 cu S.K.A. 
în schimb, a 

acumulind în trei 
maxim. Echipa a

greșeli personale ale apa
și cu liniile a doua și a 

atac departe de randamentul 
nu putea pretinde un suc-

noastră a prezentat lipsuri

nu poate 
jocuri in- 
atac,
mai bună 
linii

linia

n-au

meroase 
rătorilor 
treia de 
obișnuit 
ces.

Echipa
mari în apărare. Pușcaș a primit go
luri parabile, Ionescu și Czaka au co
mis greșeli nepermise pentru rutina 
lor, Fogoroș a dovedit că 
face față deocamdată unor 
ternaționale mai grele. In 
cu frații Szabo a fost cea 
dar a ratat mult. Celelalte
reușit mai deloc să țină pucul, n-au 
periclitat poarta adversă. Sîntem la 
început de sezon, e drept, dar jocul 
de aseară al selecționatei trebuie să 
dea de gîndit, mai ales că peste foar
te scurt timp jucătorii selecționatei 
Bucureștiului vor participa la Bel
grad la „Cupa Dunării" iar eehipa 
noastră națională va întîlni pe cea a 
R.D.G.

Aseară, oaspeții (care s-au dovedit 
demni 
hochei 
Vaniek 
routek 
noastră
și Czaka.

Astă-seară, la ora 19, se dispută al 
doilea joc, între aceleași formații.

reprezentanți ai valorosului 
cehoslovac) au înscris prin 
(2), Franc (2), Danihelka, Je- 
și Mareș. Pentru selecționata 
divizionară au înscris Andrei

♦ După etapa desfășurată 
trecută, clasamentele .Cupei de 
arată astfel :

săptamîna 
iarnă “

FEMININ

1. Rapid 2 2 0 0 49:13 4
2. Știința 2 2 0 0 37:12 4
3. Confecția 2 1 0 1 27:3fi ?
4. Unirea 2 1 0 1 19:29 2
5. Progresul 2 0 0 2 23:38 0
fi. Vestitorul 2 0 0 2 16:43 0

MASCULIN

I. Dinamo 2 1 1 0 41:35 3
2. Știința 2 1 1 0 38:37 3
3. Steaua 2 1 0 1 33:29 2
4. C.S. Școlar 2 1 0 1 33:31 2
5. Rafinăria Tel. 1 1 0 0 18:15 2
6. Rapid 2 1 0 1 36:36 2
7. Dinaino Bacău 1 0 0 1 16:22 0
8* Titanii 2 0 0 2 30:40 0

Cea de a treia etapă va avea loc luni

pe terenul de joc vechea 
a investit cu „puteri de- 
noua campioană.
alte țări, și la noi se ține 

numărului victoriilor,

3 decembrie în sala Floreasca.
♦ Iată citeva din rezultatele înregis

trate in „Cupa de iarnă" la Brașov : 
Textila Sf. Gheorghe — Recolta Hălchiu 
(m) 21—22 (8—11); Știința Brasov — Trac
torul (m) 23—29 (11—18); Dinamo — Chi
mia Făgăraș im) 28—22 (13—10): Tracto
rul — Sc. Medie nr. 2 (f) 31—16 (11—6); 
Partizanul roșu — S.S.E. (f) 41—7 (24—3); 
Rulmentul — Luceafărul (f) 17—9 (9—6). 
(C. Gruia-coresp. reg.).

♦ S-au încheiat întrecerile fazei re
gionale a campionatului de calificare 
din regiunea Ploiești. La băieți, pe pri
mul loc s-a clasat Petrolul, urmată de 
Metalul Tîrgoviste și Tînărul electrician 
Cîmpina, iar Ia fete, pe primele trei 
locuri au terminat în ordine : S.S.E.
Buzău. Flamura roșie Ploiești și Știința 
Pătîrlagele. (C. Negulescu și M. Popes- 
cu-coresp), -

♦ Echipele de juniori din Petroșeni 
(băieți) și Teiuș (fete) sînt: noile cîștî- 
gătoare ale fazei regionale (Hunedoara) 
din cadrul campionatului republican. 
(N. Sbuchea-coresp.).

Ghenadi Logofet (apărător) și Iuri 
Sevidov (atacant), ambii în vîrstă de 
20 de ani. Ultimul. împreună cu Mar- 
karov de la Neftianik 
golgeterul campionatului 
marcate. Și Logofet și 
parte din lotul olimpic

Mulți dintre specialiști
cesul echipei Spartak prin aceea că 
ea și-a însușit cel mai bine sistemul 
4—2—4. Intr-adevăr, spre deosebire 
de alte formații ale noastre care au 
văzut în acest sistem numai o po
sibilitate de întărire a apărării, noua 
campioană a înțeles prima că mar- 
cînd goluri numai din contraatacuri 
nu poți sconta pe un succes efectiv. 
Cîștigarea titlului de campioană de 
către Spartak atestă că echipa, adop- 
tind sistemul amintit, nu a neglijat 
totuși rolul pe care trebuie să-1 joace 
atacul.

Printre cei mai buni atacanți ai 
echipelor Ț.S.K.A. și Pahtakor Taș- 
kent se numără tinerii Vladimir Po
likarpov și Mirador Abduraimov, în 
virstă de 18 ani, cunoscuți publicului 
clujean de la Turneul de juniori 
U.E.F.A.

A luat sfîrșit campionatul U.R.S.S. 
pe anul 1962, dar pe iubitorii fotba
lului ii preocupă de pe acum siste
mul de disputare al viitorului cam
pionat. Federația de fotbal a U.R.S.S. 
a publicat recent în „Sovietski sport" 
propunerile sale în această direcție. 
Se preconizează ca in categoria A să 
figureze in viitorul sezon 34 de e- 
chipe. Primele 17, jucînd sistem tur
neu, fiecare cu fiecare, vor participa 
direct la lupta pentru titlul de cam
pioană. In luna decembrie, plenara 
Federației de 
lua o hotărire 
problemă.

fotbal a U.R.S.S. va 
definitivă în această

OLEG
redactor la

KUCERENKO
„Sovietski sport"

mărime ale 
demonstrat

noua campioană, 
lotul său

cova — de 9 ori. 
nou aceste stele de 
fotbalului sovietic 
superioritatea.

Pe scurt, despre
Spartak Moscova are în 
fotbaliști care au îmbrăcat de multe 
ori tricourile reprezentativei U.R.S.S.: 
portarul Vladimir Maslacenko, apără
torii Anatoli Maslenkin, Anatoli Kru
tikov, căpitanul echipei Igor Netto, 
înaintașul Hușainov. Nu putem să 
nu-i amintim, de asemenea, pe tine-

FOTBAL PE GLOB
Ieri s-au disputat două meciuri 

contînd pentru competiția europeană 
„Cupa cupelor". La Bratislava, Slo
van a întrecut cu 1—0 (0—0) pe Lau
sanne, iar la Neapole, Napoli și Uj- 
pesti Dozsa au terminat la egalitate: 
1—1. Cum prima partidă se încheiase 
tot cu 1—1, urmează să se dispute 
cel de al treilea meci.

Boris 
a IV-a, 
ceputul 
al U.R.S.S., ciștigînd la Mnațakanian 
în 38 de mutări. în primele trei run
de Spasskj suferise două eșecuri con
secutive, la Stein și Bannik. Partida 
dintre tinerii maeștri Alexandr Zai- 
țev din Vladivostok și Igor Zaițev 
din Moscova a fost cîștigată de pri
mul la mutarea 37. Suetin l-a învins 
pe Hodos, Holmov pe Aronin, Savon 
a cedat la Kot și Mikenas la Bannik. 
O singură remiză s-a înregistrat în 
partida Sclanovski—Korcinoi.

Numai 4 partide s-au terminat în 
cea de-a 5-a rundă a campionatului 
unional de șah. Marele maestru Vic
tor Korcinoi l-a învins la mutarea a 
24-a pe Stein, Tal a cîștigat la Mna
țakanian și Suetin la Aronin. Remiză 
a fost partida dintre I. Zaițev și 
Krogius. Spasski a jucat cu albele 
împotriva lui Mikenas. Fostul cam
pion are avantaj decisiv la întreru
pere. Din cauza îmbolnăvirii lui Tai- 
manov a fost amînată 
tuia cu Bannik. Fără 
jocul Tal și Stein au 
pra remizei în partida 
runda a 4-a.

partida aces- 
să mai reia 

convenit asu- 
întreruptă in
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S-au încheiat campionatele 
internaționale de tenis de masă

ale Suediei
STOCKHOLM 28 (Agerpres).

Au luat sfîrșit campionatele interna
ționale de tenis de masă ale Suediei 
desfășurate timp de 4 zile in orașul 
Boraas. In proba de simplu mascu
lin titlul a revenit campionului iugo
slav Markovic, care a dispus cu 
3—0 de compatriotul său Vecko. De 
remarcat că in sferturile de finală, 
cehoslovacul Miko l-a eliminat cu 
3—2 pe cunoscutul campion maghiar 
Berczik. Eva Foeldi-Koczian (R. P. 
Ungară) a cucerit proba feminină, în- 
trecind in finală cu 3—2 pe Agnes 
Simon (R. F. Germană), lată cîștigă- 
torii probelor de dublu : femei: Eva 
Foeldi, Anderson (R.P.U.—Suedia) ; 
mixt: Alser, Harst (Suedia, R. F; 
Germană); bărbați: Arndt, Michales 
(R. F. Germană).RADU URZICEANU
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AVERY BRUNDAGE, președintele Co
mitetului Olimpic Internațional, a cerut 
telegrafic secretarului C.I.O., Otto Ma
yer, să convoace la începutul lunii fe
bruarie o conferință a membrilor co
mitetului ; C.I.O. și a președinților fede
rațiilor sportive internaționale consacra
tă discutării problemei sportului și po
liticii. „Convocarea acestei conferințe 
— seric ziarul elvețian „La Tribune de 
Geneve" — este motivată de faptul că 
guvernul fillpinez a refuzat să acorde 
vize de intrare baschetbaliștilor iugo
slavi s înscriși la campionatele mondiale 
și de greutățile pe care le face guvernul 
R.F. Germane alcătuirii unei echipe 
unite a Germaniei la Jocurile Olimpice 
din anul 1964".

ANTRENORUL sovietic Soloviev a 
anunfat săptămina trecută la Moscova 
că reprezentativa olimpică de fotbal a 
Uniunii Sovietice va întreprinde în 
primăvara anului viitor un turneu in 
America de Sud. Fotbaliștii sovietici au 
fost invitați să joace In ~ " 
bia și Peru.

SONNY LISTON și-a 
intenția de a se muta 
natal, Philadelphia, la _ .
Philadelphia — a declarat el — sînt con
siderat in continuare drept un răufă
cător".

.,IN PESTE 500 de localități din tier
mania occidentală nu există nici o e- 
chipă și nici un teren de sport" — se 
plinge ziarul vestgerman „Deutsche 
Zeitung". „Acestea — adaugă ziarul — 
constituie pete albe pe harta sportu
lui din R.F.G.".

Bolivia, Colum-

făcut cunoscută 
din orașul lui 
Chicago. ,.La

IN MECIURILE interfări susținute in 
ultimii ani reprezentativa de fotbal a 
Angliei a folosit nu mai puțin de 9 centri 
atacanft, Peacock fiind ultimul care a 
fost încercat, cu prea puțin succes insă. 
Amintind timpurile cind in centrul liniei 
de atac engleze 
Tommy Lawton, 
Express' 
centru 
Acum
Aceasta este diferența...'

Jucau Ted Drake și 
ziarul englez 

a scris : „înainte 
atacant timp de 
avem 9 într-un

.Daily 
aveam un 
nouă ani. 

singur an.

IN TIMP ce clubul austriac de fotbal 
F.C. Viena a cumpărat pe jucătorul 
brazilian Paulinho iar clubul F.C. Austria 
a trimis un emisar în America de Sud 
in căutarea unui stoper, Federația aus
triacă de specialitate pregătește un 
nou regulament pentru „salvarea fotba
lului austriac". Acest regulament, care

urmează să fie supus spre aprobare con
gresului federației programat în primă
vara anului viitor, prevede interdicția 
echipelor de a avea în loturile lor mai 
mult de doi jucători „importați'4 din 
străinătate.

LA 22 NOIEMBRIE s-au încheiat la 
Varșovia lucrările celui de al 2-lea Con
gres al Federației europene a antreno
rilor de atletism.

La lucrări au participat 80 de tehni
cieni binecunoscuți, care au discutat 
de-a lungul a patru zile problemele 
antrenamentului modern. Au luat parte 
delegați din 21 de țări. Congresul a a- 
les consiliul de conducere. Ca^ președin
te a fost reales Toni Nett (R.F.G.).

la Coventry, 
_ _____ „__ „_________ ____ fotbal dintre 

juniorii Angliei și Elveției. In min. 9 
cind englezii conduceau cu 1—0, din 
cauza ploii intense meciul a trebuit să 
fie Întrerupt. Partida nu s-a mai re- 
jucat, pină in prezent.

FEDERAȚIA de specialitate din' Uru
guay a precizat că neparticiparea echi
pei reprezentative la campionatele șud- 
americane din Bolivia se datorează di
ficultăților climaterice. După cum se 
știe, orașul La Paz se află situat la o 
altitudine de 3.500 m.

De CURIND a avut loc 
in Anglia, intilnirea de

VELODROMUL acoperit dm localitatea 
' ‘ a ars complet în urma

(cel mai mare din acest 
1924).

Gand (Belgia) 
unui incendiu 
oraș din anul

norvegiană de fotbal a 
sâ nu participe la turneul Â

FEDERAȚIA
luat hotărirea 
olimpic de la Tokio din 1964.

LAILA SCHOU-NIELSEN, O sportivă 
valoroasă și multilaterală, a fost aleasă 
președinte al Federației de handbal din 
Norvegia.

FEDERAȚIA de specialitate din Anglia 
a desemnat stadioanele pe care se vor 
desfășura turneele finale ale campiona
tului mondial de fotbal, aparținînd ur
mătoarelor 7 cluburi : Arsenal. Shefield 
Wednesday, Aston Villa, Newcastle U- 
nited, Sunderland, Everton, Manchester 
United. In plus, se va juca bineînțeles 
și pe stadionul Wembley. Capacitatea 
acestor stadioane este de 500.000 de 
locuri.

CLAUDE PIQUEMAL. campion 
pean la 100 m plat va începe să 
rugbi.

eu co
joace

. '. 'i «A w
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