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Trinta se bucură de o deosebită 
popularitate in rîndurile elevilor 
de la secția profesională din 

Complexul șooiar Tei.
Iată o fază de la concursul de 
trintă din cadrul Spartachiadel 

de iarnă a tineretului.
Foto : F. Tempter
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Apropierea sezonului de iar
nă se simte pretutindeni. In 
orașul Cluj — de pildă — se 

actualul se- 
naturale: 
in par- 
sportivă 
de vo-

Meciuri interesante
în Cupa
București

orașului
la box

box din cadrul
București" au

La primele starturi^.
Ejtevii comph

Tei al M.I.
rl 11 _nm >0*7Ețevii complexului școlar 
Tei al M.I. au trăit luni 
după-amiază un eveni

ment deosebit prilejuit de 
inaugurarea întrecerilor din ca
drul Spartachiadei de iarnă. 
Atmosferă sărbătorească, așa 
cum se cuvine la o competiție 
de o asemenea amploare.

In școala noastră (cu peste 
1.400 
mulți 
ticipă 
multe 
performanță, 
făcut însă în 
printre care 
de iarnă. De 
puternica tradiție a 
competiții printre elevii noștri.

La primele starturi au fost 
prezenți peste 200 de elevi 
(dintre cei 1.000 care vor fi 
antrenați în competiție) — șa
hiști, gimnaști, iubitori ai trân
tei. Cin,e sînt concureriții ? In 
IțjBjorițatea cazurilor, pasio- 
națwk ri sportului, fruntași la 
carte și în munca organizațiilor 
U.T.M.

Din rîndul celor 82 de șahiști 
înscriși la acest prim concurs, 
doi elevi de la „medie" — E. 
Voicu (a X-a C) și N. Șerbă- 
noiu (a X-a A) — și trei de 
la „profesională" — I. Solea 
(II D), N. Medeleanu (III E) 
și N. Buligescu (III F) — a- 
trag în mod special atenția 
prin felul cum joacă. Intre ei, 
se pare, se 
pentru titlul 
complex.

Participanțl 
de trintă sînt, de regulă, bă
ieții de la „profesională". Pină 
acum, din cei 54 cîți s-au în
scris în concurs, N. Manea (II

Prof. N. SORBALĂ 
șeful catedrei de educație fizi
că de la Complexul școlar Tei

Ganea (III D), F. Pla- 
D) — cat. 55 kg., Gh.

OII D) — cat. de la 61 
Gh. Mihăilescu (III D)

(61 la număr). Concurs 
reușit, cu exerciții din 
Complexului sportiv, 
I. Primii campioni (pe

de elevi), sportul are 
prieteni, tineri care par

ia diferite competiții, 
dintre

C), D. 
tis (II
Stoica
kg. și
— cat. 55—61 kg au avut cea 
mai bună comportare.

Ultimii concurenți din prima

zi a întrecerilor au fost gim- 
nașdi 
foarte 
cadrul 
gradul
clase și probe): Gh. Iliescu — 
XI-a C, D. Ciolacu și I. Ma
nea — II C, Viorica Chețea, 
Lucia Ștefan și Mariana Pir
on — toate din a IX-a D.

(Continuate in pag. a 2-a)

amenaja in
patru patinoare 
parcțil Babeș,

public. Ia baza 
Rapid și la terenul 
lei Știința. In așteptarea în
ghețului patinatorii se pre
gătesc intens pe... uscat. Sub 
conducerea antrenorului An
drei Somody, cei peste 20 de 
tineri sportivi Încadrați in sec
ția de patinaj artistic a C.S.M. 
Cluj, majoritatea intre 7-14 
ani. fac antrenamente de pre
gătire fizică. De la începutul 
lunii noiembrie au Început și 
antrenamentele in sală, unde 
se exersează diferite figuri. 
O formă bună au arătat pină 
in prezent Anca Olteanu, Lu-

cian Georgeci, Viorica Ianceu, 
Lucian Mariș și Mihai Urcan.

Intense pregătiri se fac în 
aceste zile și în regiune. 
Astfel, în fiecare raion se vor 
amenaja cite două-trei pati
noare, iar în prezent se caută 
locurile pentru pîrtii de schi

(Continuare In pag. a 2-a)

Scrimerii de la Progresul
București in 0. P. Polonă

ele la nivel de 
începutul l-au 

întreceri de mase, 
șl spartachiadele 
aici, frumoasa și 

acestor

va 
de

la

da „bătălia" 
campion pe

întrecerile

3n 1933, concursuri de schi în fiecare săptămînă
Ca în fiecare an, venirea 

frigului și a zăpezii readuce 
în actualitate schiul. în aștep
tarea 
care 
de o lună, vă prezentăm ca
lendarul competițional intern 
al anului 1963.

în prima duminică a anului 
viitor, la 6 ianuarie, Predea
lul va găzdui concursul de 
deschidere a sezonului, orga
nizat de Federația <je speciali
tate și rezervat „alpinilor". In 
program figurează, ca de o- 
bicei, doar slalomul special, 
în aceeași zi, tot în organiza
rea F.R.S.B., fondiștii vor lua 
startul la Bușteni iar săritorii 
la Rîșnov în primele competi
ții rezervate lor. în continua
re, calendarul ocupă toate 
sfîrșiturile de săptămînă pină 
la 13 aprilie (cu excepția zi
lelor de 23—24 martie), Iar 
printre cele mai importante șl 
mai atractive concursuri amin
tim „Cupa R.P.R." (pe etape, 
probe alpine și nordice), cam
pionatele republicane șl, spre

primei confruntări, de 
ne desparte mai puțin

sfirșitul sezonului, în vederea 
prelungirii la maximum a ac
tivității competitionale, „Cu
pa Federației".

Dintre celelalte concursuri 
cu caracter republican pre-

țiile necesare. Nu se pune pro
blema mutării centrului 
greutate competițional, 
după părerea noastră, cea mai
bună popularizare a schiului 
o face... tot schiul, evident a-

de 
dar.

Sîmbâtâ, Ia Florcasca,
Ana Scherer (Voința Sibiu) s-a pregătit intens pentru a-și apăra 
tn sezonul 1963 udul de campioană republicană la

în primăvara acestui an.

Foto :

cobori re cucerit

D. Stăncu Ieșea

meciului Rapid București—
«Spartacus Budapesta In C.C.E. la handbal in 1

Iubitorii handbalului din Ca
pitală vor avea prilejul să 
siste simbătă 8 decembrie 
prima întîlnire, dintr-o serie

a- 
la 
de

Constanta Dumitrescu ( Rapid)

ca. Este vorba de returul me
ciului RAPID BUCUREȘTI— 
SPARTACUS BUDAPESTA din 
cadrul primului tur al ,>Cupei 
campionilor europeni". După 
cum se știe, în prima întîlnire 
desfășurată Ia 29 noiembrie, la 
Tata, feroviarele au terminat 
învingătoare cu scorul de 4—2 
(3—2).

Pentru meciul de sîmbătă, 
campioanele vor folosi efectivul 
lor complet. Echipa Spartacus 
este așteptată să sosească 
Capitală în cursul dimineții 
Vineri.

(Continuare tn pag. a 2-a)

în 
de

zente în acest calendar, se mai 
cuvin amintite „Cupa Poiana", 
„Cupa Dinamo", „Cupa Olim
pia" și Concursul Centrelor de 
Copii, toate devenite tradițio
nale.

In încheierea comentariului 
privind calendarul competiți
ilor republicane de schi, obser
văm cu satisfacție că printre 
locurile de desfășurare a a- 
cestor concursuri figurează 
Rîșnovul, Miercurea-Ciuc și 
Fundata. Nu putem însă să nu 
regretăm „absența" Văii Jiu
lui, Semenicului, Munților A- 
puseni și Borșei, ca și a altor 
centre, încă mai slab dezvol
tate, dar cu posibilități pentru 
schi în ceea ce privește condi-

tunel cînd e 
maeștrii sportului. Avem con
vingerea că atragerea tineretu-

practicat de

(Contniiutre in pag. a 2-a)

8 confruntări internaționale, pe 
care le va găzdui în ultima

Cupa „30 Decembrie" la rugbi pentru juniori
Dovedind, în continuare, 

preocupare pentru dezvoltarea 
rugbiului în rîndurile tineretu
lui, clubul sportiv Metalul or
ganizează o nouă competiție re
zervată juniorilor și dotată cu 
o frumoasă cupă. La întrece
rile, care se desfășoară în 
cinstea zilei de M Dnrpmhr..-.

participă tineri rugbiști de la 
Școala profesională construcții 
și montaj, Școala profesională 
„23 August" etc. Echipa de ju
niori a clubului Metalul va fi 
formată din tineri care au ab
solvit școala profesională și 
sîn^acun^nur^^^^^^^^^^^^

Cu prilejul manifestărilor 
sportive organizate in cinstea 
„Zilei minerului", la Katowice 
a avut loc întîlnirea de scrimă 
dintre Gornifc și Progresul 
București. Meciul s-a terminat 
la egalitate: 2—2. Sportivii ro
muri au ciștigat la floretă 
11—5 (atit la bărbați cât și 
femei), in timp ce gazdele 
învins cu 12—4 la sabie și 
9—7 la spadă.

cu 
la 
au 
cu

întrecerile de 
Cupei orașului

ajuns în faza finală. Luni sea
ra, în sala Casei de cultură 
a tineretului din raionul T. Vla- 
dimirescu, tinerii boxeri bucu- 
reșteni s-au întîlnit în semi
finalele primei faze, dînd loa 
Ia dispute foarte dîrze și echi
librate. Cele mal frumoase par
tide le-au furnizat perechile 
N. Hîrșu (Dinamo) — M. Soare 
(S.P.C.), C. Ghiță (Voința) — 
Gh. Bădoi (Viitorul). O singură 
Întîlnire s-a terminat înainte 
de limită : aceea dintre Ilie 
Tudor (Dinamo) și Die Șerban 
(Olimpia) și a dat cîștig de 
cauză dinamovistului, care a 
obținut decizia prin descalifi
carea adversarului pentru ți
neri repetate.

Iată celelalte rezultate teh
nice : I. Pop (Dinamo) b.p. T. 
Voicu (Unirea), I. Lungu (Uni
rea) b.p. P. Hodivolanu (S.P.C.), 
I. Stoian (S.P.C.) b.p. 
(S.P.C.), A. Mărcuș 
pierde la puncte în 
Gh. Stan (Metalul), V. 
(Olimpia) b.p. V.
(Dinamo), M. Paraschiv (Rapid) 
pierde la puncte la I. Stoicu- 
lescu (C.S.S.). S-au mai cali
ficat pentru finale prin re
prezentarea adversarilor P. Ra
du (Rapid) și M. Dumitresca 
(C.P.B.).

Finalele primei faze a „Ct>- 
pei orașului București" se vor 
disputa astă-seară în aceeași 
sală.

V. Nițol
(Steaua) 
fața Iul 
Popescu 

Alexandru

I. BRETEANU — coresp.

Campionatul republican de șah

jTroianeseti și
republican de 

mulțumiți marți 
festivități a clu. 
Și aveau toate

Asistaseră la întîl-

Spectatorii rundei a IV-a a 
campionatului 
șah părăseau 
seara sala de 
bului Dinamo, 
motivele.
niri interesante, aprig dispu
tate, de o bună valoare. Din 
cele 10 partide programate, 9 
au luat sfirșit în orele regu
lamentare de joc, una singură 
rămînînd neincheiată. O run
dă cu multe partide întrerupte 
nu-i bucură pe 
lui. Este ca un 
în care scorul

Marți, primul
scris Nacu, învingîndu-I in 27 
de mutări pe Șuteu, la capă
tul unei întîlniri în care ata
cul negrului s-a desfășurat 
încă din deschidere și a de
venit repede irezistibil.

Partida centrală a rundei se 
anunța aceea dintre Ciocîltea 
și Szabo, doi jucători combi-

amatorii șahu- 
meci de fotbal 
râmîne alb...
punct l-a în-

Pușcașu lideri
nativi care nu se 
de Ia complicații 
Szabo îl pregătise campionului 
țării o surpriză: a jucat, eu 
negrele, aceeași variantă a a- 
părăril spaniole pe care Cio
cîltea a folosit-o în prima sa 
partidă cu Bobby Fischer la 
Olimpiada de șah de la Varna. 
Astfel, la un moment dat, se 
crease impresia că Ciocîltea 
este nevoit să joace împotriva 
lui... Ciocîltea. Campionul a 
găsit, însă, o întărire a jocului 
albului, a sacrificat o piesă, 
obținînd o poziție amenință
toare de atac. Avalanșa de 
pioni albi era gata-gata să se 
pună în mișcare. Dar, o ine
xactitate comisă în această po
ziție extrem de complicată a 
echilibrat situația și partida

dau în lături 
și sacrificii.

A fost stabilit programul jocurilor
de baschet de simbătă și duminică
Știința Timișoara — Dinamo 

București, acesta este cel mai 
important meci al etapei cam
pionatului republican mascu
lin. Celelalte jocuri ale 
pei a doua sânt: seria I: 
greșul București — C.S.O. 
iova, Politehnica Cluj 
Steaua București, Știința 
București — Știința Cluj, Voin
ța Iași — Dinamo Oradea; 
seria a Il-a: Farul Constanța 
— Știința Tg. Mureș, Rapid 
București — A.S Roman, 
Steagul roșu Brașov — C.S.O. 
Galați. Partidele din Capitală 
se vor disputa duminică, în 
sala Giulești, de la ora 8,30,

Roman, Știința

eta-
Pro-
Cra-

feminin
I.C.F. și 

Știința 
întîlniri

Dr. O. TROIANESCU

pid — A.S
— Știința Cluj.

Din meciurile etapei a pa
tra a campionatului 
se remarcă Voința — 
Crișana Oradea — 
București. Celelalte
sint : seria I: Voința Brașov
— Rapid București, Progresul 
București — Unirea București, 
S.S.E. Constanța — Știința Ti
mișoara ; seria a Il-a: Mu
reșul Tg. Mureș — Voința Ora
dea, Știința Cluj — Olimpia 
București, Voința Tg. Mureș — 
C.S.M.S. Iași. Cele două jocuri 
dintre echipele bucureștene 
vor avea loc simbătă, în sala 
Giulești, de la ora 17,30, după

s-a terminat remiză prin șahi 
etern.

Dr. Troianescu a ținut în 
fața Iul Bozdoghină o verita
bilă lecție: cum se realizează 
un avantaj pozițional! Prin 
mutări logice și puternice, cu 
o mare cursivitate între toate 
stadiile partidei, maestrul in
ternațional a făcut 
probă a forței sale 
cîștigînd o partidă 
Cu puțin înaintea

VALERIU

o nouă 
poziționale, 

excelentă, 
controlului ■

CHIOSF,



De o parte și de alta a fileului
la Știința Petro- 

Mincev, fost pînă
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START LA 
ȘI SANIUȘ

Regiunea 
tinerii și 
pregătiri

Și în raionul Ciuc din 
Mureș-Autonomă Maghiară 
tinerele au făcut intense 
pentru primele întreceri ale Sparta
chiadei de iarnă. In comuna Racul, 
de pildă, zeci de sportivi și sportive 
au terminat repararea săniuțelor și a 
schiurilor, confecționarea altora noi, 
pregătirea meselor de tenis, comple
tarea echipamentului sportiv etc. 
Toate aceste acțiuni au fost făcute 
sub supravegherea inimosului profe
sor de educație fizică Carol 
Imaginea noastră a surprins un
de micuți amatori ai schiului și ai 
săniuței în febrilă activitate de... re
parații. Cu cîteva zile în urmă, cînd 
a fost făcută fotografia, zăpada se

Biro.
grup

IA PRIMELE STARTURI
(Urmare din pag- 1)

Acesta a fost doar începutul. In 
viitoarele concursuri vor intra în 
competiție, iubitorii tenisului de 

masă, amatorii de atletism (cros), 
kaltere și — în funcție de condițiile 
atmosferice — patinatorii. Există toate 
condițiile ca întrecerile să se bucu- 
re de succes deplin. Conducerea șco- 
Jfi (prin tovarășii directori S. Comșa 
gi Gh. Călin), profesorii (și în spe
cial D. Apostol și D. Ionescu), comi
tetul U.TJW. ne acordă un sprijin 
prețios. se interesează îndeaproape 
de rezolvarea tuturor problemelor de 
ccganizare. Acest fapt ne stimulea
ză să muncim cu toată însuflețirea, 
eu toată priceperea, pentru reușita 
Întrecerilor.

0 i ■ i 
■ i ■ i 
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SĂPTĂMÎNA VIITOARE, în 
București, un important eveniment 
In viața voleiului nostru: consfătuirea 
anuală a Federației ramîne de volei, 
care va avea loc vineri 14 decembrie 
începînd de la ora 17, la sediul Con
siliului
* O

nare-a 
UCFS 
mai largi, cu convocarea tuturor an
trenorilor din Capitală, pentru extin
derea învățămintelor oferite de re
centele campionate mondiale din 
Uniunea Sovietică. Ședința va avea 
loc mîine, vineri, 7 decembrie la ora 
19, la sediul consiliului orășenesc. 
Cu acest prilej vor prezenta refe
rate maestrul emerit al sportului 
prof. Ștefan Roman, antrenorul se
cund al echipei masculine și Gh. Con- 
stantinescu, antrenorul echipei femi
nine.

• ÎNTĂRIRI la Rapid București : 
Octav Săndulescu — care a jucat în

General al UCFS.
BUNA INIȚIATIVĂ : argani- 
de către consiliul orășenesc 
București a unei ședințe

campionatul trecut 
șeni — și Nicolaie 
de curînd la Șteaua. Ultimul, vechi 
rapidist, terminîndu-și 
tar, revine la clubul 
echipă a și jucat un 
campionat, duminica 
împotriva Științei.

stagiul mili- 
uău, în a cărei 

meci în actualul 
trecuta la Cluj

• A FOST REPROGRAMAT me
ciul C.S.O. Baia Mare-Progresul 
București, din cadrul seriei I mas
culine a campionatului republican de 
categoria A, Aceasta, ca urmare a 
faptului că, în urma cercetărilor în
treprinse, s-a constatat că bucureș- 
tenii, plecați din Capitală cu avionul, 
nu au putut ajunge in timp util din 
cauza condițiilor atmosferice nepri
elnice aterizării la Baia Mare. Așadar, 
din motive de forță majoră, care 
exclud pierderea meciului prin ne- 
prezentare. Astfel, întâlnirea se va 
juca la 13 ianuarie 1963, bineînțeles 
tot la Baia Mare.

lăsa încă așteptată. Acum, ea s-a 
așternut și prin aceste locuri, așa că 
startul poate fi dat

B. SEBOK — coresp.

O FRUMOASA INIȚIATIVA
A ASOCIAȚIEI RAPID ORADEA

întrecerile Spartachiadei de iarnă 
sînt privite cu un deosebit interes 
de activiștii sportivi din Oradea, 
misia regională de organizare, 
stituită săptămina trecută, și-a 
tocmit un plan de muncă în 
membrii comisiei au 
în ceea ce privește 
buna desfășurare a Întrecerilor, atît 
în raioane, cît și în asociațiile ora
șului.

O frumoasă inițiativă a fost luată 
de asociația sportivă a ceferiștilor 
orădeni, Rapid, în privința stimulării 
organizării întrecerilor de haltere. 
Fiind singura asociație din Oradea

Co- 
con- 

în- 
care

sarcini concrete 
organizarea și

cu secție de haltere (secția numără 
70 de halterofili din care 20 clasi
ficați), ea organizează în patru aso
ciații sportive din orașe centre de 
inițiere în sportul halterelor. La a- 
ceste centre, unde tinerii pot învăța 
primele noțiuni tehnice de ridicarea 
halterei, funcționează ca instructori 
cei mai buni halterofili ai asocia
ției, printre care Augustin Culici, 
cîștigătorul locului I (categoria peste 
75 kg) 1^ finala pe țară a Sparta- 
chiadei de iarnă din 1959 și alți hal
terofili fruntași din Oradea ca R. Ha- 
lusca, I. Popovici, Z. Dobranski ș.a.

La fel sînt sprijiniți și partici
pant la întrecerile de trîntă. Clubul 
Crișana a pus sala de lupte la dis
poziția tinerilor care 
trenamente sau să 
cursuri de trîntă.

Zilele acestea, în
din oraș și din raioane au avut loc 
concursuri festive de deschidere a 
Spartachiadei. La asociația sportivă 
Blănuri, în fața unei 
sistențe s-au desfășurat 
șah și tenis de masă.
șite s-au organizat și
F.C.O. și Rapid la haltere, șah, te
nis de masă și popice.

La asociația sportivă Crișul din 
Chișineu-Criș, peste o sută de tineri 
de la Școala de mecanizatori, Școala 
medie, G.A.C. Chișineu-Criș 
prinderea locală au luat 
frumoase întreceri de tenis

vor să facă an- 
organizeze con-

multe asociații

I In 1963, concursuri în fiecare săptămina

numeroase a- 
concursuri de 
întreceri reu- 
la asociațiile

(Urmare din pag. 1)

lui din regiunile cu condiții climati
ce favorabile în practicare© schiului, 
In repetate rînduri semnalată ca 
deficitară, ar putea realiza un salt 
valoric prin organizarea concursurilor 
*tari" la fața locului.

PRINCIPALELE CONCURSURI 
LA BOB

vor reuni Ia start echipajele de două 
persoane, iar în zilele de 9—10 pe 
amatorii de săniuș. Aceștia vor pu
tea participa la concursul republican 
de sanie, organizat de Federația de 
specialitate, prilej binevenit pentru 
depistarea talentelor care, sperăm, 
vor duce la înviorarea acestui sport, 
în care avem o bogată tradiție.

și între- 
parte la 
de masă.

li. r.)

in privința activității competițio- 
va duce luna 

concursurile 
se vor des- 

februarie (cu 
5 12). Eje

Hale, ngreul* la bob îl 
februarie. Intr-adevăr, 
cu caracter republican 
fășura între 2 și 14 
pânze în zilele de 4,

it>J

1V i’

Si
I 1X2X1X21
Returul meciului Rapid București- 
Spartacus Budapesta In C.C.E.

(Urmare din pag. 1)

• Peste cîteva zile vor începe pre- 
C&tirile selecționatei masculine a 
TJ.A.S.R., care va participa — in pri
mele zile ale lunii ianuarie 1963 — la 
ediția I a campionatului mondial stu
dențesc. In acest lot au fost selec
ționați 
mungi, 
midt.
prim 
tâ. în 
campioane, Dinamo București.

• După meciurile etapei a 
din „Cupa 
clasamente

printre alții Paraschiv, Sa- 
Duca, Oțelea, Tale și Seh- 

Selecționata va susține un 
joc de verificare sîmbă- 
compania formației noastre

III-a 
douăde iarnă", cele

au următoarea înfățișare:
MASCULIN

3 meciuri restanță contînd 
campionatul categoriei A de 
întâlnirea Petrolul—Selecționata 
din cadrul „Cupe) orașelor-tîrguri’ 
10 meciuri din campionatul italian, al
cătuiesc programul concursului Pro
nosport de duminică 9 decembrie.

Avînd în vederea frumoasele premii 
obținute pînă în prezent, datorită in
troducerii '

Participantul 
43.648 lei.

Participantul 
117.898 lei..

Participantul 
rești 50.000 lei. 
ehilibrate din 
concursul de 
atractiv.
DUMINICA 9 
CONCURSULUI

pentru 
fotbal, 

Leipzig 
și

,12+1” rezultate :
Gavril Dome din Cluj

Ion Măriuș din Zalău

D. Martiniuc din Bucu- 
eît și a meciurilor e- 

programul de mai sus, 
duminică devine și mai

TRAGEREA 
SPORTEX-

X Știința 
£. Steaua 
X Rapid

X
6.
7.
B.

C.S. Școlar 
Dinamc Buc. 
Rafinăria Teleajen 
Dinamo Bacău 
Titanii
(In clasament figurează 

partidei șfiin'a— Titanii : : 
voarea stiiden'.’lor)

3
3
3
3
3
2
2
3

2
2
2
2
1
1 
0 
0

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

63:58
57:44 
62:53 
49:46
58:61 
33:39
31:38
51:65

5
4
4
4
3
2
0
0

rezultatul
fa

FEMININ

i și
25—21 in

1. Rapid
2. Știința 
3Unirea
4. Confecția
5. Progresul
& Vestitorul

3
3
3
3
3
3

3
3
2
1
0
0

0 0 66:19 
0 0 54:17 
0 1 25:33 
0 2 31:42 
0 3 29:55
0 3 21:60

6
6
4
2
0
0

DECEMBRIE, 
- SPECIAL 

PREȘ
I Pentru a da posibilitate 
lor să-și- procure biletele 
Loto-Pronosport a luat 
prelungească vînzarea ___,__ _____
pînă vineri 7 decembrie inclusiv.

Premiile ce se vor acorda la trage
rea Sportexpres de duminică 9 de
cembrie sînt privite de ......
știe, . . _ _______ ______ ____  t__

‘mii în valoare totală de 4.500.000 lei.
In fruntea premiilor în obiecte gă

sim : 3 autoturisme „Moskvici”. moto
ciclete. 30 de excursii de 14 zile în 
U.R.S.S. pe ruta Riew—Leningrad— 
Moscova, 30 de mașini de cusut Ileana, 
30 aragazuri cu 4 ochiuri și butelie, 
300 de mașini de spălat rufe. 300 apa
rate de radio cu tranzistori, 300 de 
biciclete și alte numeroase premii. De 
asemenea peste 60.009 de premii impor
tante în bani

Reamintim. că cele 3 autoturisme a- 
cordate la concursurile Pronoexpres, 
posesorilor de bilete Sportexpres, au 
fost cîstigate astfel :
.Primul autoturism a fost obtinut de 

participantul Mihai Milos din Sinnico- 
laul Mare regiunea Banat la concursul 
din 14 noiembrie.

participanti- 
Sportexpres; 

măsura să 
acestor bilete

duminică 9 
cu mult interes 

către participant!. După cum se 
Sportexpres-ul acordă 70.362 pre-

REZULTATECONCURSURI
La 10 martie 1963 se vor des- 

întrecerile finale 
republicane de 

echipe, con-
campionatelor 
individuale și pe 
pentru anul 1962. 
vederea acestor 
loc pînă acum

întreeeri au 
diferite con-

•
fășura la Craiova 
ale 
cros, 
tind

In
avut
cursuri locale și campionatele regio
nale. Iată cîteva din rezultatele în
registrate : CLUJ: Concursul s-a

Pregătiri intense
în regiunea Cluj

(Urmare din pag. 1)

2, 3. 4 și 5 km. De asemenea, 
la curățirea piftiilor de sla-

se

un curs 
și 80 de 
dintre a- 
funcționa

de 
lucrează 
lom și coborîre de la Băișoara, So
meșul Rece, Abrud, Cîmpeni, Rodna 
și Bistrița. Pentru ca în timpul iernii 
concursurile să se desfășoare în bune 
condițiuni se va organiza 
de inițiere a 60 de arbitri 
instructori voluntari. Multe 
ceste noi cadre tehnice vor
pe lingă centrele de schi de la Abrud 
și Cîmpeni. Alte centre de inițiere 
în practicarea schiului se vor des
chide în localitățile Bistrița, Rodna, 
Năsăud, Dej, Turda, Aiud și Za
lău. Aiei își vor face „ucenicia" ti
nerii și tinerele care își vor disputa 
întâietatea în cadrul întrecerilor Spar- 
tachiadei de iarnă.

6M9
PRONOEXPRES

Al doilea autoturism acordat la con
cursul Pronoexpres din 21 noiembrie 
a fost cîștigat de Francisc Dochi din 
Cluj, iar al treilea autoturism atribuit 
la concursul din 28 noiembrie a 
obținut de participantul Giosanu 
briei din Bacău.

In afara autoturismelor acordate 
sesorilor de bilete Sportexpres, au 
fost atribuite și numeroase premii în 
bani.

Anunțăm că tragerea marelui concurs 
special SPORTEXPRES va avea loc 
duminică 9 decembrie la București în 
sala ‘ '
19 și

Categoria a VlH-a : 152 a 462 lei, 124 
a 115 lei.

Tragerea următoare va avea loc vi
neri 7 decembrie 1962, la București, str. 
Doamnei nr. 2, ora 19.

5

desfășurat pe aleile înzăpezite z ale 
parcului sportiv V. Babeș. Din. . 
giune nu s-a prezentat n^a 
măcar o singură echipă. De ce ? 
Lupta pentru primele locuri s-a dat 
între alergătorii de la Știința și cei 
de la C.S.M. 
cintaru (Șt.) 
NIOARE I : 
pe : 
(Șt.) 
n : 
pe :

JUNIORI I: Gh. Plă- 
; echipe: 
Ana Negru 
SENIORI ;

Știința;

CSM ; JU- 
(Șt.) ; -echi- 
V. Zanetti 
JUNIOARE

CSM ;
; echipe :
M. Rusu (Șc. G. Coșbuc) ; echi- 
Șc. G. Coșbuc. (PETRE NAGY 

— coresp.). ROMAN, în localitate a 
avut loc campionatul regiunii Ba
cău. JUNIOARE I : A. Iftimie (Șc. 
sp. UCFS Roman) ; echipe: Șc. șp. 
UCFS Roman ; JUNIORI I : V. Voai- 
tes (Șc. șp. UCFS Roman) ; echipe: 
Șc. sp. UCFS Roman ; SENIOARE: 
Lucia Păuleț (Metalul IMS Roman); 
echipe : Metalul IMS ; SENIORI : V. 
Florea (Laminorul Roman) ; echipe: 
Laminorul Roman. (OL. CONSTAN- 
TTNESCU-NEHOI, antrenor).

în cadrul unui recent concurs 
desfășurat la Cluj, campionul ‘.țării \ 
Cornel Porumb a sărit 2,03 m -OS 
înălțime, cel mai bun rezultat al său 
din acest sezon.

De la I. E. B. S.
S-au pus in vânzare la casele 

obișnuite biletele pentru cuplajul 
de fotbal RAPID — CRIȘANA și 
DINAMO BUC. — STEAGUL RO
ȘU de duminică 9. XII a.c. de pe 
stadionul Republicii.

Casa de bilete din str. Ion Vidu 
vinde și bilete pentru întâlnirea 
internațională de handbal in 7 
feminin RAPID — SPARTACUS 
BUDAPESTA, meci în cadrul Cu
pei campionilor europeni.

In zilele competițiilor, biletele 
se găsesc de vînzare la casele ba
zelor sportive respective.

★
Patinoarul artificial din parcul 

„23 August" este deschis pentru 
public în săptămina aceasta in zi
lele de joi și simbătă intre orele 
17—19 și duminică intre 10—13 și 
15—17. Se închiriază ghete cu pa-

PRONOEXPRES

Rubrică redactată de Loto-Fronosport.

Ia Buzău.

din str. Doamnei nr. 2 la orele 
va fi urmată de un film artistic.

La _ . ___
decembrie 1962, au fost extrase 

urnă următoarele numere :

tragerea specială Pronoexpres

Faza I
39 18 35 46 31 43

Numere de rezervă : 32
Faza II

10

14 19 39 34 36 13
Numere de rezervă : 1 7
Fond de premii : 726.334 lei 
Tragerea următoare va 

miercuri 12 decembrie 1962,

PREMIILE TRAGERII LOTO 
din 30 noiembrie 1962 întregi

Pr.
lei.

Pr.
Pr.

special 
special 

Categoria I

special

Categoria a II-a : 14 a 4.443 lei, 18
1.110 lei.

Categoria a III-a : 27 a 2.369 lei, 35
592 lei.

Categoria a IV-a : 52 a 1.259 lei, 61
314 lei.

Categoria a V-a : 83 a 870 lei. 57
217 lei.

Categoria a Vl-a : 122 a 565 lei, ill
141 lei.

Categoria a VH-a :: 132 a 526 lei, 116
131 lei.

CALENDARE

INlflNZARE 
LA AGENȚIILE 
LOTO 
PRONOSPORT



DIN ACTIVITATEA SECȚIILOR
LA CRIȘANA ORADEA...

echipa Crișana

Ne scriu corespondenții
Fără Îndoială că

Iradea a evoluat in turul acestui 
kmpionat la un nivel care n-a satis- 
Lcut nici pe suporterii săi și nici 
la confirmat așteptările amatorilor 
l fotbal din Întreaga țară.
Cauzele acestei comportări au mai 

1st discutate In Coloanele ziarului, 
e vom ocupa azi de cîteva. Și vom 
kcepe cu felul cum s-a dus munca 
p instruire. în acest domeniu n-a 
zistat continuitate. într-un 
țrval, pregătirile echipei 
induse de Francisc Bonai, 
andru Molnar șl Gheorghe 
[ fine, de Woroncovschi. In tot a- 
bst interval de timp, membrii bi- 
iului secției de fotbal s-au ameste- 
ăt nejustificat în munca antrenori- 
>r și în alcătuirea formațiilor.
Comportarea nesatisfăcătoare a e- 

hipei a fost determinată și 
esportivă pe care au dus-o 
Itori ca Harșani,

vreme, atît 
o compor-

făcut sim- 
de vede-

frumoasă tradiție să joace un rol mai 
însemnat în fotbalul nostru.

ILIE GHIȘA, coresp. regional

UNDE SÎNT JUNIORII?

scurt in- 
au fost 
de Ale-

Băcuț și,

Nemeth, 
special primul, care își 

restaurante.sri Întregi prin

de viața 
unii ju- 
Toth L 
pierdea 

Este

drept însă, că în ultima 
el cit și ceilalți au avut 
tare corespunzătoare.

In cadrul echipei s-au 
țite și unele manifestări
tism, mai ales în prima parte a tu
rului. Conducerea secției a interve
nit însă la timp și cu hotărîre, ast
fel incit jucători ca Harșani, Bodo 
și Toth I au fost ajutați la tim
pul potrivit și acum dovedesc că 
s-au dezbărat de asemenea apucă
turi.

Din cauza neînțelegerilor din sinul 
secției a slăbit și controlul asupra 
muncii antrenorilor și asupra des
fășurării procesului de instruire. Ast
fel, s-au folosit prea puțin aparatele 
ajutătoare, n-au fost luate în con
siderare datele prețioase rezultate 
din trecerea probelor de control.

Iubitorii fotbalului din Oradea și 
din întreaga țară așteaptă pentru 
viitorul apropiat o cotitură impor
tantă în viața de secție de la Crișana 
Oradea, pentru ca această echipă cu

SI LA C.S.O. BAIA MARE

-NOTE COMENTARII

formații au manifestat 
mai bună: peste 50% 
mers pe spațiul porții, 
că nici aceste procen-

Ifl ț rasyl la poartă, atit de discutat 
I 1^» ultimul timp, continuă să 
I la ordinea zilei. Ultima
Itapă a turului categoriei a a sub
liniat din nou insuficiența trasului 
L poartă ca frecvență și ca precizie. 
E drept că unele echipe au inregis- 
Lat în acest final de sezon un nu- 
păr de șuturi superior celui cu care 
[ram obișnui ți pină acum. înaintașii 
ftiinței Timișoara — de pildă — au 
Las de 34 de ori la poartă, iar linia 
le atac a echipei Steaua București 
l înscris la activul său 26 de lovi- 
luri. Aceleași 
li o precizie 
Lin șuturi au

Bineînțeles
aje nu pot ti considerate ca limită 
paximă. Am dori o frecvență mai 
nare și o precizie sporită. Și acest 
ucru este cu putință, printr-o pre
gătire mai atentă și mai Intensă în 
[ceasta direcție, precum și printr-o 
Simplificare a jocului în atac.

general, Insă, trasul la poartă 
ionftnuă să fie nesatisfăcător și acest 
ucru [rara constatat și in jocurile 
le duminică. Este suficient să amin- 
im că Progresul a șutai de 8 ari, 
Mineral de 12 ari, iar Steagul roșu a 
îimerit poarta de 6 ori !._

Trasul la poartă constituie, deci, 
> problemă importantă care trebuie 
lă stea permanent în centrul preocu- 
iărilor antrenorilor și jucătorilor. 
Nici jocurile restante din cam

pionatul republican de juniori,

în mod repetat și neîntemeiat în
seamnă că nu le interesează compe
tiția.

Și pentru că am amil 
pionatul juniorilor 
aici și faptul că < 

meci (Oltul Slatina — 
Craiova) nu s-a putut 
rece una din echipe 
prezentat carnetele de 
jucătorilor. Conform 
campionatului, arbitrul (I. 
a consemnat în raport lipsa carnete
lor și nu a dat drumul la meci. 
Credem, insă, că arbitrul trebuia să 
țină seamă de faptul că — așa cum 
rezulta și dintr-o telegramă a fede
rației — toate carnetele erau reținu
te la federație, și că echipa Electro
putere se deplasase 
pentru acest joc. Și 
zentase, in schimb, 
identitate pentru 7 
mum cu care se poate intra pe te
ren), arbitrul trebuia să conducă 
meciul. Or, din lipsă de orientare, 
arbitrul n-a ținut cont de toate aces
tea și partida nu s-a mai disputat, 
spre regretul juniorilor și al celor 
care veniseră la teren să asiste.

amintit de cam- 
■ să notăm 

și faptul că duminică un 
■ Electroputere 
disputa deoa- 
(Oltul) nu a 
legitimare ale 

regulamentului 
Chilibar)

de la Craiova 
cum Oltul pre- 

buletinele de 
jucători (mini-

programate duminică, nu au 
scutite de... neprezentări. Tex- 
Sf. Gheorghe și S.S.E. nr. 1

[ost 
lila 
București nu s-au prezentat la îrrtîl- 
tririle programate. Ultima a reușit 
această... ispravă rfiiar la București, 
in meciul cu Viitorul București.

Cu aceste două neprezentări s-a 
itins cifra de 21 de absențe in acest 
campionat. Adăugind amănuntul, nu 
lipsit de interes, că la un joc a 
Eost consemnat chiar un dublu „for- 
Eait" (și echipa oasspe — CFR Ro
șiori și echipa gazdă — Minerul C. 
Lung!...) ne putem da seama cită 
mportanță acordă unele secții de 
Eotbal echipelor de juniori și parti
cipării lor intr-o competiție repu
blicană. Este necesar ca federația 
să Malizeae cazul acestor secții de 
Eotbal șl să ia măsurile care se im
pun, mergind — dacă e cazul — 
ihiar pină la excluderea unor echipe 
Un campionat. Dacă nu se prezintă

In această serie mai 
meciurile : Farul—Viitorul, S.S.E.l —Me
talul Buc. și Viitorul—Dinamo Obor.

SERIA I
■L CLSAI.S. lași 11 10 1 0 67: 7 21
2. Dinanw Bacău 11 7 1 3 30:13 15
3. Rulmentul Bîrlad 11 C 2 3 31:20 14
4. Textila Buhuși 11 5 2 4 22:17 12
5. Utairea Botoșani 11 5 1 5 29:20 11

1 <. CLF.R. Pașcaui U 5 1 5 19:28 11
T. St. roșie Bacău 11 5 0 6 27:22 10

' 8. Chimia Suceava 11 4 2 5 15:27 10
B. Laminorul Roman 11 3 2 6 10:29 8

1ft. Forests Fălticeni M 3 1 7 27:43 7
11. Moldova Iași 11 3 1 7 20:40 7
tt. Ceahlăul P. Neamț 11 2 2 7 21:52 6

SERIA A n-A

1. JDinamo Bircureștî ii 11 0 0 52: 7 22
X. Progr. București ii 10 0 1 60: 7 20
S. Știința Galați ii 6 3 2 39:17 15
*. Prahova Ploiești ii 7 0 4 30:14 14
KjfcSJS.E. Ploiești ii 4 3 4 17:16 11
6. C-S.O. Brăila n 4 1 6 15:37 9
7. Unirea Ploiești ii 3 2 6 16:26 8
&. Progresul Brăila ii 3 2 6 17:30 8
K FL roșie Tecuci ii 3 1 7 17:35 7

SB. Rapid Focșani ii 3 1 7 14:33 7
11. Ancora Galați ii 3 0 8 15:30 6
IC. C.S.O. Galati ii 2 1 8 11:51 5

In acest ap, echipa C.S.O. Baia 
Mare a pierdut o serie de jucători 
de bază ca Mălăieru, Pop, Toma, 
Vlad I, Ghergheli HI. Cu toate aces
tea, conducerea secției și antrenorul 
V. Mărdărescu au reușit să mențină 
echipa la un bun nivel, datorită pro
movării cu curaj a unor elemente 
tinere ca Donca (fundaș), Cosma 
(mijlocaș), Vaida, Trifu, Soo (înain
tași). Acești tineri au dat satisfac
ție, integrîndu-se în 
Formația băimăreană ocupă locul 6 
in clasamentul seriei 
prestat jocuri frumoase nu 
la Baia Mare, ci și la Arad, Petro- 
șeni, Oradea și Cluj, unde a fost 
aplaudată de publicul local.

Cu toate acestea, în activitatea e- 
chipei, mai ales sub aspect discipli
nar, au fost înregistrate și unele de
ficiențe, cazuri de abateri de la dis
ciplină ale unor jucători. Față de a- 
ceste abateri, conducerea clubului a 
avut o atitudine diferită. Astfel, cînd 
a fost vorba de o abatere a lui 
Incze, conducerea clubului a dictat 
împotriva acestui jucător o suspen
dare pe două etape, comunicată fe
derației și aprobată de aceasta. In 
schimb, cînd jucătorul Eugen Drăgan 
n-a participat la antrenamentele pre
mergătoare meciului cu ASMD Satu 
Mare și a avut o comportare neco
respunzătoare față de antrenor, con
ducerea clubului n-a luat nici o mă- 

— Drăgan a 
Satu Mare! 
dat randa-

bune obținute ani 
succeselor a fost 

anii 1961 și 1962.
a campionatului 

Acest

de fotbal 
celor doi 
și Mihai 
pregătirea

jocul echipei.

a IlI-a și a
numai

măsuri împo- 
condamnabilă

în munca de

sură, ba — mai mult 
apărut în formație Ia 
Și, bineînțeles, el n-a 
ment în acest meci.

Conducerea clubului și a secției au 
greșit și în ceea ce-1 privește pe ju
cătorul Vasile Trifu. De mai multe 
ori acest jucător a făcut chefuri 
pînă în zorii zilei, fără ca clubul și 
secția de fotbal să ia 
triva lui, dovedind o 
îngăduință.

O lacună importantă
pregătire a echipei o constituie nefo- 
losirea aparatelor ajutătoare in antre
nament Acestea stau nefolosite, deși 
sînt confecționate de doi ani ! Și cit 
de bine le-ar prinde exercițiile la a- 
parate jucătorilor băimăreni, 
celor tineri care și-ar putea 
tăți astfel mult tehnica 1

mai ales 
îmbună-

regional
(P. 8-)

V. SASARANU, coresp.

Pruhtr-un ultim ejorl, gol in meciulManolache (dreapta) înscrie ai treilea 
Știinfa Timișoara—Minerul (4—0) 

Foto: V. Crioșteanu

Clasamentele campionatului republican
SERIA AIII-ASERIA A

1. Tractorul Brașov 11 9 2 0 28: 9 20
2. St. roșul Brașov 11 8 2 1 29: 9 18
3. Petrolul Ploiești 11 6 3 2 25:15 15
4. Metalul Sighișoara 11 5 3 3 23:21 13
5. Carpati Sinaia 11 5 2 4 26:19 12
6. C.S.M. Sibiu 11 3 5 3 20:19 11
7. Poiana Cîmpina 11 5 1 5 23:28 11
8. C.S.M. Mediaș 11 4 2 5 21:20 10
9. Luceafărul Brasov 11 3 2 6 15:22 8

10. Flacăra Moreni 11 1 3 7 13:23 5
11. Chimia Făgăraș 11 1 3 7 16t35 5
12. Textila Sf. Gh. 11 1 2 8 7:26 4

SERIA A IV-A
1. Farul Constanța 10 8 0 2 47: 9 16
2. Știința București 11 7 1 3 27:13 15
3. S.S.E. 2 București 11 7 1 3 25:14 15
4, Viitorul București 9 6 2 1 47:16 14
5. Dinamo Obor 10 4 3 3 19:15 11
6. Voința București 11 3 5 3 24:27 11
7. Electrica C-ta 11 4 2 5 22:27 10
8. Portul 'Constanța 11 4 1 6 11:32 9

’9. S.S.E. 1 București 10 4 0 6 13:26 8
10. Metalul București 10 3 1 6 11:20 7
11. C.S.S. București 11 2 1 8 11:24 5
12. I.M.U. Medgidia 11 2 1 8 5:39 5

disputatsînt de

1. C.S.O. Craiova
2. Steaua București
3. Metalul Tîrgoviște
4. Rapid București
5. Dinamo Pitești
6. Electroputere Cv.
7. Progresul Alex.
8. Unirea Rm. Vilcea
9. Minerul C. Lung

10. Progresul Caracal
11. Oltul Slatina

T2. C.F.R. Roșiori

de
V-A

• 11
11
11
11
11
10
11
11
11
11
10
11

juniori
2
0
0
1
1
1 
o
2
2
0
1
0

1
3
3
3
4
3
5
5
7
9
8

10

28: 9 
43:19 
36:13 
47:13 
32:14 
26:14 
21:25 
21:31 
14:37 
13:35 
6:61 
9:40

18
16
16
15
13
13
12
10

6
4
3
2

Meciul Oltul—Electroputere nu 
putat.

SERIA A
Timișoara

Arad
1. C.S.O.
2. U.T.
3. C.S.M. Reșița
4. Vagonul Arad
5. știința Timișoara
6. Banatul Timiș.
7. C.F.R. IRTA Arad
8. Minerul Lupe ni
9. Progresul Timiș.

10. Jiul Petrila
11. Drubeta Tr. Sev.
12. Ceramica Jimbolia

Nedisp ii±a±

VI—A
11
11
11
10
11
10
11
11
11
11
11
11

io
8
7
6
4
4
4
5
4
1
1
0

1 0
0 3
2 2
1 3
5 2
4 2
3 4
0 6
1 6
2 8
2 8
1 10

Vagonul*—Banatul.

33: 5 
52:13 
28:18 
25:11 
21:16 
27:20 
26:18 
26:21 
13:26 
14:36 
10:44 
8:55

21
16
16
13
13
12
11
10

9
4
4
1

Multe s-ar putea spune despre 
activitatea juniorilor de la asociația 
Chimica din Tîrnăveni, despre evo
luția lor în diverse campionate și 
despre rezultatele 
de-a rîndul. Șirul 
însă întrerupt în 
în actuala ediție
de juniori ei sînt absenți, 
lucru nu-i întîmplător, ci e urmarea 
lipsei de preocupare din partea aso
ciației sportive, a secției 
și mai precis din partea 
antrenori, Elemer Kocsis 
gzep. Primul se ocupă de
echipei de seniori, din campionatul 
regional, al doilea de pregătirea „pi
ticilor". Este curios faptul că acești 
„pitici" au fost pregătiți ani în șir. 
dar parcă n-au crescut, pentru că 
nu au mai ajuns juniori... Astfel că 
pentru prima dată se constată lipsa 
de activitate competițională a junio
rilor echipei Chimica Tîrnăveni.

Cine se ocupă de pregătirea lor? 
Este o întrebare la care nici con
siliul asociației sportive Chimica nu 
are prea multe de spus, deși ar tre
bui să se preocupe cu mai mult 
simț de răspundere de această pro
blemă atît de importantă.

IOAN HASAȘIU

CÎND NU TE OCUPI 
DE JUNIORI...

La Strehaia există mulți copii deo
sebit de talentați la fotbal. Din pă
cate, secțiile de fotbal ale asociați
ilor sportive se ocupă foarte puțin 
de pregătirea lor.

Asociația sportivă Progresul Sire-: 
haia participă cu cite o echipă în 
campionatele regionale de seniori și 
juniori. Randamentul pe care îl dau 
acestea este foarte slab. Cauza? For
mația de seniori a cam îmbătrînit,- 
iar de pregătirea copiilor și a junio
rilor nu se ocupă nimeni. Juniorii 
se pregătesc mai mult singuri, în 
mod neorganizat. .

La un moment dat, o parte dintre 
sportivii din prima formație au ple
cat să-și satisfacă serviciul militar, 
iar alții la facultate. Din această 
cauză, lotul echipei de seniori s-a 
redus la cei 11 fotbaliști care intrau 
pe teren 1 Cu toate acestea, numai 
acești 11 au stat în atenția secției 
de fotbal. Dar nu a trecut mult și, 
din cauza slabei munci de educație 
dusă în rîndul sportivilor, o parte 
dintre ei (Bîrzacu, Vulpășin, Bacria, 
Mate;) au fost suspendați pe mal 
multe etape pentru abateri de la| 
disciplină. Atunci a început goana 
după recrutarea de jucători. Ni
meni nu și-a îndreptat privirile spre 
juniori, care continuau să se pregă
tească tot singuri, după cum se pri
cepeau.

Procedînd mai departe în acest 
mod, Progresul Strehaia va ajunge 
curînd să nu mai aibă jucători și 
în locul lor să nu poată promova 
juniori (dacă se va gîndi, în fine, 
la ți) pentru că aceștia... nu știu să 
joace fotbal !

Secția de fotbal a asociației spor
tive Progresul Strehaia are datoria 
ca măcar de acum înainte să se o- 
cupe în mod serios de pregătirea 
copiilor și a juniorilor.

GH. DOBREANU

Campionate regionale și raionale
• Recent a luat sfîrșit turul cam- 

Dionatului regiunii Galați. Iată cum 
se prezintă clasamentul:

1. Ancora Galați
2. - * ---- --
3.
4.
5.
6.

Laminorul Brăila 
Metalosport Galați 
Progresul Brăila 
Mecanizat. Făurei 
Gloria C.F.R. GL

7. Marina Brăila
8. Dunărea Brăila
9. Victoria Gugești

10. Voința Focșani
11. Chimica Mârâșeștl
12. Avîntul Bujor
13. ------ -------
14.
15.
1«.

Celuloza Brăila 
Tractorul Viziru
Tractorul Nănești 
Muncit. Ghkhgeni

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

11
11

9
8
6
6
6
5
5
3
4
2
4
4 2
2 6
3 1

2
1
4
3
5
5
3
5
4
7
4
7
3

2
3
2
4
4
4
6
5
6
5
7
6
8
9
7 

n

24
23
22
19
17
17
15
15
14
13
12
11
11
19
10
7

D. STANCIU, coresp.

din re
de

• Campionatul interraional 
giunea Maramureș și-a încheiat 
curînd prima sa parte, după întreceri

Poiana Cîmpina-Petrolul Ploiești
1-3 (0-0)

CÎMPINA 5 (prin telefon). - Pre- 
gătindu-se pentru jocul cu selecțio
nata Leipzigului echipa Petrolul a 
întîlnit miercuri în localitate forma
ția Poiana. După 
tenii au ciștigat 
(0—0). Au marcat 
teanu și Dridea
și Codreanu pentru 
a aliniat formația : Sfetcu (lonescu)— 
Pahonțu, Fronea, Florea—D. Muntea- 
nu, Ivan—Badea, M. Marcel, Dridea 
1, A Munteanu. Dridea II.

un 
cu
M.
II

joc bun, ploieș- 
scorul de 3—1 
Marcel, A. Mun- 
pentru Petrolul 
Poiana. Petrolul

ST. CONSTANTINESCU

Petrolul pleacă joi la Szeged, unde 
va avea loc partida cu Sei. Leipzig.

SERIA A VH-A

1. Crișana Oradea
2. ------- “ ’
3.
4.
5.
6.
7.

C.S.M. CJuj 
Știinta Cluj 
Stăruința Salonta 
Recolta Cărei 
C.S.O. B. Mare
Forestiera Sîghct 

8. Crișul Oradea
Unirea Dej 
Voința Oradea 
Topitorul B. Mare 
A.S.M.D. S. Mare

9. 
10. 
11. 
12.

10
11
11
11
11
11
10
11
11
11
11

2
2
3
2
3
4
4
4
3
3
1

1 
2
2
4
4
4
4
5
6
6
9

24: 5 
37:11 
26:15 
28:16 
22:15 
19:30 
16:21 
14:36 
16:34 
16:35 
9:35

17
16
16
15
12
11
10
8
I
7
7
3

viu disputate, de un nivel tehnic sa
tisfăcător. Organizarea jocurilor a 
fost în general bună, echipele (printre 
care Recolta Sanislău, Recolta Ciu-‘ 
mești, Inch Locală B. Mare, Bradul 
Vișeul de Sus, Lumina C. Lung pe 
Tisa, Minerul Herja și Lăpușul Tg. 
Lăpuș) manifestînd preocupare în a- 
ceastă direcție. Au fost însă și exem
ple negative: Stăruința Berveni, Elec
trica S. Mare, Pietrosul Baia Borșa,' 
Energia Negrești, Forestiera Bixad nu 
au asigurat întotdeauna condițiile ne
cesare unei bune desfășurări a meciu
rilor și, in plus, în ultimul timp nici 
nu s-au prezentat la jocurile progra
mate.

Un aspect pozitiv îl constituie fap
tul că din cele 20 de echipe, 16 sînt 
echipe sătești, care ocupă locuri frun
tașe, după cum se poate 
clasamentele de mai jos 5

SERIA
1. Recolta Ciumești
2. lud. Loc. B. Mare
3. Recolta Sanislău

Unirea Ambud 
Unirea Seini 
Sticla Poiana C. 
Recolta HaJmeu 
Ardudeana Ardud 
Stăruința 
Electrica

4.
5.
8.
7.
8.
9.

10.
Berveni 
S. Mare
SERIA A
Tg. Lăpuș 

Bradul Vișeul de sus 
Lum. C- Lung pe 
Minerul Băița 
Forestiera Bixad 
Progresul Sîgheț 
Energia Negrești 
Min. Herja B. Mare 
Pietrosul B Borsa 
Prog. Somcuța Mare

1. Lăpusul
2. — ‘ ‘
3.
4.
5.
8.
7.
8.
9.

10.

vedea di»

Știri, rezultate

Joc nedisputat : Crișul—C.S.M. Cluj.
SERIA A VIU-A

1. Voința Tg. Mureș 11 9 0 2 26:12 18
2. Ind. Sîrm. C. Turzii 11 7 1 3 27: 9 15
3. Siderurgistul Huned. 11 7 1 3 34:14 15
4. Mureșul Tg. Mureș 11 6 1 4 33:17 13
5. Minerul Vulcan 11 6 0 5 12:29 12
6. A.S. Cugir 11 5 0 6 27:25 10
7. Harghita Tg. Mureș 11 4 1 6 21:25 9
8. Arieșul Turda 11 3 3 5 15:20 9
9. Progresul Reghin 11 4 1 6 21:29 9

10. Gloria Bistrița 11 3 2 6 23:34 8
11. C.S.S. Cluj 11 2 4 5 14:21 8
12. A.S. Aiud 11 2 2 7 11:29 6

ctili campionatUltimele rezultate 
incluse in aceste clasamente — nu sînt 
încă omologate. 

• Alte rezultate din etapa de du-, 
minică a Cupei R.P.R. : Unirea Râ-, 
cari — CFR Roșiori 2—3 (1—1, 1—1)< 
Minerul Bocșa — CSM Reșița 0—12 
(0—1), Unirea Rupea — CSM Me
diaș 1—2 (0—1), Metalul Buzău — 
Flacăra Moreni 2—3 (0—2), Progresul 
Bălcești — CSO Craiova 2—5 (0—2), 
Progresul Segarcea — Drubeta Tr. 
Severin 2—3 (0—0, 1—1), CFR Sime- 
ria — AS Cugir 2—6 (1—6), Oltul 
Tr. Măgurele — Progresul Alexandria 
1—2.

• Duminică se dispută, la Constan
ța, un meci important în seria a 
IV-a a campionatului republican de 
juniori : Farul — Viitorul Bucureștii 
al cărui rezultat 
situația din fruntea

interesează direct 
clasamentului.

• Jocul restant de
— Știința Cluj va 
decembrie.

tineret St. roșu
avea loc la 13

cuplajul de du0 Biletele pentru . .
minică de pe stadionul .Republicii 
s-au pus în vînzare la casele obiș
nuite. Membru clubului Dinamo își 
pot ridica biletele în baza tichetului 
12 de la casa stadionului Dinamo.



Revista presei de peste hotare
k ‘Fosile cu întîrziere din cauza tim
pului nefavorabil; ziarele spaniole 
■comentează pe larg rezultatul meciu
lui de fotbal desfășurat la București 
Sântre echipele R. P. Romîne și Spa- 
tjjiei. „S-au prăbușit k* un castel de 
țoisip" — astfel își intitulează repor
tajul asupra acestui meci ziarul 
L;PUEBLO“. „Diferența dintre echipa 
romină care a jucat la Madrid și 
aceea pe care am văzut-o la Bucu
rești este imensă" — scrie ziarul. 
„Putem spune că ea a fost total di
ferită de aceea din primul meci". 
-După ce arată că avantajul de șase 
goluri 1-a făcut pe fotbaliștii spa
nioli să manifeste un „optimism ex
cesiv", ziarul arată că „incă din pri
mele minute de joc echipa romînă 
s-a dezlănțuit, iar fotbaliștii romini 
au atacat ea niște cai nărăvași, ceea 
ce a făcut ea apărarea spaniolilor să 
fie complet uluită și apoi demora
lizată".

„Echipa noastră s-a prăbușit ca un 
castel de nisip" — subliniază „PUE
BLO". Rominii, care la Madrid s-au 
prezentat slab, au jucat de data a- 
eeasta mult mai bine, poate pentru 
că au păstrat numai patru jucători 
din cei care au evoluat la Madrid. 
Am ajuns Ia aceeași concluzie ca și 
selecționerul nostru, că în 15 zile s-a 
petrecut aproape un miracol. în sfir- 
șit, publicul a fost la fel de generos 
și sensibil ca pretutindeni, la toate 
latitudinile unde se practică sportul 
cu balonul rotund".

înapoierea fotbaliștilor spanioli la 
Madrid a prilejuit, cum era și fi
resc, numeroase declarații și inter-

După meciul de Fotbal România** Spania
I

in plină afirmare

viuri. Selecționerul reprezentativei 
spaniole, JOSE VILLALONGA, a de
clarat : „Rominii s-au comportat bine. 
Prima repriză le-a aparținut în în
tregime. Scorul putea să fie și mai 
mare, dar 
ocazii de 
timplă in

„Meciul 
minii au jucat foarte bine" — a 
clarat căpitanul echipei, COLLAR. 
„A fost o echipă total diferită de 
aceea care a jucat la Madrid".

„Adevărul este că nu am reușit 
de fel să marchez extrema mea" — 
a spus fundașul CALLEJA. „Ea mi-a 
scăpat deseori. Am marcat multe ex
treme, dar cu acest rom in (N. R. — 
Pircălab) nu mi-a mers".

Sub titlul „Spania umilită la Bucu
rești", ziarul italian „LA GAZZETTA 
DELLO SPORT" publică o amplă cro
nică a meciului.

Comentatorul italian scrie între 
altele : „Regula adiționării rezultate
lor, care guvernează „Cupa Europei" 
Inter-țări, a deschis Spaniei drumul 
către calificarea în turul următor, 
dar Rominia și-a rezervat o mare 
satisfacție, invingînd — se poate spu
ne — cu ușurință adversarul de care 
fusese întrecută in meciul tur“.

Comentind apoi desfășurarea jocu
lui, ziarul 
fulgerător" 
numai în 
conducerea 
portarea bună a liniei de mijlocași 
Petru—Koszka. De asemenea, ziarul 
subliniază dominarea netă a echipei 
romine în prima repriză.

gazdele au pierdut 
a marca. Dar asta 
orice meci".
a fost dîrz disputat

cîteva
se in

și ro- 
de

italian remarcă „startul 
al echipei romîne, care 

7 minute a reușit să ia 
cu 2—0, precum și com-

Un nou lider în campionatul de șah
ai U.R.S.S.: VICTOR KORCINOI

EREVAN (Agerpres). — Cea de a 
9-a runda a campionatului unional 
de șah a fost marcată de o nouă sur
priză. Fostul campion mondial Mi
hail Tal, care se afla între 
clasamentului, a pierdut la 
în 36 de mutări.

într-o frumoasă partidă
Stein l-a învins pe Novopașcin, Sa- 
von a cîștigat la I. Zaițev, iar Ho- 

Mnațakanian. S-au terminat 
partidele Bannik — Krogius,
— Korcinoi, Korelov — Koț, 
— A. Zaițev. Korcinoi a cîș-

fruntașii 
Aronin,

de atac,

tarea partidelor întrerupte și ami
nate. Fără să mai reia jocul, Taima- 
nov s-a recunoscut învins ta partida 
cu Tal, dar a cîștigat, 
fără joc, la Mikenas. 
vins pe Savon, Korelov 
Korctaoi 
terminat 
Mikenas, 
nian —
Spasski și Taimanov s-a întrerupt cu 
șanse de ciștig pentru primul.

După 9 runde, ta clasament con
duce marele maestru Victor Korctaoi 
cu 7,5 puncte, urmat de Tal, Stein 
și Italmov cu câte 6 puncte fiecare.

de asemenea, 
Stein l-a ta
pe Hodos, iar 
Remiză s-aupe L Zaițev.

partidele Mnațakanian — 
Hodos — Bannik, Mnațaka- 

Taimanov. Partida dintre
dos la
remiză
Holmov
Spasski
tigat întrerupta cu Novopașcin.

Campionatul a continuat cu dispu-

Troianescu și Pușcașii lideri
(Urmare din pag. 1)

Bozdo- 
gîndire. 

de asemenea, realizarea 
în întîlnirea cu Vais- 
(Ghițescu) a cîștigat o 
apoi, prin amenințări 
mat, a obținut decizia.

putemic din partea adversarilor lor. 
Gheorghiu a pierdut la Pușcașu, 
Ghițescu a întrerupt ta dezavantaj 
la Partoș, iar Ciociltea la Mititelu. 
Alte rezultate : Troianescu — Voicu
lescu ‘A—1/?, Seimeanu — Giinsberger 
6-1, Drimer — Șuteu 1—0, Pavlov — 
Bozdoghinâ 1—0, Szabo — Radovici 
1—0. Soos deține avantaj la 
lescu, iar Nacu la Vaisman.

în clasament, după 5 runde, con
duc Troianescu și Pușcașu cu 3‘A p, 
urmați de Ghițescu (1), Voiculescu și 
Giinsberger 3 p, Ciociltea (1), 
(1) 2'/2 p etc.

Astăzi, începând de la ora 
se desfășoară runda a 6-a.

Râdu-

partide încheiate a 
un rezultat de egali-
— Pavlov, Radovici 
Voiculescu — Drimer
— Soos. Mișu Rădu.

Nacu

16,30,

Mititelu va 
mult pentru

în poziție teoretic pierdută, 
ghină a depășit timpul de 
Remarcabilă, 
lui Ghițescu 
man. Negrul 
calitate iar 
combinate de
Un final asemănător în partida Par- 
tos-Seimeanu, în care primul a cîști
gat, de asemenea, printr-o amenințare 
imparabilă de mat.

în celelalte 
fost înregistrat 
tate: Pușcașu 
— Gheorghiu, 
și Giinsberger
lescu a cîștigat un pion Ia Mititelu, 
trecînd apoi partida într-un final de 
piese grele. întîlnirea s-a întrerupt. 
Cunoscînd dîrzenia lui Rădulescu și 
măiestria sa în conducerea finalurl- 
lor, putem prevedea că 
itrebui să se trudească

obține o jumătate de punct.
Ieri dimineață au fost reluate par

adele întrerupte din rundele a Il-a 
iți a III-a. Fără a se mai așeza la 
masa de joc, Drimer a cedat finalul 
fără speranțe pe care îl avea din 

ipartida neterminată cu Pușcașu.
I Tot fără joc Bozdoghină a cedat 

!la Nacu. In celelalte întrerupte; Ră
dulescu — Szabo 1-0, Partos - Mi
titelu 1—0, Ciociltea — Radovici 
*A - ‘A, Șuteu - Seimeanu ‘A-‘A, 
Seimeanu — Vaisman 1—0.

i

reluate par-

*
Aseară jucat runda a 5-a. Fa-

Voriții turneului au suportat un asalt

Ziarul „NEPSPORT" din Budapesta 
remarcă în cronica meciului că în- 
tîlnirea s-a ridicat la un nivel teh
nic superior și că, într-adevăr, romî- 
nii au jucat cu mult elan și au me
ritat pe deplin victoria. In revenirea 
făcută după meci, într-un alt număr 
al ziarului se scrie printre altele: 
„întîlnirea a avut momente cînd a- 
vantajul spaniolilor creat la Madrid 
a fost in pericol. Nu a lipsit mult 
să asistăm la o surpriză de mari pro
porții. Rominii au jucat excelent și 
au asaltat cu insistență poarta spa
niolilor". Este publicată 
nea declarația lui Gento : 
rominilor a dat mult de 
rării noastre".

Victoria 
larg ecou 
ziarele au 
jocul bun 
toria pe deplin meritată a fotbaliș
tilor romîni.

de aseme- 
„Inaintarea 
furcă apă-

a avut unechipei romîne
în întreaga lume. Toate 
apreciat în cronicile lor 

al echipei noastre și vic-

«wsPerformanța de-8,-17 m la săritura 
în lungime, realizată de atletul gha- 
nez Michael Ahey, nu este singurul 
rezultat răsunător -obținut în 
an 
ții 
loc 
de

acest 
atle- 
făcut 
încă

O. de la Tokio va 
în mod foarte se- 
Fondiștii etiopieni 
renume mondial, 

care aleargă desculț,

de atlețil africani. De altfel, 
„continentului negru" și-au 
în plutonul celor fruntași 

la J. O. de la Roma. De atunci, 
în fiecare an ei au progresat remar.
căbil șl pentru J. 
trebui să se țină 
rios cont de 
și-au cîștigat un 
Bikila Abebe, 
după ce a cucerit mai multe titluri 
la maraton, a dovedit că este capa
bil să atingă performanțe deosebite 
și pe pista stadioanelor. O mare sur
priză a constituit-o șl compatriotul 
său Mamo Volde, necunoscut anul 
trecut, care cu 29:00,0 ocupă un loc 
fruntaș pe lista performerilor mon
diali la proba de 10.000 m. Și sîntem 
convinși că în curînd se vor găsi 
prin munții Etiopiei alți tineri gata 
să ia locul lui Bikila.

ei.

reprezentativa 
însă că Amu, 
Roma, nu a 

fiind acciden-

un bun reni

Țările alricane eliberate de sub jugul colonial participă acum la întreceri sportive 
bilaterale și la diferite competifii de mare amploare. Iată un aspect din întâlnirea 

de atletism Moli—Guineea (90—56) care a avut loc la Bamako: 
sosirea in cursa de 100 m

FOTBAL PE GLOB
ECHIPA

ÎN
OLIMPICA 
AMERICA

olimpică

A
DE

L.R.S.S. 
SUD

fotbalde
4 decembrie 
iși va

Echipa
U.R.S.S. a sosit la 
Sao Paulo, de unde 
turneul ta America de Sud. 
seara, fotbaliștii sovietici vor 
pe F. C. Santos, urmind să 
apoi tacă două meciuri, probabil cu 
Botafogo și Vasco da Gama. Din 
Brazilia, echipa U.R.S.S. iși va conti
nua turneul in Argentina și Colum
bia. Acest turneu va fi prima etapă 
importantă din programul de pregă
tire al fotbaliștilor sovietici pentru 
preliminariile competiției olimpice de 
fotbal.

• In meci retur pentru optimile de 
finală ale „Cupei orașelor-tîrguri* la 
fotbal: Bayern Mitachen — Drum- 
condra Dublin 6—0 (1—0).

• F. C. Napoli și Ujpest Dozsa 
Budapesta s-au întîlnit la Lausanne 
în cel de-al treilea meci pentru ca
lificarea în sferturile de finală ale 
„Cupei cupelor". A învins Napoli cu 
3—1 (3—0).

• Formația maghiară de fotbal 
Honved Budapesta, aflată în turneu 
în Anglia, a întîlnit cunoscuta echipă 
Wolverhampton Wanderers, cu care 
a terminat la egalitate : 1—1 (0—0). 
De remarcat că fotbaliștii maghiari 
au condus pînă în minutul 88. In-

a 
la 

începe 
Vineri 
intilni 

susțină

tr-un alt meci amical, Bolton Wan
derers a învins cu 3—2 (1—0) echipa 
belgiană F. C. Liăge.

Revenind la săritura lui Ahey, trei 
buie să arătăm că ea nu va pute] 
fi omologată din cauza înclinației 
gropii de sărituri. Cel mai bun re] 
zultat al său rămîne deocamdati 
7,58 m, dar el are mari perspectivi 
de a-1 îmbunătăți, fiindcă aleargă 
100 metri în 10,3 sec. Ahey nu estl 
însă singurul atlet ghanez care s-a 
remarcat în acest sezon. Okaney ars 
în palmares un 10,4 sec., pe 100 m 
iar Owusu se mîndrește cu 46,4 la 
400 m.

Ștafeta 4x100 m* a Ghanel a rea
lizat 40,9 sec. și a întrecut, în mod 
cu totul surprinzător, 
Nigeriei. Este adevărat 
care s-a remarcat la 
participat la concurs 
tat.

La cursele de fond
me și-au cîștigat atlețil din KenyaJ 
Dintre ei se remarcă Onentia, un] 
demn urmaș al lui Maijoro. Dar] 
sportivul numărul 1 este în prezent] 
un vitezist, care a evoluat și în Eu
ropa, Serafin Antao. 25 de ani, l,80| 
înălțime, 220 yarzi în 20,1 sec., per-l 
formanță prin care a depășit cu pa
tru zecimi recordul mondial ! O altă 
mare speranță, Kimaru Songok: 47,2 
șl respectiv, 51,0 sec. la 440 yarzi și 
440 yarzi garduri. Și aceasta în de-| 
curs de o oră 
dispune acum__„____  _ ,_______ ,
de duzină de fondiști și semifon- 
diști excelenți.
ritorul în lungime Odhiambo, care a 
îmbunătățit recordul 
ceasta probă: 7,61 m.

Uganda are cîțiva 
talentați, dintre care 
Amukun și Awori. Ultimul, de exem
plu, a alergat anul acesta 110 m 
garduri în 14,0 sec. Mai remarcăm 
printre alții pe Jerome Ochana, în 
vîrstă de 27 de ani. In vara acestui 
an, la primul campionat al Africii, 
el a reușit să cîștige proba de 400 
m cu timpul de 46,9 sec., iar pe cea 
de 400 m.g. cu 52,1 sec. Ogwang, la 
triplu salt, se îndreaptă cu pași si
guri spre 16 m. Atleții din această 
țară sînt, de altfel, în posesia mai 
multor titluri de campioni ai Africii. 
Recent, Shukri a 
cord la lungime:

Ca să nu mai 
mentele talentate

_ unea sud-africană, țara discriminării 
rasiale. Exemplul cel mai elocvent 
este minerul din Bantu, Shale Elliot, 
care la un concurs organizat recent 
pentru cei „de culoare" a alergat 
100 yarzi în timpul de 9,5 set ^^dtcă 

| aproximativ 10,4 sec. pe 100 m plat.

și jumătate ! Kenya 
de peste o jumătate

Merită atenție și să-

Africii 'la a-

viteziști tineri, 
vom aminti de

stabilit un 
7,74 m ! 
vorbim și 
existente

nou re

de ele- 
în Uni-

Mare surpriză In „Cupa Davis'

MEXICUL S-A CALIFICAT PENTJLU FINALA COMPETIȚIEI
MADRAS 5 (Agerpres). — Pentru 

prima oară în istoria tenisului, echi
pa Mexicului s-a calificat ta finala 
„Cupei Davis". După ce a învins 
reprezentativele Iugoslaviei, S.U.A. 
și Suediei, jucătorii mexicani au ter
minat victorioși și tatîlnirea de la 
Madras cu selecționata Indiei.

In primul meci de simplu, mexica
nul Antonio Palafox l-a învins cu 
9—7, 6—2, 6—2 pe indianul Mukerjas. 
A doua partidă de simplu dintre 
Rafael Osuna și Krishnan a fost 
câștigată de Osuna cu 8—6, 2—6, 7—5, 
6—8, 6—4. La dublu, cuplul mexican 
Osuna — Palafox a învins cu 10—8, 
12—10, 6—4 perechea Lall — Mukerj- 
has. La scorul de 3—0 Mexicul este 
calificat și va întîlni astfel în finala 
„Cupei Davis" selecționata Austra
liei, deținătoarea „Salatierei de ar
gint" (trofeul acordat echipei cîști-

gătoare a acestei competiții). Meciul 
va avea loc între 26 și 28 decembrie 
în orașul australian Brisbane.

MAI MULTI atleți europeni și un at
let american și-au dat întâlnire 
Japonia. Intr-adevăr, la campionatele de 
atletism ale Japoniei din acest an au 
-participat și cîțiva sportivi europeni și 
din S.U.A. Astfel, atletul polonez Jo
sef Schmidt a obținut un rezultat bun 
la triplusalt — 16,24 m, iar R. Morris 
și Penti Nikula și-au disputat întîieta- 
tea Ia săritura cu prăjina. Victoria a 
revenit cu o performanță de 4,80 
tului american, Nikula clasîndu-se 
locul 2 cu 4,70 m.

în...

atle- 
pe

ECHLPA universitară masculină 
baschet a Belgiei a fost invitată sâ ____
un turneu de câteva meciuri în Uniunea 
Sovietică la finele lunii decembrie. Pre
sa sportivă belgiană subliniază impor
tanța acestui eveniment pentru strânge
rea colaborării dintre sportivii belgieni 
și sovietici. Studenții belgieni vor evo
lua la Moscova, Kiev și Volgograd.

DUPa cum subliniază ziarul francez 
„L’Equipe", Raymond Kopa a împlinit 
recent 31 de ani, dintre care 21 de ani 
a jucat fotbal. El a debutat la vîrsta 
de 10 ani, iar din 1948 activează în 
cluburi profesioniste. A jucat mai în- 
tîi la Angers, din 1950 Ia Reims, din 
1956 Ia Real Madrid șl apoi din 1959 
din nou la Reims.

de 
facă

CAMPIONUL olimpic de schi Edy 
Reynalter (Elveția), învingător la J.O. 
de la St. Moritz în 1948. a decedat zi
lele trecute în urma unei crize car
diace.

MUNICIPALITATEA orașului Lausanne 
a anunțat recent că își retrage candi
datura de la organizarea J.O. de vară din 
anul 1968. Această hotărire a fost luată 
— după cum subliniază presa — ca 
urmare a „unor dificultăți financiare". 
După cum a declarat Otto Mayer, can
celarul C.I.O., cele mai mari șanse de 
a găzdui Jocurile Olimpice din 1968 le 
are acum orașul francez Lyon.

JUCĂTORUL maghiar Bene, care a 
debutat recent în echipa reprezentativă 
de fotbal a R.P. Ungare în meciul îm
potriva Iugoslaviei, este golgeterul cam
pionatului ungar după terminarea tu
rului. El a înscris 13 goluri, cifră care 
a fost atinsă numai de Tichy. După 
cum se știe, Bene este în vîrstă de 
17 ani !

ADUNAREA generală a cluburilor pro
fesioniste de fotbal din Franța, întruni
tă recent la Paris, a hotărît că nici 
un jucător străin nu va mai fi admis 
în Franța. La cererea reprezentanților 
cluburilor din divizia secundă, aduna
rea a adoptat, cu 24 voturi contra 20, o 
propunere care prevede interdicția folo
sirii unor noi jucători din străinătate

dacă nu au locuit efectiv doi ani in 
Franța.

CUNOSCUTUL ciclist Gustaw Adolf 
Schur a fost din nou selecționat in lo
tul din care va fl alcătuită echipa R.D. 
Germane pentru ediția din anul viitor 
a „Cursei Păcii". împreună cu Schur in 
lot au mal fost chemați Ampler, Eckstein 
Lorke, Lux, Weissleder, Wiedemann, 
Rittmeyer, Appier, Scheibner și Bruning.

UN ADEVARAT „record" de 
tori la meciurile internaționale 
bal din toamna aceasta a fost 
trat la meciul dintre echipele 
ale Olandei și Luxemburgului 
898 bilete vindute !

IN CEI 5 ani de cînd Pele joacă la 
echipa Santos el a doborît toate recor
durile existente pină acum în ce pri
vește numărul golurilor marcate în me
ciuri oficiale de un jucător. In acest 
timp, Pele a marcat 514 goluri (o medie 
de peste 100 de goluri într-un an !). Din 
1958, cînd a debutat în echipa naționa
lă a Braziliei, el a marcat 33 de goluri 
pentru echipa sa.

RECENT s-a sărbătorit Ia fabrica Cse- 
pel un eveniment deosebit. S-au împli
nit 50 de ani de cînd a fost construită 
sala de sport a uzinei. In această sală 
s-au antrenat și au participat la în
treceri de mase — numai în anul 1961 
— peste 10.000 de muncitori.

specta
rte fot- 
înregis- 
secunde 

(6-2) :

• Echipa de hochei pe gheață Corotk
Zabrze, campioana R. P. Polone, • re
purtat o frumoasă victorie cu 7—0 
(2—0; 2—0; 3—0) în fața c
ohipei cehoslovace Baniik Ostrava. MeciuJ 
s-a disputat la Varșovia și a fost ur
mărit de peste 5.000 spectatori

• Boxerul Carlos Ortiz din Port»
Rico și-a păstrat titlul de campion mon
dial la categoria ușoară, invingînd prin 
K.O. în repriza a 5-a pe japonezul Teru» 
K Osaka *

• După consumarea a 9 runde, în cam
pionatul feminin de șah al U.R.S.S. con
duce Larissa Volpert cu 7,5 puncte, ur
mată de Kira Zvorîkina 6,5 puncte, 
Liubov Iakir 6 puncte, Tatiana Zatulov- 
skaia 5,5 puncte. In runda a 9-a VaipeTt 
a remizat cu Zatulovskaia, iar în runda 
a 10-a a învins-o pe Matveeva. Fosta 
campioană a țării Ludmila Borisenko 
ocupă locul 11 cu 4,5 puncte.

• La Bologna s-a disputat întîlnire» 
internațională de box dintre echipa Ita
liei și reprezentativa secundă a R. P. 
Polone. PugUiștii italieni au terminat 
învingători cu scorul de 13—7. La cat. 
grea colosul italian Dante Cane (ta gren- 
tate de 103 kg) l-a învins la puncte p» 
Gugniewicz. Milewski (R. P. Polonă) a 
obținut o victorie prin abandon în fata 
campionului italian la categoria pană 
Câni. Semimijlocii Bronis și Vargellini 
au terminat la egalitate. Din echipa ita
liană a lipsit campionul european Sarao- 
di (semigrea).
• Federația maghiară de tenis de ci mp 

a dat publicității clasamentele celor mai* 
bune „rachete" pe anul 1962: feminin 
1. — Kiirmoczi ; 2. — Bardoczi ; 3. — 
Brosszman; 4. — Kunovicz; 5. — 5»L 
lyom ; masculin: I. — Gulyas; 2. — 
Kalona ; 3. — Szikszai ; 4. — Lcnnartt 
5. — Komaromy.


