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fac par- 
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lor de debut 
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frumoasă vic- 
ni s-a camu-

IȘI AMENAJEAZĂ O NOUA PlRTIEf 
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I
TIBER1U BUCUR

inamovistilor bucureșteni...

PROLET ART DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI VAI„C.C.E.“ la handbal în 1 masculin

Cu citeva zile in urmă,

Campionatul de șah al R. P. R.

noul lider al turneului final

os is ten fa
TINERII DIN RĂȘINARI

duminică

INTRE-

CAMPIONAT INTERȘCOLAR

în

Duminică, la Floreasca,

se 
din 
cal.

termen, restul de bilete 
vinzare la casele de bilete

Troianescu,

nicat, 
linia 
tivul

pt a 
ră

mod 
atle- 
gim-

• In intimpi narea celei de a 
XV-a aniversări a Republicii,

colectivul catedrei de educație

giwos rocada 
apoi inițiativa

INSTITUTUL DE MINE
IN ÎNTRECERI 1

• Turneul U.E.F.A. — ediția 1962.
Cluburile și asociațiile sportive își pot 

dica cotele 
14 decembrie
Conta nr. 16.

După acest 
vor pune în 
str. Ion Vidu, agenția Loto-Pronosport din
Victoriei nr. 2 (lingă I.R.T.A.) precum și la 
«ala Floreasca.

Tg. Mureș s-a desfă- 
un reușit campionat de 
la care au participat 

medii și profesionale

albă, transforming 
in avantaj pozi
RADU VOIA

(categoriile a 
și neclasificați), 
clubului sportiv 
participanților po- 
a-și continua ac-

membri 
in 
de 
și

ii noastre și R.P. Ungare, 
AMO BUCUREȘTI și SPAR- 

CUS BUDAPESTA.

In aceste zile, scrisorile primite de la cores
pondenții noștri ne aduc tot 
legătură cu organizarea de 
rite ramuri sportive, dotate

ANIVERSARE A R.P.R.

PETROȘENI : STUDENȚII DE 
LA

sosească în Capitală în 
zilei de astăzi. După 
se anunță, oaspeții vor 
în linii mari același

prezent in zi- 
pentru a asi-

?»

DEJ : NUMEROASE
CERI SPORTIVE

ri
de bilete rezervate pînă vineri
ora 12 de la I.E.B.S., str. Vasile

căpitanul echipei dinamoviștilar bucureșteni tn plină 
acțiune

INE, ÎN SALA FLOREASCA : DINAMO BUCUREȘTI — 
ARTACUS BUDAPESTA, ÎN CADRUL TURULUI 

AL COMPETIȚIEI
pă handbalistele de la Ra- 
a venit și rindul dinamo- 

ilor bucureșteni să ia star- 
în cadrul celei de a V-a 

ii a „Cupei campionilor 
peni". Mîine, începînd de 

ora 19,15, arbitrul iugoslav 
Winek va chema la în- 

e echipele campioane ale

Petrolul—Ferencvaros 
„Cupa orașelor tirguri“ 

eri, la Budapesta, echipele
rencvaros și Sampdoria 
ii întilnit în meci retur 
tind pentru competiția eu- 
ană „Cupa orașelor-tîr. 

După cum se știe, în 
iul meci desfășurat la 

noa, Sampdoria cîștigase cu 
0. In partida retur fotba- 
ii maghiari au obținut vic
ia la un scor net: 6—0 

). In felul acesta, în sfer- 
ile de finală ale competiției 
îpă jioastră Petrolul Plo- 

ti vjMMTlhi formația ma- 
iară Ferencvaros Budapesta.

Ieri dimineață, la Dinamo, au 
t puse pe tablă pozițiile parti- 
or întrerupte, iar plicurile aș- 
tînd de câteva zile au dezvă- 
t mutările secrete... De fapt, 

toate partidele au continuat, 
unele rezultatul a fost consem- 

t fără joc, altele mai așteaptă 
uarea în ziua următoare de în- 
rupte, vineri.
Astfel, 0. Troianescu s-a con- 
s că avantajul material din
rtida cu M. Rădulescu este ino- 
ra-nt, căzînd de acord asupra re- 
zei fără a mai face vreo mutare, 

schimb. în partida cu Vais- 
n, în care de asemenea avea

antaj, Troianescu a trebuit să 
pte pînă la mutarea 62, pentru 
culege victoria. A treia întrerup- 

a maestrului Troianescu, cu 
insberger, s-a încheiat cu remi- 
, ultimul găsind un fin sacri- 
iu de pion care îi asigura ega- 

rea șanselor în finalul cu ne- 
mi de culori diferite.
Cui eg în d 2 puncte din 3 parti- 
, Troianescu a trecut în fruntea 
samentului după 10 runde 
’/? P-) cu un minim avans față 

• Rădulescu, Gheorghiu și Giins- 
rgPT (toți cu 6 p.).
Alte trei remize, ieri diminea- 
: Radovici—Bozdoghină (f.j.) 

avlov—Par tos, Se i mea nu—Miti- 
Foarte dîrz a decurs între- 
Drimer—Rădulescu, rămasă 

rezultat și urmînd să con- 
dintr-o poziție în care ne- 

rul a obținut în sfîrșit avantaj 
onsiderabiî, după lungi și intere- 
ante manevre strategice.

Rtțnda a Xl-a, desfășurată 
seară, a programat partide foar- 

hn portante pentru configurația 
samentului. Doi vechi rivali.

Reîntorși de curînd din 
neul efectuat în Uniunea 
vietică și Finlanda, cu echipa 
reprezentativă, dinamoviștii și-au 
continuat cu atenție pregătirile, 
dorind ca meciul 
în această ediție 
să coincidă cu o 
torie. După cum

Foto: P. Romoșan 

campionii noștri vor a- 
în această partidă efec- 
lor complet.

Echipa maghiară este aștep
tată să 
cursul 
cum ni 
deplasa 
lot cu care au evoluat, în luna 
septembrie a acestui an, la noi 
în țară. Acesta cuprinde pe : 
Andrik (portar), Fiilop (golge- 
terul echipei), Hajek, Stiller, 
Pfeiffer, Chwala, Kiss, Bănyai, 
Horvâth, Gresz și Crizsan. De 
reținut că în primul tur al 
„C.C.E.“, Spartacus a întrecut, 
la Budapesta, pe campioana 
Austriei, W. Atzgersdorf, cu sco
rul de 25—15 (12—-8). învingă- 
toarea meciului dintre Dinamo 
București și Spartacus Buda
pesta va întîlni în turul urmă
tor pe câștigătoarea partidei 
Grusshopers Zurich — Zagreb.

in pag. a 4-a)

maeștrii internaționali 0. Troia
nescu și V. Ciocîltea ău luat loc 
în fața tablei într-o întîlnire sus- 
citînd un maxim interes.

Campionul țării a atacat (Continuare

cursă pentru titlu... De la stingă: dr. Troianescu, Rădulescu,
Pușcașu, Ciocîltea, Soos, Florin Gheorghiu și Gunsberger 

Vâzuți de Neagu Râdulescu

■ n
1■■

Duminică 16 decembrie Ia orele 17, 19 și 21 
se organizează la sala Floreasca o GALA DE 
FILME SPORTIVE DOCUMENTARE.

Se vor proiectă' următoarele filme aflate 
filmoteca Consiliului General al UCFS :

• Meciul de fotbal R.P.R. — Spania.
• „Meciul giganți’or" — întâlnirea de atle

tism U.R.S.S. — S.U.A.
* Finala campionatului mondial de fotbal 

euiția 1958 — Brazilia — Suedia.

0 INTERESANTA GAIA DL ULMI SPORTIVE DOCUMENTARE

In întreaga fără, membrii asociațiilor și 
cluburilor sportive se pregătesc să îniim- 
pine cea de a XV-a aniversare a procla

mării Republicii noastre-dragi, prin participarea 
la numeroase competifii.

CONCURS DE SCRIMA 
ORGANIZAT DE CLUBUL 

SPORTIV STEAUA

Clubul sportiv Steaua 
ganizează, în cinstea aniversării 
a 15 ani de la proclamarea Re
publicii, un interesant concurs 
de scrimă rezervat trăgătorilor 
din cluburile și asociațiile spor
tive bucureștene.

Concursul se va desfășura 
sub forma unor turnee indivi
duale la probele de floretă fete 
(categoria a IlI-a și neclasifi
cate) și spadă 
II-a, a IlI-a

Inițiativa 
Steaua oferă 
sibilitatea de 
tivitatea competițională și de 
a obține o clasificare sportivă 
superioară.

Clubul organizator va decer
ne cite o cupă , trăgătorilor cla
sați pe locul I.

Concursul va avea loc du
minică, începînd de la ora 9, 
în sala de scrimă a clubului 
sportiv Steaua, din calea Plev- 
nei nr. 114.

mai multe vești în 
competifii la drfe- 

CUPAA XV-A

Concwsul de scrimă organizat de clubul 
cu „Cupa a XV-a aniversare a R.P.R."

sportiv Steaua și dotat 
promite să ofere asalturi 

spectaculoase, aidoma celui din fotografia noastră

fizică al Institutului de Mine 
din Petroșeni și activul Aso
ciației studenților au stabilit 
amănuntele organizatorice ale 
unei competiții de mare am
ploare: „Cupa a XV-a aniver
sare a R.P.R".

întrecerea se va organiza la 
trei dintre ramurile sportive 
oele mai îndrăgite de către 
studenții acestui institut: bas
chet, tenis de masă și volei. 
Participanți: studenți de la Fa
cultățile de Mine, Electrotehni
că, Preparare și Topografie (bă
ieți și fete).

De pe acum se scontează pe 
un mare succes de participare: 
400 de studenți. Organizatorii 
s-au îngrijit din vreme de crea
rea unor condiții corespunzătoa
re de desfășurare a întrecerilor 
(săli, materiale și echipament 
sportiv adecvat). De asemenea, 
colectivul catedrei de educație 
fizică (T. Silaghi, Gh. Irimie, 
N. Barabaș, Rodica Silaghi și 
I. Csako) va fi 
lele competiției 
gura arbitrajele 
tehnică. 

Primele întreceri:
16 decembrie.

consiliul raional UCFS Dej 
organizează o serie de compe
tiții sportive la volei; șah, po
pice și tenis de masă. Pînă 
acum și-au anunțat participa
rea asociațiile sportive Unirea, 
Știința, Metalul, Progresul, toa
te din orașul Dej.

Octavian Guțu, corespondent

O ASOCIAȚIE SPORTIVA SATEASCA FRUNTAȘA

înființată în acest an, a- 
sociația sportivă Victoria din 
satul Lazuri, comuna Comi- 
șani, raionul Tîrgoviște, a ob
ținut o serie de frumoase re
zultate. Astfel, peste 150 de 
tineri și vîrstnici și-au com
pletat adeziunile de 
UCFS. Ei activează 
organizat în secțiile 
tism, volei, handbal

In comuna Răși
nari, raionul Si
biu funcționează 
de mai mnlți ani, 
sub îndrumarea 
harnicului instruc
tor Virgil Ionescu, 
un centru de învă
țare a mersului pe 
schiuri. In actua
lul sezon numărul 

celor care vor să 
practice acest fru
mos sport a cres
cut considerabil. 
De aceea, în a- 
ceste zile, zeci de 
elevi de Ia școala 
elementară și ti
neri sportivi de la 
asociațiile Păltiniș 
și Covorul din lo
calitate lucrează de

La 
șurat 
volei, 
școlile
din localitate. Echipele au fost 
împărțite în două serii, iar 
după întreceri viu disputate 
în finala campionatului s-au 
calificat formațiile Unirea și 
Bolyai Farkaș. Trofeul a fost 
cucerit de voleibaliștii Școlii

Reveniți marți dimineață dirt 
Iugoslavia, unde au susținut 
două jocuri amicale și au par
ticipat la competiția dotată cu 
„Cupa Dunării", hocheiștii noș
tri și-au reluat pregătirile în 
vederea jocurilor de sîmbătă 
și duminică, de la București; 
cu reprezentativa R.D.G. Pre
gătirile sînt conduse de antre
norii Flamaropol și Tiron.

Din discuția cu aceștia, asu
pra jocurilor susținute, am 
aflat că linia Szabo II — 
Ferenczi — Szabo I a dat un 
randament bun, superior celui 
din ultimele evoluții la Bucu
rești, mareînd cele mai multe 
goluri, iar postul de fundaș în 
linie cu Varga a fost bine sus
ținut de Vacar.

Progresele marcate de echipa 
noastră în ultimul timp ne în
dreptățesc să privim cu încre
dere jocurile cu echipa R. D. 
Germane. Cu atît mai mult cu 
cit, pentru prima dată după 
mai multe săptămîni, vom pu
tea alinia o garnitură completă. 
In această privință, notăm re
intrarea lui Sofian, care s-a 
refăcut după accidentul suferit 
și își va relua locul în poartă. 
In al doilea rînd, subliniem

Un lot de luptători romlnî 
participă la Criteriul 

internațional de la Belgrad
Un lot de luptători romîni 

a părăsit Capitala pentru a 
participa la Criteriul interna
țional de lupte libere și clasice 
care va avea loc la

Din lotul care s-a 
în capitala Iugoslaviei 
te I. Cernea (cat.
M. Cristea (57 kg), Gh. Tăpă- 
loagă (52 kg), S. Tampa (78 
kg), Fr. Boia (87 kg), N. Pavel 
(97 kg) și Șt. Stingă (peste 97 
kg). Toți acești luptători par
ticipă la concursul de lupte 
clasice, iar eu excepția primi
lor doi, ceilalți concurează și 
la „libere".

Concursul de lupte clasice se 
desfășoară la 13 și 14 decem
brie, iar în continuare au loc 
întrecerile la „libere" 
decembrie). La acest 
și-au mai anunțat participarea 
sportivi din Ungaria, Bulgaria*  
Italia și Iugoslavia.

nastică.' O comportare deose
bită au avut-o echipele femi
nine și masculine de gimnas
tică care au ocupat locul întîi 
la faza regională și locul doi 
la băieți și trei la fete în ul
tima etapă a „Cupei Agricul
turii” desfășurată 
Basarabi, regiunea

zor la amenajare*  
unei noi pîrtii de 
schi. Aceasta vai 
măsura 450 de me. 
tri, eu o diferență 
de nivel de 258 
metri și se v*  
numi pîrtia „Coas*  
ta Boacii".

medii mixte
urmați în clasament de echi
pele Unirea, Școala medi0 
mixtă nr. 4, Școala medie mix
tă Alex. Papiu Ilarian, școala 
profesională Metalul, școala 
profesională Comerțul, Lem4 
nărui și Construcția.



R. RugbiDe la F

întrecutnea, 4 echipe

Teodorescu (Știința Bi 
etapă

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
a a - ‘

Pentru buna des
fășurare a con
cursurilor de schi, 
de organizare a 

iarnă a tineretului

Tg. i’Gna
comisia raională 
Spartachiadei de
■ prevăzut in planul său de muncă 
amenajarea unor pârtii de schi in co
munele Ripile, Helegiu și Birsănești, 
precum și reamenajarea piftie: din 
fPg. Ocna. Membrii asociațiilor spor
tive din raion vor confecționa 509 
de perechi de schiuri și sule de să
niuțe.

Asociațiile Progresul, Minerul, Vo- 
fcrța. Școala medie nr. 2 din Tg. 
Ocna au organizat Întreceri reușite 
de șah. tenis de masă, triată, haltere 
și tir la care au luat parte peste 5M 
de tineri.

în mediul sătesc s-au evidențiat 
ki organizarea concursurilor a»>na- 
țlile sportive Avintul Ripue. Recoita 
Căiuți. Tazlăul Heiegiu, A.viatul 3ir- 
«ănești etc.

★

8 9 I a t ■ 1,1 «xmaieie Irxăe-
a I a I I peodența șt Ttxicr 

' Vladanirescu des-
«tiiderea competiției s-a fta-Jt cu ser
bări cultural-sportive deosebit de 
reușite* *.  în cadrul acestor manTestapi 
aproape 40 de sportivi au făcut de- 
monstrații la trintă, haltere și tenis 
de masă. Demonstrația a avut efec
tul dorit deoarece la întrecerile din 
Biele următoare au participat 250 de 
tineri și tinere din comunele eus- 
■mintite.

• MfINE DUPĂ-AMIAZA, cu ine» 
yere de la ora 16.45. la sediul Consiuu- 
3ui General al l'CFS din str. Vasile 
tConta nr. 16 — etaj 8: ședința de ana- 
TizS a activității din 1962 a Federației 
Ălomîne de Volei.

• UN INTERESANT MECI — astăzi 
4a Constanța: întîlnirea feminină, restanță 
dhn etapa a doua a campionatului ta 
țweria I, Farul—Dinamo București.

• MECIUL MASCULIN Știința Tiari- 
|(sara—-D inamo București (seria a IU),

din prima etapă și care tre
se joace tot astăzi, va fi repro- 
la o dată convenabilă ambelor

ETAPÂ... FORTE în perspecti- 
finele acestei săptămîni. Abun-
partide Ia care ou greu te poți 

să faci un pronostic, actul IV 
campionatelor este dominat 

masculine Steaua—Rapid. 
  —Tractorul 

Brașov—Farul Constanța și de meciu
rile feminine Știința Cluj—Farul Con
stanța. C.S.M. Sibiu—G.S.M. Cluj și 
"Rapid București—Știinfa București. Re- 
Tine atenția * ’ ' ’ • •
bfl derbi al 
trim și Ia 
recomandăm 
ĂupS-amiază

• INC A f) RECOMANDARE, pe care 
de asemenea socotim că e bine s-o facem 
din timp Oarecum, e în legătură tot cu 
programuî In „vedeta* celui de dumi
nică dimineața de la Dinamo figurează 
meciul masculin Steaua—Rapid. In des
chiderea programului, la 8,30 — tot o

Deschideri festive ale Spartachiadei 
«u mai fost organizate și de as->na- 
țhle 
•olta 
nanii 
■ești 
•ud)

sportive Victoria Străoane. 3e- 
Tifești (raionul Pandu), Parti- 
Păcii Urechești. Victoria Gu- 
(F ocșani). Recolta Matca (Te- 

etc.
Pentru ca întrecerile Spartachia- 

<ei să se desfășoare Ia. cele mai 
taine condițiuni, un mare număr de 
asociații de pe teritoriul regiunii și-au

Ui interesant concurs 
„O ȘTIE... CÎȘTIGĂ--

Dununieă — de la ora 19 — va awa 
■Joc in sala Ftoneesca un inieressrs 
«oncurs ..Cine știe— cisriza*  cutam: 

in R.P.Ronuni,
J948“. Participă se'.ecționateie Sioa- 
«ală, Steaua și Dinamo. După ccrjctzs 
•înt programate ir.tilniri la care xsx 
participa boxeri care a-j abandonat 
•ctavitatea competițională in nltoriii 
•ni.

De o parte și de alta a fileului

igranraf 
•ehipe

• O

Ț*,  la 
dent în 
kotărt 
■i tunrl ni
Me jocurile
Știința Cluj—C.S.M.S. Iași,

în special ultimul, verita- 
seriei a Il-a a campiona- 

care — din vreme — vă 
să nu lipsiți : sîmbătă

Ia Ciulești.

Suceava

6 ă e ș t i

Maestro! emerit al
printre sportivii

de la .Bere Grivița

<fi spatl —târâita». Pragajai—CSJf.
d*i.  atxaccn*  *â  ea. o ora ar—1- 
toerr, Sacre ec&prie —aoruitae bacareș- 
tene Oiiaipta șî Dina—o. 34 nn credeți 
că «rea vrea «bierțic eo privire la 
ord—ea jacurilor ri că a— opma pentru 
iaversarea lor. Na Progra—ni e bine 
alcătuit. —edu- ed au; important fiind 
prevăzat ie —cir—nea reuniunii. De 
altceva este voriu. De condițiile egale 
de joc care trebuie asigurate tuturor 
echipelor. fie eă evojnează „în vedetă*,  
fie el apar .an deschidere*.  De pildă, 
partida feminină G. P. București—C.S.O. 
Craiova de dear:iea trecută de la Dina
mo. programată la ora 8,30, a Început 
intr-o sală de-a dreptul înghețată. Și 
ne îndoim că aceasta pentru a dovedi 
cumva că femeile, egale cu bărbații, sînt 
la fel de rezistente ca șl ei ! Ceea ce 
e sigur e că frigul din sală a în
greunat considerabil și... încălzirea echi
pelor și execuțiile tehnice ulterioare. No- 
tind că situația e îndeobște aidoma în 
sala Giulești atunci cînd primul joc ai 
programelor voleibaiistice este organizat 
acolo duminică dimineața mai devreme, 
facem cuvenitul aviz celor ce răspund 
de a dministrarea sălilor respective. Iar 
pentru comisia centrală de competiții 
din F. R. Volei, reproducem sugestia 
— ironică, e adevărat, totuși demnă 
luat în seamă — a tmui spectator 
acum două săptămîni de la Giulești: 
fie programate o dată echipele Rapid 
Dinamo în sălile proprii duminica 
prima oră a dimineții. Poate că astfel 
va fi cald încă înainte de începerea... 
încălzirii!

de 
de 
să 
Și 
la

■—C.Î.—

gim- 
reu-

Agricul- 
practice

desfășu- 
de con- 
<GâeștD, 

Recolta - Slobozia,

la 
nastică. O contribuție la buna 
șită a întrecerilor de trintă a avut-o 
utemistul Mihai Popescu, elev în anul 
TTT, un apreciat sportiv, câștigătorul 
întrecerilor de trintă (cat. 76 kg) la 
finala de zonă a „Cupei 
tarii", care a dat sfaturi 
concur enților.

întreceri reușite s-au mai 
rat la asociațiile Știința (100 
curenți). Progresul și Voința 
Victoria - Ionești.
Știmța-Topoăoveni ș. a.

★
Cartea de Argeș asocia^ae
_____________ sportive care s-au

pregătit intens pen
tru întrecerile Spartachiadei se nu
mără Avintul, Foresta, Horticultorul, 
Fabrica de confecții. La asociația 
sportivă Foresta s-au procurat — re
cent — materiale sportive în valoare 
de 13.000 lei, printre care 20 de gar
nituri de șah, 20 de perechi de 
schiuri, 8 palete, 2 fileuri, 20 de 
mingi de tenis de masă. La asocia
ția Avintul baza materială s-a îm
bogățit cu 30 de jocuri de șah, 10 
perechi de schiuri și cu o halteră 
confecționată din resurse locale.

sportului Ion Cernea

1X2X1X21

loc

2.025

2 autoturisme cu 5 numere din 6 
la concursul special Pronoexpres

Merjind pe linia lărgirii bazei de a- 
eonlare a autoturismelor la tragerile și 
concursurile speciale. Loto-Pronosport a 
hotărît atribuirea de autoturisme ..Sko
da-Octavia*  \-arlanteior de categoria a 
n-a (5 din 6) in cazul cind la catego
ria I (6 din 6 sau 6 din t) nu se inre- 
gistreazi variante câștigătoare. Astfel, 
U concursul special Pronoexpres din 
5-XU a. c. cele două autoturisme atri
buite au fost acordate prin tragere la 
sorta rparticipanților : Brincuș Mircea 
din Rm. Strat și V. Pred eseu din Ploiești.

2 PREMU de cne 43.58t lei pe schema 
redusă nr. 7. La aceeași tragere s-au 
înregistrat șl alte premii de valoare 
astfel : participanții Zahan Dumitru 
din Aiud, str. Cuza Vodă nr. 30 șl 
Scripcaru Gheorghe din Bacău, str. 
B.R.P.R. nr. 3, au obținut la categoria I 
2 variante a cite 43.580 lei fiecare. De 
remarcat că ambele premii au fost ob
ținute pe scheme reduse nr. 7.

★
Cu 11 rezultate : 50.000 lei la Prono

sport. O dată cu introducerea ltd 12+1 
rezultate la Pronosport și modificările 
regulamentului care au adus importan
te avantaje participanților, s-au înre
gistrat premii din ce în ce mai impor
tante.

Astfel, la concursul Pronosport din 
25 noiembrie participantul D. Martiniuc 
din București a obținut pe o variantă 
cu 11 rezultate premiul maxim de 50.000 
lei.

★
Astăzi, predarea celor 3 autoturisme 

ale tragerii speciale LOTO-CENTRAL. 
Autoturismele atribuite la tragerea spe
cială LOTO CENTRAL din 23 noiembrie 
vor fi predate cîștigătorilor astăzi, la 
ora 13 la următoarele agenții din Capi- 

Cal. Victoriei nr. 1—5, bd. 1848 
și Șos. Ștefan cel Mare nr. 2.

PRONOEXPRES

tată :
nr. 4

tragerea Pronoexpres din 12 de-La _ . __  __
cembrie 1962, au fost extrase din urnă 
următoarele numere t

Desfășurarea ultimelor etape ale 
campionatului republican a subliniat 
interesul crescînd al iubitorilor de 
sport din întreaga țară pentru aceas
tă disciplină. Spectatorii au apreciat 
în mod deosebit preocuparea majori
tății echipelor pentru practicarea 
unor jocuri de calitate, spectacu
loase, desfășurate într-o atmosferă de 
deplină sportivitate. Ei au dezapro
bat însă actele nesportive ale unor 
jucători, tendința spre joc brutal a 
unor echipe și gravele greșeli de 
arbitraj care s-au manifestat în ulti
ma vreme. S-a constatat că din cau
za slabei preocupări a unor cluburi 
și asociații sportive, a unor secții 
de rugbi, etica sportivă nu a fost 
respectată în unele jocuri. Așa se 
explică faptul că partida Știința 
București — Olimpia s-a întrerupt cu 
15 minute înainte de sfîrșit, și că, 
de asemenea, meciul C.S.M.S. Iași — 
Steaua a fost întrerupt în min. 73. 
O serie de jucători au dovedit aba
teri de la disciplina sportivă prac- 
ticînd un joc dur, brutal, periculos 
sau vociferînd și protestînd pe te
ren. Dovedind un slab simț de răs
pundere unii arbitri n-au asigurat 
jocurilor o desfășurare normală, pres- 
tînd arbitraje slabe care, în meciul 
Steaua — Grivița Roșie, au dus chiar 
Ia influențarea rezultatului.

Analizînd pe larg aceste aspecte 
negative, biroul Federației Romine 
de Rugbi a hotărît următoarele :

— suspendarea terenului echipei 
C.S.M.S. Iași pe două etape pentru 
abaterile săvîrșite de jucătorii aces
tei formații în meciul cu Steaua 
precum și pentru ieșirile nesportive 
față de arbitrul meciului ;

— suspendarea jucătorilor care s-au 
făcut vinovați de indisciplină, lovi
rea adversarului sau alte abateri : 
Pelegrino Declesis (Olimpia) 5 eta
pe ; Marius Iliescu (Olimpia) o eta
pă ; Constantin Penciu (Olimpia) o 
etapă ; Constantin Dadirlat și Ion 
Chivu (Olimpia) mustrare publică ;

Clasamentul în categoria A

PIONATULUI

1. Grivița Roșie 21 17 1 3 266: 69 56
2. Steaua 21 16 3 2 193: 50 56
3. Dinamo 22 13 6 3 190: 72 54
4. Știința Cluj 21 9 5 7 115:100 44
5. Știința Pe iroseai 21 8 6 7 100: 90 43
S- Progresul 20 9 4 7 100: 74 12
7. Unirea 22 7 5 !• 92: 94 41
a. Știința Timișoara 22 7 4 U 102:171 40
9. CA1U. Iași 22 S 8 9 109: 98 40

10. Metalul 22 C 3 13 71:115 37
11. știința Buc. ăi 4 5 13 85:224 35
12. Olimpia 22 3 • 19 56:322 27

ULTIMELE PARTIDE ALE CAM-

Partida Steaua—Grivița Roșie se 
va re juca duminică, iar Progresul

a
a

Cereți la toate Agențiile O.N.T. Carpați, la toate libră
riile și centrele de difuzare a presei ALMANAHUL TURISTIC 
1963 editat de O.N.T. Carpați.

O carte interesantă, instructivă și plăcută.
200 pagini în culori - 150 de fotografii artistice, 15 iti

nerare turistice.
Povestiri, schițe literare, reportaje însoțite de hărți. 
Semnează : Tudor Arghezi, Elie Carafoli, Lucia Demetrius, 
Eugen Barbu, Nina Cassian și alții.
Numeroase pagini umoristice, desene și caricaturi.
Citiți almanahul turistic 1963 editat de O.N.T. Carpați.

necore
j ocult 

dint 
hotăr

Marian 
reștl) o

S-a dat avertisment echipei Ol 
pia.

— pentru insultarea arbitrului 
pentru tentativă de lovire a acest, 
jucătorul Mircea Mănescu de 
C.S.M.S. Iași a fost suspendat 
timp de 6 luni.

— se suspendă pe timp de 5 h. 
din activitatea de arbitru Pelegri 
Declesis care, jucînd în formația 
limpia, a avut o atitudine 
punzătoare față de arbitrul

în legătură cu partida 
Steaua și Grivița Roșie se 
următoarele :

— interzicerea de a arbitra pe tii 
de patru etape și nedelegarea pe ti' 
de șase luni la jocurile de catei 
rie A a arbitrului Vasile Georget 
pentru grave greșeli de arbitraj, ca 
au viciat rezultatul jocului Steaua 
Grivița Roșie.

— rejucarea meciului Steaua 
Grivița Roșie.

Biroul F. R. Rugbi consideră i 
aceste măsuri vor contribui la el 
minarea lipsurilor manifestate c 
unele echipe de rugbi șl de căb 
unii jucători, că vor ajuta la stîrp 
rea acestor practici cu totul străir 
sportului nostru.

Este necesar ca în secțiile de rugi 
ale cluburilor șl asociațiilor sportii 
să se desfășoare o intensă muncă 
ducativă, să se manifeste----- . . . r. -deosebită față de orice 
la conduita sportivă, să 
că permanent munca 
procesul de instruire-a 
ceasta va constitui o pr 
tribuție la buna desfășurare a 
pionatului republican, la conținu 
dezvoltare a rugbiului nostru la ni 
velul sarcinilor și cerințelor actuali 
al prestigiului cucerit pe 
dial de rugbiul din țara

cai

BIROUL FEDERAȚIEI 
DE RUGBI

plan moi 
noastră.

ROMINE

— care mai are de susținut două î 
tîlniri în deplasare — va juca di 
minică cu Știința Cluj și marți i 
Știința Petroșeni. Cu aceste meciua 
campionatul categoriei A pe acest : 
va lua sfirșit.

Ș_

Abonati-vcr**

Ziarul SPORTUL POPULAR

— apare luni, mărfi, joi și stm- 
băiă: pe 3 luni lei 12— pe 6 
luni lei 24 — pe un an lei 48.

Revista ilustrată SPORT

— apare bilunar: pe 3 luni lei
15 — pe 6 luni lei 30 — pe un 
an lei 60.

Revista SPORT Șl TEHNICĂ

•n
— apare lunar: pe 3 luni lei 9 

— pe 6 luni lei 18 — pe un 
lei 36.

REVISTA DE ȘAH

apare lunar: pe 3 luni 
luni lei 10,50 —

Iei 
pe5,25 — pe 6 

un an lei 21.

CULTURA
Revista »
FIZICA Șl SPORT

— apare trimestrial: pe 6 luni 
lei 6 — pe un an lei IZ

Abonamentele se tac la toate 
Oficiile P-T.T.R., la factorii poștali 
și la difuzorii voluntari din între
prinderi și instituții.



O condiție indispensabilă
k

picioare,

Mulți dintre fotbaliștii sovietici 
sint mai slabi decit cei străini 
in ceea ce privește executarea 

procedeelor tehnice. Mai iasă de do
rit trasul la poartă, lovirea mingii 
peste cap, cu călcâiul, cu piruetă, 

- jucarea mingii cu ambele
cu pieptul, cu capul Un domeniu 
precar este și cel al fentelor. După 
părerea mea, acest lucru se explică 
prin faptul că in timpul antrena
mentelor conducătorii echipelor acor
dă prea puțină atenție exersării fen
telor.

La ultimele două ediții ale cam
pionatelor mondiale jucătorii 
loc selecționate ale Braziliei, 
Franței, Iugoslaviei, Chile, 
cu abilitate fentele, și-au 
ușor și elegant adversarii, creîndu-fl 
faze de gol favorabile.

Dintre fotbaliștii sovietici, cel care 
excelează prin fente reușite este 
extrema Mihail Meshi de la Dinamo 
Tbilisi. El folosește frecvent și cu 
succes următoarea fentă: aflîndu-se 
cu mingea lateral de adversar, 
trimite — pe neașteptate — 
nul cu partea interioară 
în spatele 
jin. Apoi 
și reintră în 
torul acestui 
ză foarte des

Centrul înaintaș al Iul S.K.A. din
* Rostov, Victor Ponedelnik, acționea- 

asemenea, cu multă inventi- 
vU^^^Alergînd cu mare viteză în 

apropiere a porții, el si- 
șutul. Stoperul se grăbește 

să-1 stânjenească pe Ponedelnik și 
se aruncă spre minge. In acest mo
ment, Ponedelnik, în loc să șuteze, 
trage • mingea înapoi. Coechipierii 
aflați în urmă capătă astfel posibi
litatea de a trage la poartă fără să 
fie împiedicați.

Fentele sint bine executate de S. 
Metreveli, V. 
N. Manoșin, 
I. Cislenko, 
Husainov, V. Lobanovski. Din păcate, 
numărul 
cu fente 
restrins. 
cunoască 
fente. Fără 
ceput acțiunile reușite ale jucători
lor și progresul general al fotbalului.

Marea varietate a fentelor, folo
sirea lor abilă și oportună in jocuri 
permit derutarea adversarilor și cîș- 
tigarea duelurilor. Fentele bine exe- 

(n cutate stârnesc întotdeauna entuzias- 
mj^_spectatorilor. Ele colorează jocul, 
l^Tac mai atractiv și mai frumos.

Pentru a organiza mai bine lec- 
de învățare a fentelor, îmi 

fac cîteva recomandări

echipe-
Suedied, 
folosind 
depășit

a 
de

Meshi 
balo- 
labei, 
sprl-piciorului

își ocolește adversarul 
posesia mingii. Cu aju- 
procedeu Meshi creea- 

momente favorabile.

Ivanov, O. Sergheev,
I. Netto, V. KanevsJri.
V. Ambarțiumian, G.

jucătorilor care acționează 
de efect este încă foarte 
Orice jucător trebuie să 
un număr cit mai mare de 

aceasta sînt de necon-

ții le
permit să 
antrenorilor.

învățarea 
înceapă cu 
rea executării ei corecte. Aceasta 
trebuie să se facă într-un tempo 
lent. Dacă antrenorul nu este în 
Stare să demonstreze el însuși pro
cedeul, trebuie să-l angreneze 
acest scop pe jucătorul cel 
tehnic, arătîndu-i în prealabil 
cutarea corectă a exercițiului.

După explicație și demonstrație, 
Jucătorii trec la lucrul independent. 
La început fenta se învață pe loc, 
iar apoi în mișcare — in linie dreap
tă sau în cerc. însușirea fentelor 
trebuie făcută cu parteneri. Jucătorii 
care execută funcțiile auxiliare tre
buie să-l ajute pe partenerul lor la 
însușirea mai rapidă și în cît mai 
bune condițiuni a 

■^Pe măsura însușirii

în 
mai 
exe-

fentei. Ulterior, 
fentei, ajutoarele

B.
antrenor

★

APUHTIN,
emerit al U.ILS.S.

★
acțiu- 
creînd 

joc.

Bilanțul anului 1962

trebuie să îngreuieze treptat 
rule celor care execută fente, 
condiții apropiate de cele <je

In procesul de instruire antreno
rul trebuie să se afle întotdeauna 
împreună cu elevii săi și să atragă 
atenția asupra greșelilor 
aceștia 
trebuie 
cirul 
(iarna 
liber), 
tală. 
nori uită deseori acest lucru.

pe care
Antrenamentele 
numai în ca- 

sezonului
primăvara in aer

le comit, 
efectuate nu 

pregătirii dinaintea 
în săli,

ci și în perioada fundamen- 
Din păcate, numeroși antre-

DIN PRESA SOVIETICA

DE SPECIALITATE

început în pantofi de 
ghete de fotbal. Pan- 
sînt de neinlocuit a- 
lucrează în sală sau

Se recomandă ca învățarea fentelor 
să se facă la 
tenis și nu în 
tofii de tenis 
tunci cind se
pe terenuri tari. Fentele trebuie lu
crate atît cu piciorul drept, cît și 
cu piciorul sting.

De îndată ce fotbaliștii au învățat 
să reproducă corect toate detaliile 
fentelor pe care le învață, ei tre
buie să treacă la repetarea multiplă 
a fentelor, în vederea consolidării 
și perfecționării continue a exerci- 
țiilor. 
plicate 
pierea

Cele
antrenamentul 
fășoare concomitent. In cadrul lec
țiilor trebuie folosiți mici stâlpi de

Antrenamentele trebuie com- 
treptat, asigurindu-se apro- 

de condițiile de joc.
două procese — instruirea și 

trebuie să se des-

NOTE,
Puterea... obișnuinței

a se mări 
de perfec- 

folosite di- 
execută în

lemn, plasați la o distanță de 10—12 
metri unul de celălalt. Apoi, în locul 
stîlpilor, fotbaliștii trebuie să treacă 
de parteneri care se opun pasiv.

Pentru ca lecțiile să aibă un ca
racter variat și pentru 
interesul fotbaliștilor față 
ționarea fentelor, trebuie 
ferite exerciții care se
cerc, in patrat, dreptunghi și culoare. 
E bine să se folosească jocurile 
„grupă contra grupă", „lupta pentru 
minge", „înaintarea împotriva apă
rării", „unul în plus" și altele.

Consolidarea și perfecționarea fen
telor trebuie să se facă în timpul 
jocurilor de antrenament și în întâl
niri amicale. Menționez că numeroși 
fotbaliști execută mai bine fentele 
în timpul jocurilor oficiale decit 
in timpul antrenamentelor. Fenome
nul mi se pare firesc. în cursul jo
cului oficial adversarul nu cunoaște 
planul și intențiile jucătorului care 
conduce mingea. De aceea el reac
ționează la 
Situația se 
Partenerul 
câtorul cu 
treacă cu ajutorul fentei. Iată de ce, 
el așteaptă liniștit momentul apro
pierii, pentru a-1 deposeda de minge. 
Dacă jucătorul cu mingea va ști 
să-și „treacă" partenerul la antrena
ment, la meciuri el va obține suc
cese și mai mari.

însușirea fentelor este o problemă 
foarte importantă. îmbunătățirea pe 
toate căile a procesului de instruire- 
antrenament în ceea ce privește în
sușirea și perfecționarea fentelor va 
permite nu numai lărgirea posibili
tăților tehnice ale fotbalistului, ci 
și creșterea considerabilă a măiestriei 
lui sportive.

Orice jucător 
arsenalul său nu 
de efect, ci un întreg complex de 
mișcări înșelătoare cxt mai variate.

orice acțiune a acestuia, 
schimbă la antrenamente, 
știe dinainte că ju- 

mingea va căuta să-l in-

trebuie să aibă în
una sau două fente

COMENTARII
Arbitrajul întilnirii Știința duj•

— Steaua a produs discuții contra
dictorii printre spectatori și chiar 
printre jucători. De ce? Pentru câ 
arbitrul bulgar C. Dinov a fluierat 
mai puțin decit eram noi obișnuiți. 
Spectatorii și fotbaliștii 
obișnuit ca atunci cind, 
la o dispută corp la 
balon între un fotbalist
Petru Emil șl un jucător de talia 
Iui Raksi sau Creîniceanu ultimul 
cade, arbitrul să acorde lovitură li
beră în favoarea acestuia din urmă. 
In acest meci au fost multe aseme
nea situații, în care jucătorii au fo
losit calitățile lor fizice, fără însă 
să depășească limitele regulamentare. 
Și pe bună dreptate arbitrul nu a 
intervenit, spre surprinderea .unor 
spectatori. Mai mult chiar, au fost 
fotbaliști, avantajați de fizic în lupta 
directă pentru balon, care s-au oprit 
crezînd că arbitrul îl va sancționa 
Așa a fost în prima repriză. In re
priza secundă, obișnuindu-se cu ma
niera de arbitraj a lui C. Dinov, 
componenții ambelor echipe au des
fășurat un joc viguros, atletic și 
foarte cursiv, ceea ce a ridicat spec
taculozitatea întilnirii. Desigur că și 
sportivitatea jucătorilor a contribuit 
ca meciul să fie 
rități flagrante.

• In ultimele 
cat cu satisfacție 
plet al lui Petru Emil. Acest tânăr

noștri s-au 
de exemplu, 
corp pentru 
de talia lui

lipsit de neregula-

tntîlniri am rcmar- 
jocul tot mai cam-

Știința Cluj conduce in „Cupa Sportul popular 0

■ ■ ■

fotbalist „crește" văzînd cu ochii. 
Execuțiile sale tehnice devin tot mai 
stilizate, mai sigure și mai specta
culoase. F~ 
special și 
serva torul 
exemplu, 
observator 
a fost cel mai bun de pe 
Observatorul are insă și un post- 
scriptum: „...Păcat că vorbește prea 
mult pe teren, reclamă des la ar
bitru**. O observație justă asupra că
reia ar fi bine ca talentatul jucător 
clujean să reflecte serios-,

(al. D

El s-a remarcat în mod 
în meciul cu Steaua. Ob- 
federal I. Bălănescu, de 

a consemnat în foaia de 
• că duminică Petru Emil 

teren.

Fapt mărunt dar semnificativ

Ultimele jocuri disputate, în acest 
sezon, în cadrul campionatului cate
goriei A au fixat, pînă la primăvară, 
și clasamentele celor două trofee care 
se acordă unul echipei cu comporta
rea cea mai sportivă, altul echipei 
care realizează cea mai mare dife
rență între golurile date și cele pri
mite. Este vorba, cum se știe, de 
„CUPA SPORTUL POPULAR" și 
„CUPA LOTO-PRONOSPORT". In 
clasamentul primei competiții condu
ce Știința Cluj, care a obținut în tur 
cel mai mic număr de penalizări. In 
cealaltă cupă lider este Petrolul cu 
o diferență

Iată cum 
clasamente :

de 17 goluri.
se prezintă cele două

SPORTUL POPULAR»

Cluj1. știința _ ...
2—3. Petrolul Ploiești 

U.T. Arad

5 puncte
7 puncte
7 puncte

Avem alergători talentațî, 
să-i pregătim pentru rezultate haite!

„Ștafeta" noastră a fost preluată 
azi de PROF. GHEORGHE RUGINA, 
unul dintre antrenorii alergătorilor 
pe distanțe medii. Cercetînd tabelele 
din acest an cu rezultatele alergăto
rilor noștri de semifond, antrenorul 
Rugină a făcut o serie de remarci 
interesante :

• a crescut valoarea performanțe
lor la nivelul celui de al 25-lea și al 
50-lea atlet de la 800 m și 1.500 m. 
Cu alte cuvinte a crescut valoarea 
masei de specialiști și cum majori-

800 METRI

St. roșu Brașov 
Minerul Lupeni 
Dinamo Bacău 
Farul Constanța 
Steaua București 
știința Timișoara 
Progresul București.

11. Viitorul București
12. Dinamo București
13. Rapid București
14. Crișana Oradea
15. C.S.M.S. Iași

„CUPA LOTO-PRONOSPORT"

7—8.

a—io.

8 puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte

10
10
11 
ii
14
14
15
20
22
25
30

1. Petrolul Ploiești
2. Farul Constanța
3. Dinamo București

4—5. Steaua București 
Viitorul București

6. Știința Timișoara
7. Știința Cluj
8. Rapid București
9. C.S.M.S. Iași

19. Progresul București
11. St. roșu Brasov
12. U.T. Arad
13. Dinamo Bacău
14. Crișana Oradea
15. Minerul Lupeni

+ 17 
+ 11
+

+ 
+ 
+ 
+
— 1
— 3
— 4
— 5 
—13
—16 
—20

goluri 
goluri 
goluri 
goluri 
goluri 
goluri 
goluri

8
7
7
6
4 _
2 goluri 
' gol

goluri 
goluri 
goluri 
goluri 
goluri 
goluri

1:50,2

1:50,7

1:52,4

1:52,8

1:54,2

1:54,6*
1:54,8’

1:55,S
1:56,4*

(1:51,0)

(1:50,6)

(1:53,6)

(1:49,3)

(1:52,8)

(2:02,0)
(1:54,6)

(1:59,2)
(2:01,4)

Ștefan Beregszaszi (Dina
mo Buc.)
Ștefan Mihaly (Dinamo 
Buc.)
Andrei Barabaș (Dinamo 
Buc.)
Zoltan Vameș (Dinamo
Buc.)
Ion Dăndărău (Prahova
Ploiești)
Ion Buiachi (Farul C-ța) 
Gheorghe Plăcintaru 
(Știința Cluj)
Iosif Biro (Știința Buc.) 
Costin Ștefănescu (Petro
lul Ploiești)

Zoltan lanioș. care conduce intr-o cursă de 1000 m, s-a preocupat mai puțin 
tn acest an de alergările de semifond, pregătindu-se pentru cursele mai lungi

La sfirșitul meciului de tineret 
Rapid — Crișana. cind jucătorii se 
îndreptau spre vestiare, portarul echi
pei Rapid, Arghirescu, a rămas in 
urma celorlalți și plîngea. De cel 
Pentru că din vina lut echipa sa 
primise golul infringerii. Intr-adevăr, 
Arghirescu scăpase mingea din miini 
și un adversar a trimis-o cu ușu
rință in plasă. Și această greșeală 
— in fond, comisă și de portari mai 
experimentați 
ghirescu.

In același 
care în acest 
echipă — s-a 
și apuci ndu-l 
ai făcut 
faci imputări, iar nouă care am pier
dut atîtea ocazii de gol și care sîn- 
tem mult mai vinovați de înfrîngere, 
nu ne reproșezi nimic. Ești nedrept 
cu tine". La această părere s-au ra
liat și ceilalți coechipieri 
Neacșu.

Iată un fapt divers tn 
dar plin de semnificație. El oglin
dește atitudinea pe care trebuie s-o 
aibă un sportiv, in orice moment 
față de colegii săi. De aceea con
siderăm că faptul trebuie cunoscut 
de toți fotbaliștii.

nu și-o ierta Ar-

timp insă, 
meci a fost 
apropiat de 
de umeri i-a spus: „Tu 

o singură greșeală și iți

Neacșu — 
căpitan de 
Arghirescu,

ai lui

aparenți,

ȘTIRI, REZULTATE
• Duminică se dispută două jocuri 

oficiale restante. La București, in cam
pionatul republican de juniori : Viitorul 
—Dinamo Obor (ter. IV din parcul „23 
August", ora 10.30). La Mangalia, în 
Cupa R.P.R. : Marina — I.M.U. Med
gidia.

® Rezultatele meciurilor de antre
nament 
tul de 
(0-0), 
juniori

de ieri, de la „Dinamo“ : Lo- 
juniori B — Progresul 2—0 
Dinamo București—Lotul de 
A 4—2 (2—2).

tatea alergătorilor sînt tineri, putem 
avea speranța că din rîndul lor se 
vor ridica, foarte curind, elemente 
de nădejde pentru aceste probe.

• pentru a se putea ajunge însă 
la acest deziderat va trebui ca, înce- 
pînd din 1963. să fie generalizată șl 
intensificată experiența lucrului me
todic nou, prin folosirea celor mai 
moderne mijloace și metode de pre
gătire, insistindu-se pe dezvoltarea 
calităților de bază ale alergătorilor, 
de-a lungul întregului an. Pînă acum, 
antrenorii noștri au acordat o aten
ție insuficientă dezvoltării acestor ca
lități de bază, preocupîndu-se, în 
mod special, de pregătirea de spe
cialitate în dauna unei pregătiri com
plexe, multilaterale, singura care 
poate determina un substanțial salt 
calitativ.

• rezultatele și mediile celor mai 
buni 10 alergători, cu cîteva excep
ții, nu sînt în măsură să ne mulțu
mească. Trebuie avut în vedere însă 
că alergătorii noștri fruntași au avut, 
în 1962, prea puține curse tari și că 
în majoritatea cazurilor s-a „mers" 
la loc, pentru a se aduce puncte 
echipei, și mai puțin la un rezultat. 
Participările individuale, Ia ’concursu
rile internaționale — memoriale —, 
n-au fost încununate nici ele cu 
rezultate bune, deoarece, de fiecare 
dată, timpul a fost neprielnic. Ori
cum, cred că multe posibilități au 
rămas nefolosite în obținerea rezul
tatelor superioare. De acestea va 
trebui să ținem seamă in sezonul 
viitor.

• consider că antrenorii trebuie 
să urmărească cu mai multă atenție 
și spirit de răspundere desfășurarea 
diferitelor competiții de cros, de unde 
avem posibilitatea să descoperim ne
număratele elemente talentate, cu 
perspectivă.
——— --------------- —.—.——------ -

De la I.E.B.S. :
S-au pus în vin zare la casele de t 

bilete din str. Ion Vidu și agenția ) 
Loto-Pronosport din cal. Victoriei ' 
nr. 2 (lingă IJL-T.A-), bilete pentru: J 
jocurile de hochei pe gheață R.P. [ 
Rom in ă — R.D. Germană din zilele [ 
de 15 și 16 XII a. c., de la Patinoa- J 
rul artificial din parcul „23 August1. . 
jocurile internat ionaâe de handbal Z 
în 7 masculin Dinamo Buc.—Sparta- 
cus Budapesta — Cupa campionilor ț 
europeni — și Selecționata U.A.S.R— ț 
Spartacus Budapesta din zilele de i 
14 și . 15.XII de Ia Sala Floreasca, ( 

' precum și pentru gala de box > 
„Cupa orașului București* din 16.XII ) 
de la Sala Floreasca. )

In zilele competițiilor, biletele se j 
găsesc de vinzare la casele bazelor ) 
sportive respective.

★ I
Pentru jocurile internaționale de ( 

handbal cu echipa Spartacus Buda- ) 
pesta, sînt valabile următoarele ca- j 
tegorii de legitimații : 1

— Roșii și maro în piele, albastre ) 
în darmatin, gri în dermatin care | 
poartă stampila „handbal*, gri în | 
dermatin ale maeștrilor și antreno- ' 
rilor emeriți ai sportului, precum și Z 
legitimațiile verzi în dermatin, în- ? 
soțite de delegații, în limita locurilor J 
repartizate fiecărui ziar Ia masa 
presei.

★
Patinoarul artifical este deschis 

pentru public astăzi între orele 
17—19, sîmbătă între orele 15—17 și 
duminică între orele 10—13 și 14—16.

> Se închiriază ghete cu patine.

—-----------------

♦ — junior

1:563* ( — ) Gheorglie Ene (C. S. S.
București)

1 10 25 50
1959 1:48,2 1:55,5 1:59,1 2:03,6
1960 1:49,2 1:5M 2:00,0 2:03,3
1961 1:49,3 1:58,1 1:59,9 2:03,4
1363 1:50,2 1:56,5 1:58,7 2:02,4

1959 1:52,9 9367 p
1950 1:54,6 8653 p
1961 1:53,8 9041 p
1962 1:533 9022 p

1.500 METRI

3:46,2 (3:48,8) Ion Dăndărău (Prahova
Ploiești)

3:46,4 (3:42,6) Zoltan Vamoș (Dinazn*
București)

3:473 (3:46,3) Andrei Barabaș (Dinamo
București)

3:18,2 (3:50,0) Stefan Mihaly (Dinam*
București)

3:53,8- (3:573) Ion Buiachi (Farul C-țJrt
3:56,7 (4:05,0) Dumitru

București)
Buiac (Știința

3:563 (3:52,3) Ștefan Beregszaszi (Din»-
mo Buc.)

31583 (3:52,8) Gheorghe
București)

Boghean (ilapM

3:59,4 (3:53^) Constantin Grecescu (Di-
namo Buc.)

4:00,7 (4:08,0) Iosif Biro (Știința BUC.)

1 10 25 50
1959 3:43,0 3:57,6 4:06,8 4-.15JJ
1960 3:403 4:003 4:07,9 4:153
1961 3:423 3:57,3 4:08,2 4:14,6
19«2 3:463 4:00,7 4:05,4 4:114

1958 3:523 1^44 p
10732 p1960 3:52,3

1961 3:513 10828 p
1962 3-^M 10421 p

• =■ junior
----- - ------------------------------------------------------ -

A..*,--------------------------------------- ---- A.

uiasamenieie campionaieior
republicane

Iată clasamentele la zi ale campion»-
telor republicane de baschet :

MASCULIN
Seria I

; 1. Voința Iași 2 2 0 162: 88 4
2. Steaua 220 162: 93 4

j 3. Știinta Cluj 2 2 0 184:139 4
> 4. C.S.6. Craiova 2 1 1 93:145 2
J 5. Știința București 101 73: 84 •

6. Dinamo Oradea 101 48: 65 0
7. Progresul București 202 87:131 0
8. Politehnica Cluj 202 120:184 0

Seria a n-a
1. Rapid București 220 141: 75 4
2. Farul Constanta 220 105: 80 4
3. Știinta Timișoara 220 135:128 4
4. Dinamo Bucoresti 211 132:120 2
5. Steagul roșu Brasov 211 117:127 2
6. Știinta Tg. Mures 2 0 2 112:128 0
7. C.S.6. Galați 202 100:118 0
8. A.S. Roman 202 66:132 0

FEMININ
Seria I

1. Rapid București 440 299:116 8
2. Știinta București 4 4 0 234:154 8
3. S.S.E. Constanța 431 193:195 6
4. Unirea București 4 3 1 205:164 fi
5. Crișana Oradea i 1 3 130:215 2
6. Voința Brașov 413 166:269 2
7. Știinta Timisoara 4 0 4 141:245 0
8. Progresul București 404 149:279 0

Seria a Il-a

1. Mureșul Tg. Mureș 4 4 0 224:186 8
2. Știinta Cluj 4 2 2 201:169 4
3. Voința București 422 195:184 4

1 4. I.C.F. 422 170:161 4
5. Voința Oradea 422 178:180 4

1 6. Olimpia București 422 181:219 4
] 7. Voința Tg- Mureș 4 1 3 142:161 2
1 8. C.S.M.S. Iași 413 150:181 2



Ț.S.K.Â. a cîștigat Turneul de box al Armatelor prietene Din sporturile de iarnă
PRAGA 12 (prin telefon). Mar|i seara 

s-au disputat în sala C.K.D. din Praga 
finalele Turneului de box al Armatelor 
prietene. în fruntea întrecerilor s-au 
situat boxerii sovietici care, prezcntîn- 
du-se cu 9 sportivi în finale, au reușit 
să cîștige 6 titluri.

La categoria muscă, Mil!ek (Vorwărts) 
l-a învins pe P ana io to v (Ț.D.N.A.) după 
un meci confuz, în care au abundat 
obstrucțiile. La cocoș, Grigoriev 
(Ț.S.K.A.) a dispus prin k.o. în repri
za a treia de Gheorghiev (Ț.D.N.A.) 
iar la pană, Schultz (Vorwărts) a obți
nut decizia în fața lui Stepa șk in 
(Ț.S.K.A.). Acest meci a fost deosebit 
de disputat. Schultz a cîștigat net pri
mele două reprize, dar în ultima a fost 

.la un pas de out. Stepașkin și-a revenit 
extraordinar, și-a trimis o dată adversa
rul la podea și ar fi cîștigat în mod 
sigur dacă arbitrul de ring nu-1 o-prea 
de multe ori din acțiune. La categoria 
semiușoară, tînărul Kajdî (Ilonvcd), 
care se anunță un boxeT de certă valoa
re, a dispus de Kokoșkin (Ț.S.K.A.). 
S-au schimbat puține lovituri, ambii

înaintea jocurilor de hochei R. P. R.-R. 0. G.
(Urmare din pag. i-aj

faptul că Vacar — după cum reiese 
din declarațiile celor ce au urmărit 
jocurile din Iugoslavia — a reușit să 
dea, în apărare, un aport mai mare 
deeît titularul din jocurile cu Tesla 
Pardubice, Fogoroș. In privința li
niilor de atac, de asemenea, există 
condiții pentru a privi lucrurile cu 
mai mult optimism. Nu este vorba 
numai de faptul că prima noastră 
linie s-a apropiat mai mult de ran
damentul ei normal, ci și de un alt 
element la fel de important: prin 
reintrarea lui Biro, linia a doua de 
atac iși va relua formula care a 
consacrat-o: Biro—Andrei—Tacaci. De 
asemenea, se contează și pe o îm
bunătățire a liniei a IlI-a, prin in
troducerea lui Calamar. Așadar, o 
linie Pană—Florescu—Calamar (Ciobo- 
taru).

< Dornici să obțină un rezultat cit 
mai bun in fața echipei R.D. Ger
mane (care se bucură de un renume 
mondial binemeritat), hocheiștii noș
tri se pregătesc cu seriozitate. Și 
avem toate motivele să sperăm nu 
numai într-o bună comportare a lor 
ci și într-un rezultat care să ne 
bucure. Dar, indiferent care va fi 

riezultatul jocurilor, un lucru e cert: 
că sîmbătă și duminică vom putea 
asista la partide dinamice, spectacu
loase. Echipa reprezentativă a R.D. 
Germane este — după cea a R.S. 
Cehoslovace — cea mai bună echipă 
națională care a evoluat în ultima 
vreme la București. Oaspeții au un 
palmares impresionant (să nu uităm 
că s-au clasat pe locul 5 la ultimele 

țcampionate mondiale la care au par- 
‘ticlpat și că dețin o victorie în meci 
I Oficial asupra S.U.A. !) pe care vor 
(Căuta să-1 îmbogățească cu un nou 
■ Bucces, mai ales în deplasare. Și 
' cum echipa noastră este dornică să

0. Troîanescu, noul lider al turneului final
' (Urmare din pag. 1)

[țional, detinut și la întrerupere. In

derbiul ,,secund" al rundei, Th. Ghi- 
4țescu și B. Soos au oferit o dispută 
r.piină de momente tactice interesante.
Și această partidă s-a întrerupt. Ghi- 

** 'escu are avantaj decisiv : calitate și 
z Un pion.

Dintre celelalte partide notăm înfrîn- 
getrea lui M. Rădulescu la M. £>Pa vlov 
.a- 37 de mutări. Drîmer a cîștigat în 
numai 46 minute (23 mutări) la Szabo ! 
Cheorghiu și Giinsberger au întrerupt 
aproximativ egal. Alte două rezultate : 

j Nacu -Mititelu Vî»-—1/?, VoicuJescu-Șuteu 
% —V?- Restul întrerupte : Seimeanu-
/ Radovici și Pușcașu-Partos prezintă po- 

ii echilibrate; Vaisman are avantaj 
| materia! la Bozdoghină.

In clasament : Troianescu 61/? (1),

Intilnirile de baschet 
din Capitală

Jocurile de baschet progra
mate la sfîrșitul acestei săptă- 

■ mini în Capitală, în cadrul
campionatelor republicane, se 

I vor desfășura astfel: VINERI,
j sala Giulești, ora 18 : Rapid —

V E.S.E. Constanța (fem.); SÎM-
BATA, sala Giulești, de la ora 
19: I.C.F. — Voința Oradea 
(fem.); DUMINICA, sala Giu
lești, de la ora 9,45: Olimpia — 
Mureșul (fem.), Voința — Vo
ința Tg. Mureș (fem.); sala Di
namo, de la ora 17 : Știința - 
Progresul (fem.), Rapid — Uni- 

' rea (fem.), Steaua — Știința 
București (mase.). 

boxeri s-au... „așteptat", căutînd, fie
care să profite de greșeala adversaru
lui. Kajdi a punctat ceva mai mult și 
a obținut decizia, iar o dată cu aceasta 
a primit și titlul de cel mai tehnic boxer 
al turneului. La ușoară, Tumniș 
(Ț.S.K.A.) l-a învins prin k.o. în prima 
repriză pe Svejda (Dukla), iar la cate
goria imediat superioară, Agheev 
(Ț.S.K.A.) a dispus la puncte de S. 
Mițev (Ț.D.N.A.). Olech (Vorwărts) l-a 
întrecut, în cadrul categoriei mijlocie 
mică, pe Koromîzov (Ț.S.K.A.), iar Kise
lev (Ț.S.K.A.) a tranșat în favoarea sa 
meciul cu Viliev (Ț.D.N.A.) pe care l-a 
învins prin abandon în prima repriză. 
Reprezentantul nostru la categoria semi
grea, Ion Ivan, n-a putut trece de Poz- 
niak (Ț.S.K.A.) deși a luptat cu mult 
curaj, iar la ultima categorie, 'Abramov 
(Ț.S.K.A.) l-a obligat pe Pandov 
(Ț.D.N.A.) să abandoneze în repriza 
secundă. Turneul a fost cîștigat de echi
pa Ț.S.K.A., după care s-au clasat for
mațiile Vorwărts, Ț.D.N.A. Steaua și 
Dubla.

ION POPA, antrenor

se impună în fața unui adversar 
atît de valoros, este ușor să ne în
chipuim frumusețea și dinamismul 
luptei sportive pe care sfîrșitul a- 
cestei săptămini îl rezervă iubitori
lor de hochei. Reamintim că oaspeții, 
care acordă multă atenție jocului, 
sosesc de azi in Capitală. Atît jocul 
de sîmbătă (ora 19) cit și cel de 
duminică (ora 18,30) vor fi conduse 
de doi arbitri cehoslovaci.

UNIUm AMERICANĂ DE BOX 
AMAI OH ESIE NEVOITĂ 

SĂ IA MĂSURI...
Ca urmare a numeroaselor acciden

te înregistrate în ultima vreme pe 
ringurile din S.U.A., Uniunea ame
ricană de box amator a f06t nevoită 
să ia o serie de măsuri privind secu
ritatea pugiliștilor amatori. S-a sta
bilit ca în viitor toți boxerii să poar
te în timpul luptei o cască protec
toare. Reprizele se vor desfășura pe 
distanța de 2 minute în loc de 3 
minute, iar mănușile vor cintări 
10 .uncii” în loc de 8. De asemenea, 
s-a hotărît ca un boxer trimis la 
„podea” să nu mai poată fi „salvat” 
de gong. In această situație, arbitrul 
din ring va continua să numere dic- 
tind k.o.-ul.

Dacă forul amator din S.U.A. a 
trecut la măsuri de protecție a bo
xerilor amatori, in schimb nu s-au 
luat nici un fel de hotărîri privind 
desfășurarea meciurilor profesioniste, 
care în majoritatea cazurilor dau cel 
mai mare număr de accidente mor
tale. Zilele acestea a fost internat în 
stare gravă la spital un alt pugilist 
profesionist american, Leroy Jeffrey 
in vîrstă de 26 de ani.

Rădulescu, Gheorghiu și GOn^berger 6 
(1), Soos și Pușca șu 51/* (2), Pavlov 
5x/2 (1) Voiculescu și Șuteu 51/?, Ciocîl- 
tea 5 (2), Ghițescu și Partos 5 (1).

Azi după-amiază se joacă runda a 
XII-a, care cuprinde, printre altele, 
partidele : Ciocîltea-Pavlov, Szabo-Troia; 
nescu, Rădule-scu-Gheorghiu, Gunsber- 
ger-Pușoașu. Mîine dimineață se reiau 
partidele întrerupte, iar după-amiază. 
are loc runda a XIII-a, din programul 
căreia se distinge întîlnirea Gheorghiu* 
Ciocîltea.

FOTBAL PE GLOB
F. C. SANTOS — SELECȚIONATA 

OLIMPICA A U.R.S.S. 2—1

Aminat din cauza ploii, meciul de 
fotbal dintre selecționata olimpică a 
U.R.S.S. și cunoscuta echipă brazilia
nă F. C. Santos s-a disputat luni 
seara la Sao Paulo. Echipa braziliană 
a obținut victoria cu scorul de 2—1, 
dar fotbaliștii sovietici au prestat și 
ei un joc valoros, lăsînd o frumoasă 
Impresie publicului brazilian. De 
altfel, cei care au deschis scorul au 
fost oaspeții. In min. 12 extrema 
stingă Lobanovski marchează primul 
gol, iar Cutinho aduce egalarea în 
min. 34. F. C. Santos înscrie golul 
victoriei în min. 79 prin Pele. Iată 
formațiile aliniate: SANTOS : Laer- 
cio — Mauro, Daumo, Kalvet — Zito, 
Ze Carlos — Dorval, Lima, Cutinho, 
Pele, Pepe; Selecționata olimpică a 
U.R.S.S. : Kotrikadze — Logofet, Șes- 
ternev, Danilov — Zavidonov, Turiai-

SEZONUL SPORTIV de iarnă în 
U.R.S.S. cunoaște de pe acum o bo
gată activitate. Duminică, la Kirov 
a avut loc primul concurs internațio
nal de patinaj viteză, în care s-au 
intilnit echipele Spartak și Skeyt 
Klub (Norvegia). Victoria a revenit 
patinatorilor sovietici cu 1196—1 218 
puncte. Cel mai bun la multiatlon a 
fost patinatorul sovietic M. Habibu- 
lin, care a cîștigat de altfel trei pro
be. Ei a fost urmat de Rijkin (Spar
tak) și Erik Stensen (Norvegia).

In orașul siberian Tomsk, săritorii 
cu schiurile de la trambulină și-au 
încercat forțele în vederea marilor 
concursuri internaționale. Cu toate 
că dintre concurenți nu au lipsit 
N. Șamov și K. Țakadze, locul iutii 
a revenit surprinzător tinărului A- 

Recent, la Praga, reprezentativele de hochei pe gheată 
ale Cehoslovaciei și Suediei s-au întîlnit de două 
ori in cadrul unor partide amicale. In ambele meciuri 
victoria a fost de partea hocheiștilor cehoslovaci, lată 
in fotografia noastră un aspect din prima inttlnire.

In luptă pentru puc Bubnik și Petterson

lexandr Ivanikov. Cea mai bună să
ritură a lui a măsurat 87,5 m. Șamov 
a sărit 82 m iar Țakadze 79,5 m.

Campionatul unional de hochei pe 
gheață a programat un meci intre 
Spartak Moscova și S.K.A. Kalinin. Ju
când cu formația completă (inclusiv 
frații Maiorov intorși din turneul în
treprins in Canada), Spartak a câști
gat cu 6—2 și se menține pe primul 
loc eu 21 puncte. Ea este urmată de 
ȚSKA eu 2# puncte și Dinamo Mos
cova cu 18 puncte.

★
LOTUL SCHIORILOR austrieci s-a 

pregătit timp de opt zile la Cervinia 
(Italia). In acest timp schiorii au 
parcurs 400 km, iar schioarele 
250 km. După cum a declarat Ru-

Victor Korcinoi, lider in campionatul de șah al U.R.S.S.
EREVAN (Agerpres). — Numai trei 

partide din 10 s-au încheiat în cea 
de-a 13-a rundă a campionatului uni
onal de șah de la Erevan. Taimanov, 
cu albele, l-a învins pe A. Zaițev, 
Krogius a cîștigat la Mikenas iar Tal 
a remizat cu Șcianovschi. In partida 
centrală a rundei s-au întîlnit liderul 
clasamentului, Viktor Korcinoi, și ma
rele maestru Boris Spasski, campionul 
de anul trecut. Korcinoi, avînd piesele 
negre, a ales o variantă interesantă 
în gambitul damei, care se mai jucase 
și în partida Spasskd-Tal. Cu toate 
eforturile sale, Spasski nu a reușit 

cik — Bazilevici, Serebreanikov, Sevi- 
dov, Krutikov, Lobanovski.

Presa braziliană remarcă din echi
pa sovietică pe Danilov și pe Loba
novski, iar de la Santos pe Zito, 
Pele și Mauro. în continuarea tur
neului, Selecționata olimpică a 
U.R.S.S. va mai susține încă două 
meciuri în Brazilia, după care va 
pleca în Argentina și Columbia,

IN MECI retur pentru optimile 
de finală ale „Cupei Cupelor" la fot
bal, Tottenham Hotspur a învins cu 
3—2 (1—0) pe Glasgow Rangers. Tot
tenham, care a cîștigat eu 5—2 pri
mul meci, s-a calificat pentru sfer
turile de finală, urmînd să întâlneas
că pe Slovan Bratislava.

ECHIPA de fotbal Dinamo Moscova 
a jucat la Tokio, pe terenul din in
cinta velodromului Korakuen, cu re
prezentativa Japoniei. Victoria a re
venit fotbaliștilor sovietici cu scorul 
de 3—2 (1—1). Au asistat 20 000 de 
spectatori. 

pert Zimmerebner, unul din antre
norii loturilor, cu excepția primei 
zile zăpada și condițiile de antrena
ment au fost excelente.

★
LA TRADIȚIONALUL concurs de 

sărituri „Turneul celor patru trambu
line", care va începe la 28 decem
brie la Oberstdorf, și-au anunțat pînă 
acum participarea reprezentanți din 
14 țări.

Iată cele mai bune sărituri obți
nute in anul 1962 : 1-2. Slibar (Iugo
slavia) 141 m (la Oberstdorf) și Pe
ter Leser (R. D. Germană) 141 m (la 
Planica) ; 3. Leodolter (Austria) 128 m 
(la Mitterndorf) ; 4. Kitaev (U.R.S.S.) 
104 m (la Gorki); 5. Recknagel 
(R.D.G.) 103 m (la Zakopane) ; 6.
Weiler (R.F.G.) 101 m (la Willingen);

7. Happle (R.F.G.) 99 m 
(la Bischofshofen) ; 8.
Șamov (U.R.S.S.) 91,5 m 
(Ia Garmisch Partenkir- 
chen) ; 9, Hyvarinen
(Finlanda) 90,5 m (Ia 
Cuopio) ; 10. Egger
(Austria) 89,5 m (la Inns
bruck). Majoritatea a- 
cestor săritori vpr lua 
startul în cadrul con
cursului celor patru 
trambuline. De aseme
nea, vor mai participa 
săritori din R.S. Ceho
slovacă, Ungaria, Fran
ța, Japonia, S.U.A., Ita
lia, Norvegia, Polonia, 
Suedia.

★
A INTRAT în tradi

ția hocheiului pe ghea
ță din R.D. Germană ca 
titlul de campioană a 
țării să fie o... speciali
tate a dinamoviștilor din 
Weisswasser. Nici în a- 
cest an această regulă 
nu a fost infirmată, deși 
în ultimul meci Dynamo 
Berlin a întrecut cu 
scorul de 4—2 pe Dyna
mo Weisswasser. De re
marcat că Dynamo 
Weisswasser reușește 

pentru a 13-a oară să cucerească 
titlul de campioană de hochei pe 
gheață a R.D. Germane. Ca și în 
precedentul campionat, dinamoviștii 
din Berlin s-au clasat pe locul se
cund. De altfel, aceste două echipe 
dau cei mai mulți jucători reprezen
tativei R.D. Germane, care va evolua 
la sfîrșitul săptămînii în țara noastră.

★
LA KLAGENFURT, campioana 

Austriei la hochei pe gheață, Kla- 
genfurter Atletik-KIub, a jucat în 
compania campioanei R. D. Germa
ne, Dynamo Weisswasser. Hocheiștii 
oaspeți au obținut victoria cu 8—4 
(1—1, 4—0, 3—3). Cei mai buni din 
echipa Dynamo au fost jucătorii Bu- 
der, Franke și frații Novy.

nici de data aceasta să obțină iniția
tiva în faza de debut a partidei. Kor
cinoi a dominat in jocul de mijloc, 
ocupind cu turnurile linia centrală. La 
întrerupere, el are un avantaj pozi
țional care-i poate aduce victoria. 
Holmov a întrerupt cu șanse de cîș- 
tig la Stein.

In runda a 14-a Korcinoi a jucat 
cu albele împotriva fostului campion 
mondial, Mihail Tal. Partida s-a în
trerupt la mutarea 40-a cu avantaj 
pentru Korcinoi. Holmov a câștigat la 
Suetin, Spasski la Savon și A. Zaițev 
la Hodoș.

După 14 runde, Korcinoi are 10 
puncte și două partide întrerupte în 
poziții favorabile. 11 urmează in cla
sament Holmov cu 9,5 puncte și o 
partidă întreruptă, Taimanov 9,5 
puncte, Tal 9 puncte (1), Spasski și 
Stein. — 8,5 puncte și cite o partidă 
întreruptă.

PE S
• La Palatul sporturilor din Buda

pesta s-a disputat meciul de box din
tre echipele de juniori ale R. P. Un
gare și R. P. Polone. Pugiliștiî ma
ghiari au repurtat victoria cu scorul 
de 14—6

• Gimnasta cehoslovacă Vera Ceas- 
lavska a cîștigat concursul individual 
compus din cadrul meciului interna
tional dintre echipa Japoniei și o 
selecționată europeană. La masculin 
primul s-a clasat japonezul Endo.

• Pe stadionul de iarnă din Le
ningrad a început concursul atletic 
la care participă 800 de sportivi. Cu 
mult succes a evoluat pînă acum re
cordmana mondială la lungime, Ta-

TN „CLASAMENTUL POPULARITĂ
ȚII" sporturilor, în Uniunea Sovietică 
fotbalul ocupă abia locul... cinci. In
tr-adevăr, la Moscova s-a anunțat re
cent că sportul cel mai popular este 
atletismul, cu 4.250.000 sportivi legiti
mați. Urmează voleiul — 3.500.000, schiul
— 3.200.000, șahul — 2.485.000, fotbalul
— 1.800.000 și baschetul — 1.670.000.

COMITETUL olimpic al R.A.U. a făcut 
cunoscut că a retras candidatura ora
șului Cairo de a fi gazda Jocurilor O- 
limpice din anul 1968. După cum se știe; 
desemnarea orașului care va găzdui 
Olimpiada din 1968 va avea loc cu pri
lejul Congresului C.I.O. organizat în 
octombrie 1963 la Nairobi (Kenya). Can- 
didații actuali sint orașele : Detroit 
(S.U.A.), Lyon (Franța), Manilla (Fili- 
pine), Buenos Aires (Argentina) și Vie- 
na (Austria).

SCHIOARA elvețiană Yvonne Ruegg, 
cîștigătoaxea medaliei de aur în proba 
de slalom uriaș la ultima ediție a Jocu
rilor Olimpice de iarnă, va participa 
la viitoarea Olimpiadă sub culorile... 
Italiei. Intr-adevăr, Yvonne s-a căsăto
rit recent eu schiorul italian Roberto 
Siorpa.es și a aderat în prezent la Ski 
Club Cortina d’Ampezzo, intrînd în ve
derile selecționerilor echipei italiene.

CEL MAI MARE preț plătit vreodată 
pentru o medalie antică a fost înregis
trat în timpul unei licitații care a avut 
loc în orașul elvețian Basel. Cu acest 
prilej, guvernul grec a cumpărat, în 
schimbul sumei de 94.000 franci elve
țieni, o rhedalie olimpică de aur, veche 
de 2000 de ani. Medalia, în greutate de 
120 grame, a fost decernată unui învin
gător necunoscut, cu prilejul Jocurilor 
Olimpice desfășurate în Macedonia în
tre anii 225—250 înaintea erei noastre.

GUVERNUL S.U.A. a emis un ordin 
de urmărire judiciară împotriva socie
tății „Championship Sports Incorpora- ~ 
ted“, organizatoarea ultimului meci per . -J 
tru titlul mondial de box la catego? C 
grea dintre Sonny Liston și Floyd^^kq* > -x 
terson. Guvernul pretinde achita^^^KT £ £ 
mei de 1.174.000 dolari, drept -
asupra încasărilor făcute pe 
de Ia televizune. In cazul în care^BI^^ 
bunalul va acorda cîștig de cauză or
ganelor ministerului de finanțe, orga
nizatorii meciului nu vor mai dispune 
deeît de 205.000 do<lari pentru a plăti 
cheltuielile de organizare și bursa' celor 
doi pugiliști. Interesant este faptul că 
înaintea meciului organizatorii au pro
mis celor doi boxeri o bursă de... un 
milion de dolari.

FOSTUL PORTAR al echipei națio
nale de fotbal a Iugoslaviei, Vladimir 
Beara, care joacă acum la Alternanta 
Aix la Chapelle, s-a accidentat gnav în 
cursul unui meci cu Borussia Dortmund. 
Este pentru a doua oară în actualul se
zon cînd Beara suferă un asemenea ac
cident la tibie. „In orice caz — scrie 
ziarul „Combat" — în perioada cît va 
sta în pat, Beara va avea tot timpul 
să se gîndească că la vîrsta de 35 de 
ani cariera sa este pe sfîrșite".

In legătură cu alimentația 
sportivilor, din studiul mai multor me
dici ai Facultății de medicină din Pa
ris reiese că utilizarea vitaminelor fără 
avizul medical este contraindicată. Sin
gura vitamină care poate fi consumată 
fără un control special este Vitamina C.

CEL MAI BUN SPORTTV suedez a 
fost declarat Assar Ronnlund, 
mondial la schi. Pe lista perio 
suedezi ai anului 1962 urmează Hagg- 
roth, portarul selecțior Rtei de hochei 
pe gheață și I. Nilsson, campion la pa
tinaj viteză.

LASZLO PAPP și-a anunțat retrage
rea din activitatea competițională pentru 
martie 1963. „Pînă atunci voi mai în
crucișa mănușile cu cîțiva boxeri mai 
comozi pentru mine, apod, in martie, 
îmi voi apăra titlul la Viena. După a- 
ceea voi rămîne exclusiv la dispoziția 
boxului maghiar, în calitate de profe
sor" — a declarat el.

EX-CAMPIONUL MONDIAL de moto 
ciclism, englezul John Surtees, care va 
alerga în sezonul ce urmează pentru 
firma italiană Ferrari, a efectuat la 
Monza alergări de verificare cu noi ti
puri de mașini, realizînd timpuri uimi
toare. Cu o mașină tip sport de 12 ci
lindri ei a atins media orară de apro
ximativ 207 km.

DOI DINTRE SCHIORII alpini vest- 
germani care se află în prezent în ta
băra de antrenament de la Cervinia au 
trebuit să fie expediați în țară pentru 
acte de indisciplină. Este vorba de 
Hedi Biebl — campioană olimpică, și 
L. Leitner — campion mondial.

EVOLUȚIA BOXERILOR din Africa la 
Jocurile Britanice a fost excelentă. Ei 
au cîștigat 3 titluri de campioni șl au 
intrat în finală la 8 categorii.

CAMPIONUL MONDIAL la judo, o- 
landezul Henk Geesink, a realizat o 
performanță neobișnuită la Utrecht. El 
a întîlnit, unul după altul, 6 adversari 
renumiți. Nici o luptă nu a durat mai 
mult de 2 minute (cea mai scurtă a 
fost de 6 secunde), iar victoria a re
venit de fiecare dată lui Gecsink.

CURT
tiana Șcelkanova, care a cîștigat două 
probe: lungime — 5,95 m, 100 m — 
12,4 sec. și s-a clasat pe locul doi la 
80 m garduri cu timpul de 11,2 sec.

• Boxerul negru Emile Griffith 
și-a păstrat titlul de campion al 
lumii la cat. semimijlocie, învingîn- 
du-1 prin k.o., în rundul 9, pe șa lan- 
gerul său — argentineanul Jorge Fer
nandez. Meciul s-a disputat în orașul 
Las Vegas.

• Desfășurat la Stockholm, meciul 
amical de handbal în 7 dintre echi
pele Suediei și Franței s-a terminat 
cu scorul de 14—11 (9—3) în favoarea 
sportivilor suedezi.
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