
PBOimnj DIN T0 4TE TMILE VNlTlV-i Astăzi după-amiază în sala Floreasca,

Meciul anului" la handbal în 7 : 
R. P. Romînă-R. D Germană

)rgctn al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R.P. Romînâ

O partidă de mare 
între două formații 
ale handbalului mondial

atracție 
fruntașe

partida dintre reprezentativele 
masculine ale R.P. ROMlNE și 
R.D. GERMANE. Este un eve-
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Cupa „A 15-a aniversare a R.P.R.“
CA O FINALĂ DE CAMPIONAT !

Comparația exclamativă din 
itlu se potrivește întrutotul 
mportantei competiții de vo- 
ei la care vom asista peste 
ouă zile in Capitală, lntr-ade- 
ăr, este vorba de o întrecere 

>e al cărei afiș figurează nu
lei.^. tuturor echipelor divi- 
ionarț«rnasculine și feminine 
lin Btreurești, împreună cu 
>atru dintre cele mai puternice 
ormații ale campionatelor de 
calificare. Cele 16 echipe par- 
icipante vor lupta pentru cu- 
erirea cupei „A 15-a aniver- 
are a Republicii Populare Ro- 
nine". Iată echipele pe care 
e vom aplauda cu prilejul 
icestei interesante dispute vo- 
eibalistice :
• IN COMPETIȚIA MAS

CULINA — Rapid, Dinamo, 
Progresul, Steaua, Olimpia 
|din categoria A), Semănătoa
rea, Oțelul (situate pe locul I 
In seriile respective ale cam
pionatului de calificare) și 
Voința (ocupantă a locului II 
in seria cu Semănătoarea);

• IN COMPETIȚIA FEMINI
NĂ — Dinamo, Rapid, Știința, 
Progresul, Voința, Metalul, 
Corn boitul Poligrafic Bucu- 
reștilfKin categoria A) și Con
fecții (clasată pe locul I în 
campionatul de calificare).

Jocurile primei etape se vor 
desfășura sîmbătă 22 și dumi
nică 23 decembrie în sala Di
namo, după următorul pro
gram : SÎMBĂTĂ, ORA 16 : 
Știința—Progresul (f), Dinamo—

C.P.B. (f), Rapid—Semănătoa
rea (m), Progresul—Voința 
(m). DUMINICA, ORA 11 : 
Voința—Confecția (D, Dinamo—

Oțelul (m). DUMINICĂ ORA 
16 : Rapid—Metalul (f), Steaua 
—Olimpia (m).

Semifinalele vor avea loc
27 decembrie, iar finalele 
simbătă 29 decembrie.

O COMPETIȚIE INEDITĂ LA TENIS DE MASĂ
De multă vreme nu s-a mai 

organizat la noi un concurs de 
tenis de masă cu handicap. De 
aceea, frumoasa inițiativă a 
consiliului orășenesc 
București prin comisia 
cialitate de a organiza 
menea competiție este 
cu multă bucurie de toți iubi- 

. torii sportului cu paleta din 
Capitală. Faptul că la con
cursul cu handicap dotat cu 
cupa „A 15-a aniversare a 
R.P.R." care va avea loc sîm
bătă și duminică vor lua parte 
sportivi legitimați și nelegiti- 
mați, de la membrii lotului re
publican și pînă .la începători 
și că nu se vor fixa capi de 
serie, adică nu vor exista fa- 
voriți, constituie 
puncte de atracție, lucruri ine
dite care nu se 
celelalte competiții.

întrecerile se vor disputa 
probele de simplu femei 
simplu bărbați după sistemul 
eliminatoriu. Handicapurile vor 
fi stabilite pentru fiecare jucă
tor in raport cu categoria de 
clasificare și forța de joc, a- 
vînd la bază următoarele cri
terii : maeștrii emeriți, maeș
trii și sportivii de categoria I 
pornesc de la -12 puncte, spor-

UCFS 
de spe- 
o ase- 
primită

tot atîtea

întîlnesc in

la
Și

calibru redus In concursul Marele premiu DOSAF
De Curînd au fost centrali

zate rezultatele tradiționalului 
concurs de tir prin coresponden
ță, Marele premiu DOSAF Mos
cova. La întreceri au luat parte 
trăgători din 10 țări socialiste: 
U.R.S.S., R. P. Polonă, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, 
R. P. Ungară, R. P. Bulgaria, 
R. D. Vietnam, R.P.D. Coreea-

Fotbaliștii romini pleacă
*în Etiopia și Maroc

nă, R. P. Mongolă și R. P. Ro- 
mînă. S-au tras probele de ar
mă liberă calibru redus 3x40 
focuri, pistol precizie și armă 
militară. Clasamentele s-au în
tocmit individual și pe echipe. 
Fiecare țară a prezentat o for
mație alcătuită din 
curenți.

Iată 
calibru 
pe 
p;

cîte 10 con-

joi

: 1.
2.

rezultatele: 
redus 3x49 
R. P. ROMINA
R. P.

armă liberă 
focuri, echi- 

11247
D. Coreeană

(Continuare in pag. a 4-a)

tivii de cat. a Il-a de la 
-6, -5, 
-2, -1 
timați :

Cupa 
R.P.R."
Iui sau asociației 
sportivii săi

Loturile reprezentative de fot
bal și-au închegat 'pregătirile în 
vederea ultimelor întîlmri inter- i 
naționale pe care le vor susține 
In acest an. După cum se știe, 
echipa reprezentativă A va susține 
ta 23 decembrie, la Casablanca, 
întilnirea revanșă cu echipa na
țională a Marocului. La 25 de
cembrie, o selecționată a Bueu- 
rcștiului vă susține
Marakech. Lotul de tineret se va 
tntîlni duminică la Addis Abe
ba în meci revanșă, cu reprezen
tativa Etiopiei, urmînd j 
dispute două înlîlniri în 
pui.

Componenții lotului de 
părăsesc azi Capitala, iar 
ționata A va (pleca inline 
Maroc.

un meci la

Simbătă: finala campionatului 
republican de box pe echipe

să mai 
Etio-

tineret 
selec- 
spre

(in stingă) șiDoud extreme la fel de rapide: Costache II 
Kaldarasch (in dreapta).

iată ce va oferi amatorilor de 
sport, astăzi după-amiază, de 
la ora 19,30 in sala Floreasca,

Oaspeții au sosit în Capita
lă marți după-amiază. Antre
norul federal german Hans 
Seiler a adus la București Io
tul cel mai bun. în locul lui 
Hirsch, Matz și Papusch, care 
în ultimul timp au dovedit o 
formă slabă, au venit doi din
tre cei mai în formă jucători 
ai lui D.H.f.K. Leipzig, Holke 
și extrema Kaldarasch, pre
cum și Pietzold de la Dynamo 
Berlin. Tot de la Hans Seiler 
am aflat că Tiedemann și 
Kretzschmar,-cei mai vechi in
ternaționali germani (49 me- 
ciuri) sînt în formă excelentă 
și că singura problemă în al
cătuirea echipei este cea a 
portarului:
cu calmul și sobrietatea sa, 
tînărul Fischer, cu reflexe 
cepționale, dar extrem de 
pricios. Ferindu-se să
vreun pronostic, Seiler ne-a 
asigurat că în orice, caz vom 
asista la un 
și de o bună

„veteranul" Beyer, 
sau 
ex- 
ca- 
dea

niment de cea 
portanță, aflat 
te în calendarul 
handbalistice internaționale din 
acest an. Lucrul este perfect 
justificabil, dacă ținem seama 
că arbitrul maghiar Lajos Kes- 
zthely va chema astăzi la în
trecere echipa campioană mon
dială, selecționata R.P. Romi
ne și o echipă cu o frumoasă 
carte de vizită, care asaltează 
continuu supremația în această 
disciplină sportivă, formația 
R.D. Germane.

mai mare im- 
la loc de frun- 

activității
meci spectaculos 
valoare tehnică.

-9, 
cat. a IlI-a : -5, -4,
sau 
de 
-A 
va

-7, 
-3, 

0, sportivi nelegi- 
la +1 la +5.
15-a aniversare a 

fi atribuită clubu- 
care prin

va acumula cel 
mai mare număr de puncte la 
ambele probe. De asemenea, 
primii clasați la proba de sim
plu bărbați și simplu femei 
vor primi cite o cupă, iar ur
mătorii clasați vor fi distinși 
cu diplome și brevete.

înscrierile sînt nelimitate 
(legitimați sau nelegitimați) și 
se mai pot face pînă vineri Ia 
ora 15 la sediul consiliului

(Continuare in pag. a 2-a)

Nou record dc salâ 
la atletism

JUCĂTORII NOȘTRI SIMT 
OPTIMIȘTI

In cadrul unui concurs des
fășurat in sala Casei Ofițerilor 
din Brașov tinăra I.IVIA OROS 
(SSE) aruncind greutatea (3 kg) 
la 14,20 m a stabilit un nou 
record republican de sală pen
tru junioare de categoria a 
Il-a. Vechiul record era de 
12,19 m și aparținea Vioricăi 
Goia.

Reprezentanții noștri așteap
tă cu mare nerăbdare confrun
tarea lor cu handbaliștii ger
mani. După meciul nul (11-11) 
din prima partidă între cele

(Continuare in pag. a 4-a)

Sparfathiâdâ de

CAROL GRUIA
coresp. regional

iarnă a tineretului

CE NE-AU

(PETRE IV A- 
NESCU: Este
un meci dificil. 
Știm că adver
sarii noștri au 
o bună 
și de 
ne-am pregătit 
cu multă ambi
ție. Va tre
ia toate cunoș- 

să fim calmi

valoare 
aceea,

DECLARAT...
PAUL TIE

DEMANN: Ii
cunosc foarte 
bine pe jucă
torii romini, 
împotriva căro
ra am jucat de 
multe ori. Este 
greu să-i în- 
treci, dar... Aș
dori să fie un joc frumos, care 
să placă publicului bucu- 
reștean. Noi ne vom strădui 
să fim la inălțime.întreceri de eres la Școala

de meserii nr. 3 din Capitală

apelăm 
noastre, 
a-i învinge pe handba-

tințele 
pentru 
lîștii germani. Avem aceste po
sibilități !

Astă scară, pe patinoarul „23 August"

începe campionatul de hochei (seniori) al Capitalei

Simbătă seara, de la ora 
19,30, sala Floreasca va găzdui 
finala campionatului republi
can pe echipe, în cadrul că
reia s-au calificat formațiile 
Steaua București șl C.S.O. Cra
iova. Intîlnirea este așteptată cu 
mare interes de amatorii boxu
lui. Atît antrenorul bucurește- 
nilor, Gh. Fiat, cît și cel al 
echipei din Craiova, Ciobotaru, 
nu au definitivat 
țiile. De remarcat 
echipa Steaua își 
intrarea Gheorghe 
categoria grea.

Intîlnirea finală 
și C.S.O. Craiova 
arbitru neutru 
Stoicev.

încă forma- 
însă că în 

va face re-
Negrea, la

dintre Steaua 
va avea ca 

pe bulgarul

Cu cîteva zile în urină, curtea 
Școlii de meserii nr. 3 din Capi
tală fremăta de voioșie. Zeci de 
eleve se antrenau sub suprave
gherea profesoarei dc educație fi
zică, pentru a avea o comportare 
cît mai bună in întrecerile de 
cros din cadrul Spartachiadei de 
iarnă a tineretului. Toate aștep
tau eu nerăbdare ziua fixată pen
tru desfășurarea concursului de 
cros, în care aveau să-și măsoare 
forțele pentru a 
mai bune dintre 
vor participa ca 
școlii la etapa : 
chiadei de iarnă.

Și ziua mudt așteptată a sosit. 
Aproape 70 de eleve au luat star
tul sîmbătă după-amiază în în
trecerea 
Disputa 
fantele 
dovedit 
pregătire reușind să 
cu autoritate. Prima 
Elena Petcu din anul 
mat o colega ei Elena 
pe locul III s-a clasat Ștefania 
Avram din anul I-G.

pcct <lm «lesfășurarea întrecerii. 
Text și foto : AUREL CRI- 

ȘAN, coresp.

In activitatea hocheistică in
ternațională a jucătorilor noș
tri intervine o pauză, pînă în 
primele zile ale lunii viitoare. 
In acest interval de timp se 
vor disputa o serie de compe
tiții Interne. Este vorba, în 
primul rînd, de campionatul 
de seniori al orașului Bucu
rești, competiție la care par
ticipă un număr de patru echi
pe și anume : Steaua, actuala 
campioană, Știința, Dinamo și 
Unirea. Turul competiției este 
programat între 20 și 26 de
cembrie iar returul va începe 
la 2 ianuarie.

Paralel cu jocurile campio
natului seniorilor se vor dis-

pută și meciuri din cadrul tun- 
neului final de juniori, locu
rile 5—8, pentru care s-au ca
lificat Dinamo, Steaua II, S.S.E. 
nr. 2 II și Olimpia. La 27 de
cembrie încep și jocurile tur 
ale turneului de juniori pentru 
locurile 1—4, la care parti
cipă Steaua, Unirea, S.S.E. nr. 
2 I și Voința.

Pentru astă-seară, la pati
noarul „23 August", sînt progra
mate partidele: ora 20: Steaua— 
Dinamo (seniori) și ora 22 : Di
namo—Steaua II (juniori). Mîi- 
ne 
19 : 
ora 
pia

se dispută jocurile: ora 
Știința—Unirea (seniori),

21 ■ S.S.E. nr. 2 II—Olim- 
(juniori).

Ultimul joc de verificare a loturilor reprezentative de fotbal

Lotul A Lotul de tineret 4-0 (1-0)

descmiui pe cele 
ele, pe cele care 
reprezentante ale 
a Il-a a Sparta-

rezervată junioarelor, 
a fost 'dîrză. Reprezen- 

aniior I-B 
și de această

și I-C și-au 
dată bum 

se impună 
s-a clasat 
I,-B. A ur- 
Vătafu, iar

Fotografia înfățișează RB «s-

Partida de verificare lotul A 
— lotul de tineret, disputată 
ieri pe stadionul Republicii, a 
confirmat justețea principiului 
de a nu se schimba o echipă 
care a dat satisfacție într-un 
meci important. In întilnirea cu 
caracter de antrenament de ieri 
antrenorii lotului A au folosit 
formația care la 25 noiembrie 
a învins reprezentativa 
niei. Și bine au făcut 
menținut pe teren timp 
de minute aceeași 
(schimbind doar portarul la 
pauză), deoarece astfel au 
putut trage unele concluzii im
portante.

Ce a arătat acest ultim joc 
de antrenament înaintea par
tidei cu Marocul? Mai întîi 
faptul că sudura între compar
timente s-a întărit. Circulația 
balonului din linia de fund 
pînă în faza de finalizare se 
face cu mai multă ușurință*

cătorii terminînd partida într-un

Spa- 
că au 
de 90 

echipă

aleargă mai mult balonul și
mai puțin jucătorii. Acest fapt ritm foarte susținut. In al doilea 
a contribuit, de altfel, la o 
dozaro rațională a efortului, ju- (Continuare in pag. a 4-a)

Constantin, în plină viteză, marchează spectaculos cu... călciiul 1
Foto : T. Boibu



tn îniîmpinarea 
Republicii 
individual compus! 1. Constantin
Popescu (Fac. de Matematică), 2. 
Adrian Moșoianu (Fac. de Șt. Juri
dice), 3. Pavel Iuga (Fac. de Fizică).

aniversării
(Urmare din pag. I)

București (sectorul 
adreselor cluburilor,

UCFS
baza
sau școlilor, sau in pri- 
concursului pinâ la ora 
de joc, situată la stadio- 

Pînă

orășenesc 
tehnic) pe 
asociațiilor 
ma zi a 
16 în sala 
nul Republicii, sub tribuna I.
■cum și-au anunțat participarea un 
mare număr de sportivi în frunte cu 
maestrele emerite ale sportului Maria 
Alexandru și Geta Pitică, campioa
na republicană Ella Constantinescu, 
Sîndeanu, Gantner, Bottner, Catrinel 
Folea, Angelescu, Marta Tompa, 
Pesch, Ionescu Soare, surorile Ma
riana și Victoria Jandrescu etc. Așa
dar, fiecare jucătoare sau jucător 
începător sau avansat înscris are po
sibilitatea de a se intilni cu ori
care din fruntașii enumerați mai sus 
și încă cu șanse de victorie, avind 
le vedere handicapurile acordate.

CONCURS DE GIMNASTICA 
INTERFACULTAȚ1

Catedra de educație fizică ■ Uni
versității București a organizat re
cent un concurs de gimnastică inter- 
facultăți dotat cu cupa »A 15-a ani
versare a R.P.R." La întreceri au 
participat 96 de stadenți și studente.

REZULTATE: FETE, pe echipe: 
X Fac. de Științe Naturale, 2. Fac. 
de Științe Juridice, 3. Fac. de Istorie ; 
tadimdtmZ compus: 1. Hripsine Cea- 
murian (Fac. de Fizică), 2. Doina 
lancovici (Fac. de Matematică). 1 
Antoaneta Stan (Fac. de Șt Naturale). 
BĂIEȚI. pe echipe : L Fac. de Știin
țe Juridice I, 2. Fac. de Științe Ju
ridice II, X Fac. de Matematică ;

„Piramidele”, îr cadrul Spartachiadei de iarnă a tineretului
Pe programul intreceriior de gim

nastică din cadrul Spartachiadei de 
temă a tineretului figurează și pre
zentarea. la alegere, de către cei opt 
■portivi ai unei echipe, a două pira
mide. Executarea acestui exercițiu 
de ansamblu se bazează pe contribu
ția colectivă a echipei, ea neeesitind 
totodată o coordonare precisă a ac
țiunilor fiecărui sportiv. De aseme
nea, se cere disciplină, atenție și 
multă precizie. Orice greșeală a unui 
gimnast, in timpul construirii sau 
menținerii piramidei, poate influența 
■egativ stabilitatea acestei spectacu- 

să ve- 
antre- 
pregă- 
pentru 

de 
jos 

dteva îndrumări metodice și tehnice.

loe.se „construcții vii“. Dorind 
nun in ajutorul profesorilor, 
norilor și instructorilor care 
tesc echipele de gimnastică 
această probă a Spartachiadei 
iarnă a tineretului dăm mai

— La alegerea piramidei care ea 
fi executată să se fină seama de 
gradul de pregătire a echipei respec
tive.

— Pentru baza piramidei vor 
desemnați sportivii cu o dezvoltare 
fizică mai bună, mai grei, iar pen
tru „etaje**  sportivi cu greutate mai 
mică și cu abilitate mai mare.

• Echipa feminină Rapid Bucu
rești a plecat aseară în R.P.F. Iugo
slavia pentru a participa la un in
teresant turneu internațional. între
cerile se vor desfășura sîmbătă și 
duminică în localitatea Novi Sad, cu 
participarea formațiilor Cerveno 
Svezda, campioana R.P.F. Iugosla
via, Partizan Novi Sad, Rapid Bucu
rești și a încă unei echipe iugoslave.

• Intilnirea dintre echipele mas
culine Politehnica Cluj și Voința 
Iași, desfășurată in cadrul etapei a 
V-a a campionatului republican, s-a

S-au pus în vînzaro Ia casele de bi
lete din str. Ion Vidu și agenția Loto- 
Pronosport din Cal. Victoriei nr. 2 (lin
gă I.R.T.A.), bilete pentru : Intilnirea 
internațională de handbal in 7 mascu
lin R.P. ROMLNA—R.D. GERMANA de 
astăzi, galele de box STEAUA—C.S.O. 
CRAIOVA de sîmbătă .22.XU și finala 
„Cupei orașului București*1 de dumini
că 23.XII, ce se desfășoară la Sala Flo- 
reasea.

In zilele competițiilor, biletele se gă
sesc de vînzare la casele sălii Fio- 
reasca.

— La inceput se va lucra pe cam- 
jnrtimente, urmând 
piramidei să se facă 
componente au ajuns 
eu siguranță.

ca asamblarea 
după ce părfile 
să fie executate

— Este necesar să precizeze fi 
componenta

se
aă se rețină de către . __ ...
echipei comenzile sau semnalele la 
care se execută construirea, menți
nerea și demontarea piramidei.

— Gradul de dificultate al pirami
dei va fi cu atit mai mare cu cit 
baza de susținere va fi mai mică fi 
eu cit va avea mai •mu-lte „etaje**  și 
poziții dificile de echilibru (stind pe 
cap, planșe, cumpene, stind pe miini 
etc.). De asemenea, este bine să se 
ftie că se apreciază mai mult acele 
piramide ale căror părți componente 
sint legate între ele.

— Construirea piramidei trebuie 
să dureze cit mai puțin (părțile si
metrice să se construiască în același 
timp) iar după ridicarea ultimului 
„etaj**  piramida să fie menținută 
timp de 3 secunde. Demontarea să 
se facă organizat și fără căderi.

— Pentru ca piramidele să aibă 
ți un efect mobilizator se vor folosi 
diferite lozinci sau stegulețe.

Piramidele pe care le prezentăm 
■lăturat sint exemple pe baza cărora, 
eu puțină imaginație, se pot alcătui 
multe variante. De asemenea, arătăm 
eă pozițiile de stind pe mîini din 
exemplele alăturate pot fi înlocuite, 
►mtru ușurare, cu poziții de stînd.

C. BEDO
asistent l.C.F.

SPORTIVI FRUNTAȘI ÎN MIJLO
CUL ELEVILOR DIN BUZĂU

de gim-

P. 
« 

cu

Miclăuș. 
P. Gri- 
măiestrie

Duminica trecută, amfiteatrul Șco
lii medii nr. 2 din orașul Buzău a 
fost plin pină la refuz. Peste 1.200 
de elevi ai școlilor medii, profesio
nale și elementare au urmărit de
monstrația, in cadrul căreia au evo
luat componenții echipelor 
nastică ale I.C.F.-ului.

Au plăcut, îndeosebi, 
M. Simion, S Francisc 
goruș. care au executat 
diferite exerciții. De mult succes s-au 
bucurat săriturile la trambulină, to
rentele acrobatice, exercițiile la pa
ralele. O frumoasă demonstrație au 
făcut și studenții Stroici și Gagyi. 
precum și studentele E. Tutan, M. 
Straub și M. Snop, care au executat 
exerciții liber alese la sol.

„Această demonstrație — a spus în 
încheierea festivității tov. I. Stănescu, 
președintele consiliului raional UCFS 
— na contribui la dezvoltarea gimnas
ticii in orașul și raionul Buzău, iar 
pentru profesorii noștri de 
■izecd va constitui un nou

educație 
imbold

in •nuweă* *.
La închiderea festivității 

rată in cinstea celei de a 15-a ani
versări ■ Republicii un grup de pio
nieri a oferit flori gimnaștilor.

desfâșu-
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Campionatele republicane
reflectare a progresului, dar și a unor lipsuri

la Griinau, unde sportivele noas- 
au cucerit primul titlul european 
istoria canotajului nostru feminin, 
valorosul loc II ocupat de echi- 

mondialele" de la

Cum era și firesc, încheierea sezo
nului competițional în sporturile 
nautice n-a fost marcată doar prin 
adăpostirea ambarcațiunilor în han
gare. O dată trasă „cortina" după 
ultimele întreceri găzduite de apele 
Snagovului sau Herăstrăului, au în
ceput obișnuitele comentarii, s-au în
tocmit statistici și, bineînțeles, s-au 
conturat concluziile după un bogat 
an de activitate internă și interna
țională. Să consemnăm și noi, de la 
bun inceput, prezența sporturilor nan- 
tice în rindul disciplinelor care ne-an 
adus in acest an multe satisfacții. 
O facem reamintindu-ne de exce
lenta comportare a echipajului de 
4-j-l rame la campionatele feminine 
de 
tre 
din 
de 
pajul de 2-|-l la
Lucerna, precum și de comportarea 
foarte bună a caiaciștilor și canoiști- 
lor care în cele cinci concursuri in
ternaționale la care au participat au 
cucerit 17 locuri I, 16 locuri II și 
10 locuri III. Sint doar cîteva din 
succesele care au confirmat în 1962 
valoarea sporturilor nautice din țara 
noastră, prestigiul cucerit pe plan in
ternațional.

Nu intimplător însă, în centrul dis
cuțiilor prilejuite de analiza federa
ției de specialitate a stat desfășu
rarea activității interne în general 
și, în primul rind, a campionatelor 
republicane. Oare- nu tocmai aceste

apare bilunar: pe 3 luni lei 
an

onnnT — opare b,lunar: p®
vi Utt I — pe 6 luni lei 30 — pe un 

lei 60.

apare lunar: pe 3 luni lei 9
an

-rr-iuuni — aPare lunar: P® J —- LliNiLA — pe 6 luni lei 18 — pe un 
” lei 36.

5,25 — pe 
un an lei

apare lunar: pe 3 luni 
6 !”ni lei 10,50 — 
21.

tei 
pe

trimestrial: pe 6 luni 
un an |ei 12.

republicane din 
primul rînd, a- 
la campionatele 
cele de juniori

echipajul de 
sportivi care 
campionatele 
a trebuit să

competiții reflectă progresul realizat, 
de sporturile nautice ? Considerăm că, 
intr-adevăr, aceasta este o importan
tă bază de analiză pentru că pregă
tirea instructiv-educativă a echipelor 
reprezentative nu se realizează nu
mai în preajma unei întîlniri inter
naționale, ci ea se desfășoară pe o 
perioadă mult mai lungă, cu accent 
pe participarea la fazele orășenești, 
de zonă și finale ale campionatelor 
republicane. Or, tocmai analiza aces
tor campionate arată dacă au fost 
sau nu îmbunătățite criteriile de se
lecție, dacă au existat sau nu po
sibilități de promovare a elemente
lor tinere, de îmbunătățire a perfor
manțelor etc.

Ce a caracterizat, așadar, desfășu
rarea campionatelor 
acest an ? Reține, în 
tenția faptul că atît 
de seniori cît și la 
lupta pentru primele locuri a fost 
mult mai disputată ca în anii tre- 
cuți, ceea ce subliniază progresul 
realizat în pregătire de acei spor
tivi pe care pînă acum „calculele 
hîrtiei" nu-i indicau favoriți sau can
didați la primele locuri in clasa
mentele probelor. Am putea aminti, 
ca exemplu, faptul că 
4—ț—1 format din aceiași 
au ocupat locul VI la 
mondiale din acest an 
se întrebuințeze la maximum pentru 
a ciștiga în fața tinerilor schifiști 
de la Dinamo, iar la 2-ț-l, cunoscutul 
echipaj format din Tarara și Milin- 
covici a fost chiar întrecut în finală 
de un tînăr echipaj. După mai bine 
de 10 ani, Al. Ferenezi — la simplu — a 
trebuit să se mulțumească cu locul 
II în finala campionatului republi
can, fiind întrecut de tînărul Apos- 
teanu. Sint aspecte importante care 
reflectă, firește, munca intensă des
fășurată de federație, de colegiile 
sale, de cluburile și asociațiile spor
tive din București, Timișoara etc., de 
antrenori ca : D. Popa (Dinamo), N. 
Navasart (Steaua), R. Huțan (Dinamo),
T. Nădășan (Olimpia), I. Boicu și I. Bu- 
lugioiu (Știința Buc.), P. Barkanl 
(Metalul), V. Alexandrescu (Clubul 
sportiv școlar Timișoara), Packay și 
T. Bompa (Știința Timișoara) etc.

Trebuie relevat și un alt aspect: 
participarea numeric superioară față 
de edițiile precedente, la fazele oră
șenești, de zonă și la finalele cam
pionatelor republicane. Astfel, la ca
notaj s-au întrecut 520 de seniori la 
zonă și 235 în finală, 480 de juniori 
la faza pe orașe și 240 în finală, iar 
la caiac-canoe 650 de seniori la faza 
de oraș și 315 la finală, 685 de ju
niori la faza pe oraș și 255 la finală. 
Această masivă participare — deși 
uneori a fost însoțită de o pregă
tire necorespunzătoare a concurenți- 
lor — a prilejuit afirmarea a nume
roase talente și, ca urmare, a fost 
posibilă promovarea în lotul republi
can și în lotul olimpic a unor spor
tivi cu reale calități și perspective. 
Astfel, în lotul olimpic au fost’ pro
movați M. Mornșaa, Gh. Drilea, Ari
ton Spiridon, Toma Mihailov, din lo
tul republican în lotul olimpic: Al. 

Activitatea internă și internațională

De la I. E. B. S.

★
Pentru jocul internațional de handbal 

R.P.R.—R.D.G. sint valabile următoa
rele categorii de legitimații :

Roșii și maro in piele, albastre in der-

Aposieanu, Cornel Ciocoi, Octavian 
Pavelescu, Feodor Larion, la canotaj. 
O substanțială întinerire s-a realizat 
și în loturile de caiac-canoe unde, 
alături de nume consacrate, pot fi 
întîlnite acum cele ale următorilor 
sportivi : Al. Skurka, C. Comeev, 
Mihai Ilievioi, Gh. Gherasim și alții.

Astfel, privită prin prisma desfă
șurării campionatelor republicane, 
activitatea din sporturile nautice în 
acest sezon poate fi apreciată ca 
rodnică, marcată de frumoase succese 
în îndeplinirea 
trasate mișcării

Retrospectiva 
republicane nu 
dență numai lucruri bune și fede
rația de specialitate va trebui să-și 
îndrepte în viitor atenția îndeosebi 
asupra deficiențelor semnalate. Este 

activitate 
în unele 

cum ar 
Laskay

(antrenor 
(antrenor

importantelor sarcini 
sportive.
asupra campionatelor 
scoate însă în evi-

care se 
centre cu 
fi Clujul 
și Anca 
Pavel Ta- 
A. Fiillop),

vorba de slaba 
desfășoară încă 
mari posibilități 
(antrenori Al. 
Martha), Tulcea 
rara), Tg. Mureș
Timișoara (antrenor la CSO Milivoi 
Lazarov), Arad (antrenor Torok Zol- 
tan). Lipsuri asemănătoare se mani
festă, din păcate, și la unele cluburi 
fruntașe din Capitală unde în ciuda 
unei tradiții frumoase și a Unor^pe- 
zultate bune obținute cu citi Wimp 
în urmă, performanțele actuale sint 
sub nivelul cerințelor, așa cum este 
cazul secției de canotaj de la clu
bul Steaua (antrenori Carol Vereș și 
Emil Meszaros). O altă lacună — 
din păcate destul de veche — este 
slaba dezvoltare a canotajului femi
nin, numărul redus de sportive de 
valoare, de elemente ridicate în ul
tima vreme.

Unele din aceste deficiențe aparțin 
federației și cluburilor sportive. Dar, 
trebuie să spunem deschis, nici spor
tivii nu au dat întotdeauna dovadă 
de conștiinciozitate în pregătire, de 
muncă perseverentă, n-au manifestat 
dragoste și pasiune pentru o pre
gătire superioară.

Apreciind așa cum se cuvine suc
cesele realizate de sporturile nautice 
în acest an, trebuie să arătăm, insă, 
că există încă multe posibilități nefo
losite, că nu toate cluburile se ocu
pă cu simț de răspundere de spriji
nirea secțiilor de sporturi nautice,' 
că nu toți antrenorii dovedeya^xi- 
gență în pregătirea sportivilor, 3Wse- 
lecția acestora. în sporturile natAice 
sînt astăzi create condiții optime pen
tru dezvoltare. Avem centre puter
nice, utilate cu ambarcațiuni sufi
ciente dar care nu sint folosite peste 
tot la întreaga lor capacitate, există 
de asemenea numeroase cadre tehni
ce cu o ridicată calificare. Trebuia 
doar ca activitatea viitoare să fie 
caracterizată de mai multă exigență, 
de o mai mare hotărâre în munca 
de consolidare a succeselor realizate, 
de realizarea unor noi și cât mal 
frumoase victorii, care să contribuie 
la creșterea prestigiului sportiv al 
patriei noastre.

DAN GÎRLEȘTEANU

încheiat cu scorul de 54-52 (34-26) 
in favoarea gazdelor. Rezultatul part 
surprinzător, dar după aspectul fo
cului studenții puteau ciștiga mal 
ușor. Ei au condus în prima repriză 
cu *8-10  puncte, iar in final au lup
tat cu multă ambiție pentru victo
rie. Cei mai buni jucători: Toth și 
Erdely de la Politehnica, Vișoianu și 
Chioreanu de la Voința. (IOAN BRA- 
TAN—coresp.).

• întrecerile campionatelor repu
blicane (masculin și feminin) vor fl 
reluate la începutul anului viitor.

matin, gri in dermatln care poartă ștam
pila „Handbal1*, gri în dermatin ale 
maeștrilor și antrenorilor «meriți al 
sportului, precum și legitimațiile verzi 
in dermatin, însoțite de delegații, in li
mita locurilor rezervate fiecărui ziar 
la masa presei.

★
Pentru gala de box STEAUA—C.S.O. 

CRAIOVA sint valabile aceleași cate
gorii de legitimații ca mai sus, numai 
că legitimațiile gri în dermatin trebuie 
să poarte stampila „Box“.

★ r
Patinoarul artificial din parcul „23 

August**  este deschis astăzi între orele 
17 și 19, sîmbătă între aceleași ore șl 
duminică intre orele 10—13, 17—13.

So închiriază ghete cu patine.



Din activitatea secțiilor

Echipele timișorene fruntașe—Știința și C.S.O.— 
trebuie să se bazeze pe cadre proprii

— Citeva aspecte din activitatea acestor secții de fotbal —

Toata grija pentru repararea

Știința Timișoara ocupă o poziție 
fruntașă in clasamentul categoriei A. 
In rândurile ce urmează însă nu de 
aceasta va fi vorba. Prezentul articol 
are un alt scop : acela de a dezbate 
unei» aspecte legate de munca de 
ridicare a fotbalului studențesc timi
șorean.

Nu de mult am avut ocazia să cu
noaștem această muncă dusă de clu
bul Știința Timișoara. Am aflat, de 
pildă, că timp de aproape două luni 
secția de fotbal Știința Timișoara a 
fost lipsită de conducere (abia acum 
cîtva timp a fost ales biroul secției) 
Și, bineînțeles, în asemenea condițiuni, 
lucrurile au mers mal mult la voia 
întîmplării, sau — așa cum ne spu
nea secretarul clubului Știința, tov. 
L. Bulboacă — „secția" (n. r. este 
vorba doar de echipa de fotbal din 
prima categorie) a fost condusă de 
consiliul clubului*.  Desigur că un a- 
semenea stil de muncă este complet 
greșit, fiind în detrimentul celorlalte 
secții. Dar nu numai atît. Din aceas'ă 
c^uză, însăși activitatea echipelor de 
fctbjă a avut mult de suferit. La 
Știima — pentru că toată atenția se 
concentrează asupra primei formații 
— echipele de pitici sau de juniori 
au fost neglijate. Bineînțeles că de 
aceste lipsuri se fac vinovate vechile 
conduceri care s-au perindat in ul
timii ard la secția de fotbal. Ele 
s-au preocupat numai de echipa în- 
tîi, neglijînd total unele probleme 
principale, cum este mai ales aceea 
legată de ridicarea și pregătirea ca
drelor proprii.

Așa stind lucrurile, ne explicăm o 
Serie de fapte care în trecutul apro
piat au nemulțumit pe inimoșii iubi
tori ai fotbalului din orașul de pe 
malurile Begăi. Adesea se pune în
trebarea : cum este posibil ca Timi
șoara, care a dat atîtea elemente va
loroase fotbalului nostru, este nevoită 
astăzi să apeleze la jucători din alte 
orașe ? Răspunsul trebuie căutat în 
faptul că elementelor tinere (copiilor 
și juniorilor) nu li se acordă grija cu
venită, nu li se asigură pregătirea 
necesară. Din această cauză, tinerii 
j^Hfon nu corespund după juniorat, 
valoarea lor nu-i la nivelul cerințe
lor unor meciuri de categoria a sau 
B. Azi, în echipa primă a Științei 
Timișoara, cu excepția lui Remus La
zar, nici unul nu este timișorean, iar 
în afară de Mițam, nici unul nn a 
fost crescut în echipa de juniori a 
Științei!

După mentalitatea unor membri ei 
consiliului clubului, n-are rost ca 
Știința să se ocupe de creșterea și 
promovarea cadrelor, din moment ce 
în fiecare an vine o nouă promoție 
de studenți, printre care se vor afla, 
desigur, și— fotbaliști! ? !

Dar, slaba organizare a muncii la 
clubul Știința s-a făcut simțită și 
îh ceea ce privește felul în care acest 
club a tratat și apreciat pe antre
norii însărcinați să pregătească echi
pa, In această direcție, Știința Timi
șoara oferă cel mai negativ exem
plu. Intr-un interval scurt, la Știința 
Timișoara s-au perindat numeroși an
trenori (Mladin, Voronkovski, Reuter, 
Bindea, Deheleanu, Gain, dintre care 
unii au revenit prin rotație chiar de 
două sau trtf ori !). Dacă stai de 
i^rbă cu foștii antrenori ai Științei, 
aceștia spun că autoritatea și cu
noștințele lor au fost minimalizate și 
că priceperea unui antrenor n-a fost

Scufie știri
• Cei patru arbitri romîni care 

se află în prezent în Grecia (N. Mi- 
hăilescu, Stelian Mataizer, V. Du
mitrescu și Al. Toth) au fost soli
citați să conducă duminica aceasta 
alte jocuri din prima categorie a 
campionatului grec.

• Intîlnirea restanță din cadrul 
Cupei R.P.R., dintre echipele Marina 
Mangalia și I.M.U. Medgidia, dispu
tată duminică la Mangalia, s-a ter
minat la egalitate, 1-1, după prelun-

\giri. Conform regulamentului, pentru 
etapa următoare s-a calificat echipa 
care a jucat în deplasare, adică 
LM.U. Medgidia. 

apreciată de către consiliul clubului 
și conducerea secției de fotbal nu 
după felul cum au pregătit jucătorii, 
după progresele înregistrate sau nu 
in joc, ci după rezultatele imediate 
obținute de echipă. Da rîndul lor, ju
cătorii spun că au fost mulțumiți de 
toți antrenorii, dar (și acest lucru 
este esențial) că metodele de pregă
tire folosite de ei au fost diferite. 
Explicația ? E simplă : schimbarea u- 
nui antrenor a adus și schimbarea me. 
todelor de pregătire, ceea ce a influen
țat și concepția de joo- a echipei. De 
asemenea, din același motiv a lipsit 
apropierea sufletească care trebuie să 
existe între jucători și antrenor. Așa 
se explică, de altfel faptul că în cam
pionatele trecute, unele rezultate bune 
obținute de ecb:pă nu au reflectat 
pregătirea bună a echipei, ci s-au 
datorat în mare parte elanului și do
rinței de a învinge manifestate de 
jucători.

Dar, sperăm că de acum înainte 
noua conducere a secției va ști să 
tragă învățămintele necesare, lichi- 
dind metodele greșite în stilul de 
r'uncă, lipsurile în activitatea secției. 
Se impune, în primul rînd, ca bi
roul secției să desfășoare o activi
tate multilaterală pentru activizarea 
tuturor echipelor (pitici, juniori și ti
neret). Acestea vor trebui să consti
tuie un adevărat rezervor de cadre, 
un izvor de fotbaliști talentați, iar 
Ști...ța să fie o echipă alcătuită din 
jucători timișoreni. Actualul antrenor 
(Coloman Braun) este un tehnician 
experimentat în toate problemele (co
pii, jimiori, seniori) și prezintă su
ficiente garanții pentru o muncă fe 
perspectivă, paralelă cu aceea de 
continuă îmbunătățire a jocului pri
mei echipe. Comportarea din ultimul 
timp a acesteia constituie o confir
mare.

★
In trecutul nu prea îndepărtat, și 

la C.S.O. Timișoara au existat multe 
probleme în legătură cu activitatea 
secției de fotbal. Dar o dată cu reor
ganizarea secției, multe lucruri s-au 
schimbat în bine. S-a instaurat un 
stil de muncă sănătos, colectiv, cele 
mai importante probleme ale secției 
se discută acum în ședințe, luîndu-se 
măsurile cele mai eficiente. Așa, de 
pildă, din echipă au fost scoase o 
ser. a de elemente necorespunză oare 
(Tigăniuc, Apter etc.) care au creat 
o atmosferă nesănătoasă in rindul ju
cătorilor. De asemenea, jucătorul 
Za nea „a stat pe tușă" mai multe 
etape din cauza indolenței și super
ficialității în pregătire.

Membrii secției desfășoară o fru
moasă activitate, fiecare avînd sar
cini bine stabilite în ce privește con
trolarea echipelor. De pildă, o comi
sie specială a secției controlează fe
lul cum se face pregătirea juniori
lor. Despre echipa de juniori se pot 
spune lucruri bune. Ea se află în 
prezent pe locul I în seria a Vl-a 
a campionatului republican șl are 
toate șansele să cîștige seria. Cîțiva 
din juniori sînt talentați (Andea, Po
pescu, Jaici) și credem că după o 
pregătire atentă ei pot fi promovați 
în echipa de seniori.

Și la C.S.O. Timișoara, problema 
creșterii cadrelor proprii trebuie pri
vită cu mai multă atenție. Să nu se 
uite că datorită neglijării în trecut 
a acestui obiectiv, nici unul din ac
tualii titulari ai echipei de seniori 
nu a fost crescut în cadrul clubului. 
Nu trebuie urmărite rezultatele ime
diate, prin legitimarea unor jucători 
din alte echipe, pentru că în felul 
acesta C.S.O. Timișoara nu va putea 
forma o echipă omogenă, cu jucători 
atașați clubului. Sîntem convinși că 
actuala conducere a secției de fotbal 
a C.S.O. Timișoara este conștientă 
de sarcinile ce-i stau în față în lu
mina hotărîril adoptate la Conferința 
pe țară a UCFS și de aceea trebuie 
să manifeste mai multă exigență în 
direcția întăririi atmosferei sănătoa
se, principiale în rîndul jucătorilor.

ION OCHSENFELD

P. S. Zilele acestea, coresponden
tul nostru P. Arcan din Timișoara 
ne-a informat că la Știința noul bi
rou al secției de fotbal și-a început 
activitatea printr-o muncă asiduă. Pri
ma din măsurile luate a fost reor
ganizarea cursurilor de învățămînt 
politic pentru fotbaliștii fruntași care 
se desfășoară acum ou regularitate și 
cu o bună frecvență.

Așteptăm ca și celelalte probleme, 
și în primul rînd a juniorilor, care 
se cer rezolvate, să constituie o pre
ocupare de seamă ân munca celor 
două ciuburi timișorene.

și protejarea
In această perioadă, in care meciuri

le de fotbal sânt din ce în ce mai 
rare, jar activitatea echipelor se re- 
zumâ la 2—3 antrenamente pe săptă- 
mînă, atenția cluburilor și asociațiilor 
sportive, precum și a administrațiilor 
de baze sportive trebuie îndreptată 
spre îngrijirea lor, spre revizuirea și 
repararea instalațiilor anexe, a materi
alelor sportive și a echipamentului. 
Sînt acțiunj gospodărești care trebuie 
să fie în centrul preocupărilor lor. De 
fapt, pregătirea terenurilor pentru 
primăvară, în vederea reluării campio
natului începe acum, după încheierea 
sezonului de toamnă. Partidele dispu
tate pe orice vreme de-a lungul turu
lui campionatului au lăsat, cu sigu
ranță, urme. Pe unele porțiuni și mai 
ales în fața porților, în careu — unde 
terenul este maț des călcat — se pro
duc denivelări, iar brazdele sinț roase. 
Pe de altă parte, după înlăturarea 
acestor urme, după reparațiile care se 
impun, sînt necesare măsuri de pro
tejare a terenurilor Pe timpul iernii.

Asemenea acțiuni sînt prevăzute în 
unele localități. De pildă, în București. 
Da Rapid a existat aproape tot timpul 
grija pentru repararea și buna între
ținere a terenului din Giulești. Dato
rită faptului că n-a fost prea aglo
merat cu jocuri, terenul n-a avut 
mult de suferit, iar unele reparații 
au fost executate imediat. Totuși, 
pentru că există porțiuni degradate —

1X2X1X21
CONCURSUL SPECIAL PRONOSPORT 
DE DUMINICĂ 23 DECEMBRIE ATRI- 

i BUIE UN AUTOTURISM ȘI ALTE 
(NUMEROASE PREMII IN OBIECTE, 

IN VALOARE DE PESTE 150.000 LEI
Capul de afiș al ultimului concurs 

special Pronosport din acest an îl 
constituie meciul de fotbal dintre 
reprezentativa noastră și cea a Ma
rocului. In rest, 12 întîlniri echili
brate din campionatul italian A și B.

Concursul special Pronosport oferă 
participanților mari și multiple șan-

I se de premiere.
miercuri 26 decembrie 1962, in București, 
Str. Doamnei Nr. 2 ora 19.

In afara autoturismului Skoda-Oc- 
tavia, pe lista premiilor suplimentare 
se mai află : motociclete Simson-Avo, 
M.Z., Jawa, complex muzical Tesla- 
Violo (magnetofon mobil, radio, pic
kup), pianină Canton, televizor Lotus 
cu ecran mare, magnetofon Sonet-Duo, 
frigidere Kalex și Fram, mașină de 
cusut Ileana, aragazuri cu 4 focuri 
și butelie, aparate de radio București 
și Carmen, ceasornice de mină, bi
ciclete Carpați și alte numeroase pre
mii în valoare de peste 150.000 lei.

Participanții trebuie să rețină fap
tul că acest concurs special le dă 
posibilitatea, ca pe aceeași variantă) 
să obțină unul sau mai multe pre
mii în bani și obiecte.

De asemenea, toți cîștigătorii pre
miilor suplimentare în obiecte vor 
primi în mod gratuit cîte un abona
ment la Programul Loto-Pronosport 
pe intervalul februarie-iulle 1963.

La concursul special Pronosport de 
duminică 23 decembrie, participanții 
beneficiază de frumoasele cadouri ofe
rite de- Loto-Pronosport compuse din: 
scrumiere emailate, pachete de țigări 
Loto-Pronosport, agende telefonice pe 
anul 1963, calendare de buzunar, 
oglinzi și altele.
ȘI DUMINICĂ DIMINEAȚA SE POT 
DEPUNE BULETINE LA PRONO

SPORT
Aducem la cunoștința participanți- 

| lor că pot depune buletinele Prono-

terenurilor în timpul iernii
la porți, în careuri și la centrul tere
nului — s-au luat măsuri pentru înlo
cuirea brazdelor și nivelarea terenului. 
Porțile au fost demontate pentru a 
fi vopsite din nou și apoi depuse 
în magazie. De asemenea, aparatele 
ajutătoare vor fi supuse revizuirii și 
puse la adăpost. In prezent se află în 
lucru culoarul de șut, singurul aparat 
care lipsește din inventarul stadio
nului. Pentru protejarea terenului de 
joc în timpul iernii, el va fi acoperit 
cu un strat de îngrășăminte , după ce 
în prealabil va fi însămînțat.

In privința stadioanelor ,,23 August" 
și Republicii, care sînt în administra, 
rea I.E.B.S., a fost întocmit un întreg 
plan de măsuri pentru repararea și 
buna lor întreținere, astfel ca la înce
perea returului să fie în cele mai bune 
condițiuni de joc. Se știe doar, că un 
teren bun favorizează practicarea 
unui fotbal de calitate.

Da stadionul ,.23 August" sînt pre
văzute următoarele lucrări, care vor 
fi efectuate treptat : înlocuirea braz
delor roase, acoperirea terenului de 
joc cu îngrășăminte, revizuirea bare
lor porților și confecționarea unor noi 
porți cu plase de nilon, înlocuirea gra- 
denelor stricate și renumerotarea 
întregului stadion, reamenajarea pis
tei de atletism și a gropilor de sări
turi, reparații la vestiare, verificarea 
și repararea instalațiilor anexe (sani
tare), repararea gardului de sirmă 

sport la agențiile din București și 
la cele din capitalele de regiuni și 
duminica, în cursul dimineții pînă 
la ora 13.

La tragerea Pronoexpres din 19 de-

PRONOEXPRES

oembrie 1962,, au fost extrase din urnă
următoarele numere : 41 13 17 40 1 9
Numere de rezervă : 3 31. Fond de
premii : 463558.

Tragerea următoare va avea loc

1AUT0TQRISM 
.SKODA 
OCTAVIA" 

MOTOCICUTE * TELEVIZOARE etc

LOTO CENTRAL

Premiile tragerii din 14 decembrie 1962 
Întregi și sferturi.

Pr. special A. 1 a 43277 ; Pr. Special 
B 1 a 28.851 ; Pr. Special C 1 sfert a 
3.606 ; Categoria I 5 a 14.425 — 2 a 
3.606 ; Categoria n 17 a 3.565 — 21 a 
891 ; Categoria HI 22 a 2.822 — 27 a 
705 ; Categoria XV 45 a 1358 — 59 a 339; 
Categoria V 58 a 1.138 — 53 a 284 ; Cate
goria VI 93 a 632 — 141 a 155 ; Categoria 
VII 123 a 526 — 124 a 131 ; Categoria 
VIU 139 a 492 — 103 a 123.

în atenția participanților 
la Sportexpres

REZULTATELE TRAGERII CON- 
CURSULUI SPECIAL SPORTEXPRES 

DIN 9 DECEMBRIE 1962

I. Cîștigă dte un autoturism „Mosk- 
vici*.

Toate biletele cu numărul 954485, 
indiferent litera.

II. Cîștigă cite o motacitcletă „M. Z*  
250 cmc.

Toate biletele cu numărul 930559, 
indiferent litera.

III. Cîștigă cîte o motocicletă „M.Z.*  
125 cmc.

Toate biletele cu numărul 443375, 
ind i» f ©ren t 1 i tera.

IV. Cîștigă cîte un scuter „Manet*.
Toate biiletele cu «numărul 3218L2, 

in d iif e ren t 1 i t era.
V. Cîștigă cîte un acordeon „Hora*  

și iui ceas de mină ^Folna*  aurit. 

din jurul terenului, revizuirea stației 
de amplificare și măsuri pentru prote
jarea difuzoarelor în timpul iernii) 
montarea de noi jeturi de apă etc.

Lucrări asemănătoare vor fi efec
tuate Și la Stadionul Republicii : înlo
cuirea unei mari porțiuni de brazde și 
acopbrirea cîmpului de joc cu îngrășă
minte, repararea terenului de încălzire 
(din spatele peluzei), revizuirea insta
lației de nocturnă, reglarea reflectoa
relor și acoperirea lor cu huse în 
timpul iernii, revizuirea Și repararea 
grupuluj sanitar, repararea gradenelor 
și renumerotarea tribunelor și peluze
lor, lucrări la pista de atletism, gropile 
de sărituri etc., repararea aparaturii 
de atletism ș. a-

Asemenea măsuri trebuie să ia fie
care asociație și club sportiv cu teren 
sau fiecare administrație de bază 
sportivă. Este de datoria lor să acorde 
toată atenția reparațiilor care se 
impun, să le efectueze la timp și 
totodată să ia măsuri pentru proteja
rea terenurilor în timpul iernii. De 
asemenea, o deosebită grijă trebuie 
manifestată și față de buna întreținere 
a instalațiilor anexe, a aparatelor și 
materialelor sportive, necesare în an
trenamentul fotbaliștilor, a echipa
mentului sportiv. Toate acestea se 
cuvin privite cu toată seriozitatea și 
răspunderea care caracterizează un 
bun spirit gospodăresc.

Toate biletele avînd terminația 75116, 
indiferent litera.

VI. Cîștigă cite una excursie t»
U.R.S.S.

Toate biletele avînd terminația 000021, 
indiferent litera.

VII. Cîștigă dte una mașină de cusut 
„Ileana* .

Toate biletele avînd terminația 40799, 
indiferent rit era.

VIII. Cîștigă dte un aragaz cu patru 
ochiuri și butelie.

Toate biletele avînd terminația 87400, 
indiferent litera.

IX. Cîștigă dte 3 m stofă costum 
bărbătesc (360 lei m) și un ceas deș
teptător U.M.F.

Toate biletele avînd terminația 19288, 
indiferent litera.

X. Cîștigă dte una mașină de spălat 
rufe „Crinul*.

Toate biletele avînd terminația 9280, 
indiferent litera.

XI. Cîștigă dte un aparat radio m 
tranzistori (1050 lei).

Toate biletele avînd terminația 3301, 
indiferent litera.

XII. Cîștigă dte una bicicletă „Car
pați*.

Toate biletele avînd terminația 7936, 
indiferent litera.

XIII. Cîștigă dte 500 lei.
Toate biletele avînd terminația de 

3815, indiferent litera.
XIV. Cîștigă dte 150 lei.
Toate biletele avmd terminația 778». 

indiferent litera.
XV. Cîștigă dte 100 lei.
Toate biletele avînd terminația 286, 

indiferent litera.
XVI. Cîștigă dte 50 lei.
Toate biletele avînd terminația 907, in*  

diferent litera.
XVII—XVIII. Cîștigă dte 25 leL
Toate biletele avînd terminațiile 71 

și 34, indiferent litera.

Premiile în obiecte se vor remite de 
Direcția generală Loto-Pronosport pini 
la 28 februarie 1963. Pentru aceasta, 
participanții vor trimite biletele cîștigă- 
toare la premiile In obiecte, la Direcția 
generală Loto-Pronos-port, Calea Vic
toriei nr. 9. prin scrisoare cu valoarea 
declarată, după ce în prealabil au com
pletat ipe verso biletului : numele și 
prenumele, adresa unde dorește să pri
mească premiul și gara de destinație. 
Trimiterea biletelor cîștigătoare se va 
face pînă în ziua de 23 ianuarie 1963, 
dată după care biletele cîștigătoare ne- 
depuse sau neexpediate, devin nule.

Premiile în bani se vor plăti prin 
casele raionale și agențiile proprii C.E.C. 
la prezentarea biletelor cîștigătoare, în- 
cepînd de la 15 decembrie 1962 și pini 
la 23 ianuarie 1963, dată după car® 
biletele cîștigătoare neprezentate devin 
nule. La prezentarea biletului câștigător, 
participantul trebuie să completeze pe 
verso biletului toate datele menționate.

Rubrică redactată de Loto-Prono
sport



Campionatul de șah al R. P. R.
Giinsberger și Gheorghiu — egali

„Meciul anului" la handbal în 7:
R. P. Romînă—R. D. Germană

înaintea ultimei runde
Marți și miercuri, turneul final a 

trăit două zile pline. Diminețile au 
fost consacrate jucării partidelor în
trerupte, iar după-amiază finaliștii 
s-au regăsit în fața tablelor cu 64 
patrate, disputîndu-și șansele în run
dele care au precedat pe cea deci
sivă, ultima. Fiindcă, este limpede 
acum, nu vom cunoaște pe campionul 
țării decît după încheierea ultimei 
zile de joc.

Florin Gheorghiu, cel mai apro
piat urmăritor al liderului, a cules 
in întrerupta cu Soos o prețioasă 
jumătate de punct, după o rezistență 
oirză intr-un dificil final de tur
nuri, iar pe Seimeanu l-a învins ra- 
>id, profitînd prompt de o greșeală 

,n deschidere a acestuia. In dauna 
aceluiași Seimeanu și-a rotunjit punc
tajul și Pavlov, făcînd apoi remiză 
cu Ghițescu.

Sub așteptări a evoluat în aceste 
zile hotărîtoare V. Ciocîltea. El n-a 
putut cîștiga finalul avantajos din 
întrerupta cu Pușcașu, și a remizat 
apoi pe celelalte două, cu Bozdoghi- 
nă și Voiculescu. In fine, în runaa 
a XVII-a, încă o remiză cu Șuteu

R. P. Romină pe primul loc la armă liberă 
calibru redus în concursul Marele premiu DOSAF

(Urmare din pag. I)

11217 p; 3. U.R.S.S, 11202 p; individual: 
1. Marat Niazov (U.R.S.S.) 1151 p; 2. 
Kim Iu Chen (R.P.D. Coreeană) 1142 p;
3. I. Sîrbu (R.P. Romină) 1137 p; Ar
mă liberă calibru redus 40 focuri cul
cat individual : 1. GH. STOIAN (R.P. 
ROMINĂ) 397 p; 2. V. Enea (R. P. Ro
mină) 396 p; 3. I. Sirbu 396 p; 40 
focuri in genunchi: 1. Marat Niazov
393 p; 2. Hans Rampa (R.D.G.) 391 p; 
3. Kim Iu Chen 387 p; 40 focuri in 
picioare: 1. Hristo Radev (R. P. Bul

Bilanțul anului atletic 1962

Săritorii in lungime și cei de la triplu pot progresa și mai mult
Despre rezultatele săritorilor în 

lungime și ale celor de la triplu salt 
ne-a vorbit PROF. BARUCH ELIAS 
unul din antrenorii specialiști la a- 
ceastă grupă de probe.

• Se constată o creștere a valori
lor, sub t ate aspectele, la săritura în 
lungime și performanțe bune pentru 
primii șapte atleți de la triplu salt.

— forma maximă a sportivilor 
fruntași a fost atinsă la meciul cu 
echipa R.P. Bulgaria din 11—12 au

Lotul A—Lotul de
(Urmare din pag. 1)

rînd s-a eliminat o veche deficiență: 
ponderea atacurilor nu mai cade pe 
aripa dreaptă, deoarece în acest meci 
Tătaru s-a încadrat perfect în jocul 
înaintării. Astfel, atacul a acționat pe 
un front larg, cu dese schimburi de 
mingi, de pe o aripă pe alta. Legat 
de acest echilibru în linia de înain
tare, trebuie să arătăm că, în general, 
jucătorii s-au dovedit a fi la același 
nivel de pregătire, fapt care a con
tribuit la omogenizarea formației. 
Peste nivelul celorlalți au fost Con
stantin (în mare vervă de joc) și Pîr- 
călab, care de astă dată a acționat 
mai simplu și în direcția porții.

Formația a avut și lipsuri, care însă 
pot fi evitate în partida cu Ma
rocul. E vorba, mai ales, de slaba fi
nalizare din repriza întîi. Eliminînd 
această deficiență, duminică selecțio
nata noastră are toate posibilitățile 
să reediteze jocul din 25 noiembrie.

In ceea ce privește comportarea lo
tului de tineret, ea a satisfăcut doar 
în prima repriză. In repriza secundă 
apărarea a luptat cu mult curaj, sal- 
vind poarta de multe goluri. înainta
rea a acționat insă fără orizont, în- 
cîlcindu-se în acțiuni individuale ste
rile.

Jocul, deși a fost influențat de te
renul alunecos (înghețat) și în ciuda 
caracterului său de antrenament, s-a 
ridicat peste nivelul ultimelor întîl- 
niri de campionat, abundînd în faze 
spectaculoase (la ambele porți în pri
ma repriză și la poarta echipei de ti
neret în repriza secundă). Autorii go
lurilor: Constantin (min. 38 printr-o

Iată rezultatele din ultimele două 
zile : Partos—Giinsberger Vz-’/a, Vais- 
man—Rădulescu 1-0, Voiculescu— 
Szabo '/i-'h, Bozdoghină—Mititelu 
Vi-’/z, Troianescu—Nacu Va-'/i, Dri- 
mer—Radovici Va-'/i, Pușcașu—Soos 
într. (runda XVII) ; Nacu—Radovici 
0-1, Vaisman—Partos 1-0, Seimeanu— 
Drimer ’/i-'/z, Vaisman—Pușcașu 1-0, 
Szabo—Bozdoghină ’/i-Vi, Ghițescu— 
Troianescu 1-0, Soos—Troianescu 
0—1 (întrerupte).

★
Aseară, în runda a XVIII-a, s-au 

înregistrat următoarele rezultate : 
Radovici—Giinsberger V,—'/„ Ghițes
cu—Gheorghiu 0-1, Nacu—Pavlov 
0-1, Ciocîlteș—Vaisman 1-0, Drimer— 
Troianescu 1-0, Rădulescu-Partos 1-0, 
Szabo—Șuteu 0-1, Mititelu—Voicu
lescu '/2—’/j, Soos—Bozdoghină 1-0, 
Seimeanu—Pușcașu într.

înaintea ultimei runde și a jucă
rii partidelor întrerupte, conduc : 
Giinsberger și Gheorghiu cu cite 12 p, 
urmați de Pavlov 11‘/2p, Ciocîltea și 
Drimer 11 p, Rădulescu 10 p.

Azi se joacă întreruptele, iar miine 
ultima rundă.

RADU VOIA

garia) 371 p; 2. Kim Iu Chen 369 p; 
3. Cen U Man (R.P.D. Coreeană) 369 p. 
Pistol precizie, echipe: 1. R.P.D. Co
reeană 5458 p; 2. U.ILS.S. 5439 p; 3. 
R. P. Romină 5330 p; individual : 1. 
Kim Dia Sic (R-P.D. Coreeană) 570 p;
2. Pek Te Chen (R.P.D. Coreeană) 
568 p; 3. Salukvadze (U.KS.S.) 560 p. 
Armă militară, echipe: 1. U.R.S.S. 
5272 p; 2. R.P.D. Coreeană 5171 p;
3. R.D. Vietnam 5085 p. Individual:
I. T. Pavlata (R.P. Polonă) 554 p; 2.
J. Sadurski (R.P. Polonă) 540 p; 1 
Gherasimenok (U.R.S.S.) 539 p. (La 
această probă țara noastră n-a luat 
parte).

gust, după care a urmat o descreștere 
— marcată de rezultate nesatisfăcătoare 
la campionatele europene și la „in
ternaționale" — și de o oarecare re
venire la Jocurile Balcanice.

— dacă atleții noștri fruntași se 
vor antrena cu și mai multă sirguință 
și se vor strădui să-și elimine unele 
greșeli din tehnica săriturii, putem 
aștepta cu încredere o ameliorare 
substanțială a celor mai bune rezul
tate.

tineret 4-0 (1-0)
execuție tehnică de mare subtilitate 
și min. 81 cu capul), Pircălab (min. 
53) și Tătaru (min. 69 printr-un șut- 
bombă de la distanță).

Arbitrul M. Popa a condus bine for
mațiile :

LOTUL A : Voinescu (Sfetcu) — 
Popa, Nunweiller III, Ivan — Petru 
Emil, Koszka — Pircălab, Constantin, 
Manolache, Gergely, Tătaru.

LOTUL DE TINERET: Suciu (Ur- 
ziceanu) — Pal, Petescu, Răcelescu — 
Crișan, Neșu — Raksi (Igna), Dumi- 
triu II (Raksi), Pavlovici (Voinea), 
Sorin Avram, Haidu.

AL. INOVAN

PE SCURT
® La Praga și Getwaldov s-au dispu

tat două meciuri internaționale de ho
chei pe gheață. In Capitală, prima re
prezentativă a R. S. Cehos’ovace. fără 
B.pbni.k și Golnnka, a învins formația 
canadiană Saskatoon cu 9—4 (4—2; 
4—1 ; 1 — 1). Jocul a fost urmărit de 
18 000 spectatori. Reprezentativa secun
dă a R. S. Cehos iovace a întrecut echi
pa Norvegiei cu 8—4 (1—1 ; 5—2 : 
2-1).

• Cu prilejul campionatelor de înot 
ale orașului Budapesta, care se desfă
șoară la piscina acoperită de pe insula 
Margareta, G-vula Dobay a realizat în 
proba de 100 m liber timpul de 55,1 
sec. (nou record maghiar în bazin aco
perit).

• Desfășurată ia Praga, întîlnirea in
ternațională de baschet dintre echipele

(Urinare din pag. 1)

două selecționate, desfășurată în 
1960, la Berlin, ei sînt deciși să se 
comporte pe măsura prestigiului lor 
și să obțină victoria. Desigur, lucrul 
acesta nu va fi de loc ușor. Și pen
tru aceasta, după cum ne declara 
antrenorul Oprea Vlase, va trebui să 
jucăm mai calm și mai atent în apă
rare și cu un plus de viteză — față 
de oaspeți — în atac. La toate aces
tea, noi adăugăm un lucru absolut 
necesar: mai multă concentrare și 
stăpinire de sine din partea fiecărui 
jucător în orice situație a partidei. 
Numai mobilizîndu-și toate forțele, 
respectind în întregime indicațiile 

; primite de la antrenor, handbaliștii 
I noștri pot obține victoria, lucru care 
de altfel le este întrutotul posibil.

Programul de astăzi este comple
tat cu meciurile Progresul — Știința 

i (f), — de la ora 16 —, Dinamo Bucu
rești — Rafinăria Teleajen (m); Sel.

' ------------- --------------1

Activitatea la zi
Astăzi se dispuți noi meciuri in ca

drul „Cupa de urni**.  In turneul femi
nin va avea loc o partidă din cadrul 
pnme etape a returului. Progresul — 
știința (ora 16. sala Floreasca), iar in 
competiția masculină se dispută meciul 
Dinamo București — Rafinăria Teleajen 
(ora 17) din etapa a Vl-a.

Celelalte intilniri vor avea loc dumi
nică după-amiază. de la ora 15, in sala 
Floreasca. Iată programul complet al 
jocurilor :

Confecția — Rapid (f); Titanii — Steaua 
(m); C. S- Școlar — știința (m); selec. 
divizionară A — Se Ier. divizionară B 
(f) Rapid — Dinamo Bacău (m); Seiec. 
divizionară — Seiec. U.A.S.R. (m); Ves
titorul — Unirea (f).
• Rezultate înregistrate in ultima eta

pă a .Cupei de iarnă" la Sibiu FE
MININ : Textila Cisnădie — C.S.M. Si
biu n 5—3; C.S.M. Mediaș — Firul roșu 
Tilmadu 12—4; Păltiniș Rășinari — 
Flamura roșie Sibiu 7—5; C.S.M. Sibiu 
— Faianța Sighișoara 15—10, MASCULIN: 
Voința Sibiu — C.S.M. Mediaș 30—8; 
Metalul Copșa Mică — Voința Sighișoa
ra 10—17; Voința Agnita — G.A.C. .9 
Mai**  Cisnădioara 25—11; A.S.A. Sibiu- 
Flamura roșie Sibiu 31—19. (llie ionescu- 
coresp.).

SĂRITURĂ IN LUNGIME
7.5, (7,43) M. Calnicov (Dinamo Buc.)
7,48 (7,37) N. Popovschi (Știința Buc.)
7,40 (7,37) Valeria Jurcă (Șt. BUC.)
7,33 (7,03) Adrian Samungi (Steaua)
7.31 (7,44) Serin loan (Steaua)
7,22 (6,53) Nic. Mărășescu (Steaua)
7,21 (7,04) Ș. Ciochina (Metalul Buc.) 
“,®5 (633) Mierea Axesite (Știinta Cluj) 
7,03 (6,70) Cornel Stroe (CSO Craiova) 
7,00 (630) William Keller (Șt. Timiș.) 
7,00 (63*)  Doru Bădini (CSS Timiș.)

15,92 (1533) Sorin loan (Steaua)
15,03 (15,40) Serbau Ciochină (Met. Buc.) 
15.50 (15,11) Oct. Viseopoleanu (Șt. Cluj) 
1533 (15,12) Nic. Mărăsescu (Steaua) 
15,16 (14,68) Dan Vlădescu (Mec Buc.) 
14,54 (13,75) Valeria Răuț (St. Buc.)
14,71 (1334) M. Calnieov (Dinamo Buc.) 
14,44 (14,07) Cornel Munteanu (St. Cluj) 
14,03 (14,30) Horst Haler (St. r. Brașov)

1 10 25 50

1959 7,44 €.85 €,60 6,36
19«0 7.29 6,85 6,58 6,40
19C1 7,46 6,93 6,69 6,39
1962 7,59 7,00 6,74 6,54

959 7.046 8030 P
960 7,053 8031 P
961 7,194 8528 P

196? 7.262 8764 P
TRIPLU SALT

14,00 (13,61) WHliam Keller (Șt- Timiș.).
1 10 25 50

1959 15,47 13,96 13,35 12.67
I960 15,70 14,07 13,59 13,04
1961 1533 14.46 13,51 13,13
1962 15,92 14,00 13,45 13,04

1959 14,441 8717 P
I960 14,767 9350 P
1961 15,010 9831 P
1962 14388 9861 P

feminine ale R. S. Cehoslovace și R. P 
Polone s-a încheiat cu scorul de 72—49 
(46—29) în favoarea gazdelor. Cea mai 
bună jucătoare cehoslovacă a fost 
Zvoienskaia cu 19 puncte realizate. Din 
echipa poloneză s-a remarcat Zîrhaniak 
20 puncte.

Meciurile disputate în cadrul campio
natului unional <le hochei pe gheață s iu 
încheiat cu următoarele rezultate : Spar
tak Moscova-Spartak Leningrad 1—1 ; 
Torpedo Gorki-Spartak Sverdlovsk 3—2: 
Metalurg Novokuznețk-S.K.A. Kaîinm 
5—2; T.S.K A.-Kazan 9—4; Traktor 
Ceiiabinsk-S.K.A. Ku'bîșev 4—2. In cla
sament conduce T.S.K.A.—26 puncte, ur
mată de Spartak Moscova — 24 puncte 
Dinamo Moscova și Himik Voskresensk 
— 20 puncte.

divizionară — Rapid (f) și Sel. 
U.A.S.R. — Dinamo Bacău (m).

CU CINE AU JUCAT 1N ACEST ANI

R.D. GERMANA: cu Suedia, la 
Hălsingborg, 17-14 (8-10); cu R.P.F.
Iugoslavia, la Berlin, 25-12 (13-6); cu 
R.P. Polonă, la Rostock, 24-20 (13-10).

R.P. ROMÎNA: cu Danemarca, la 
București, 19-11 (11-7), la Ploiești
14-9 (5-7), la Belgrad 13-7 (3-5); cu 
R. P. Ungară, la Belgrad, 10-8, 
(8-5); cu R.P.F. Iugoslavia, la 
Belgrad, 11-14 (8-8); cu R.S.F.S. Rusă, 
la Moscova, 23-12 (9-5); cu U.R.S.S. 
tineret, la Moscova, 19-11 (10-7); cu 
U.R.S.S., la Moscova, 12-9 (7-7); cu 
Finlanda, la Helsinki, 32-16 (17-7).

FORMAȚIILE DE AZI :

R.P. ROMINĂ: Redl (Bogolea) — 
Ivănescu, Mozer, Hnat, Nodea, Oțe
tea, Costache I, Costache II, Covaci, 
Iacob (Telman), Schmidt (Bădulescu).

R.D. GERMANA : Fischer (Beyer) 
— Kretzschmar, Tiedemann, Langhoff, 
Hebler, Haberhauffe, Leonhardt, 
Holke, Kaldarasch, Pietzold, Phalitz- 
seh.

Arbitrul : Lajos Keszthely (R.P. Un
gară).

FOTBAL PE GLOB*
MASOPOUST, CEL MAI BUN DIN 

EUROPA IN 1962

PARIS 18 (Agerpres). — După cum 
transmite agenția „France Presse“, 
internaționalul cehoslovac Josef 
Masopoust, de la Dukla Praga, a 
fost desemnat ca fotbalistul cel mai 
bun din Europa, pe anul 1962, în 
urma unei anchete organizate de re
vista „France Football". Masopoust a 
jucat anul acesta cu succes în pos
tul de mijlocaș, în echipa R. S. 
Cehoslovace, clasată pe locul doi la 
campionatul mondial din Chile.

Iată clasamentul primilor 10 fot
baliști europeni : 1. Masopoust (Dukla 
Praga) 65 puncte ; 2. Eusebio (Benfica 
Lisabona) — 53 puncte ; 3. Schnellin- 
ger (F.C. Koln) — 33 puncte ; 4. 
Sekularac (Steaua roșie Belgrad) — 
26 puncte; 5. Jurion (Anderlecht 
Bruxelles) — 15 puncte ; 6. Rivera

O COMUNICARE a Federației belgie
ne de rugbi ne aduce la cunoștință că 
Teddy Lacroix, secretar al susamintitei 
federații și arbitrul de' tristă amintire 
al recentului meci Romînia—Franța (3-0) 
a demisionat din funcția oficială pe 
care o deținea. Funcția sa a fost pre
luată de dl. C. Deleau, președintele 
federației belgiene de rugbi. Se pare 
că demisia lui Teddy Lacroix nu a fost 
primită cu regrete de colegii săi bel
gieni. Dimpotrivă...

O FESTIVITATE cu totul deosebită 
a avut loc zilele trecute în Palatul Spor
turilor din Moscova. In fața a peste 
15.000 de iubitori ai fotbalului au fost 
sărbătoriți noii campioni unionali de 
fotbal, jucătorii echipei moscovite Spar
tak. Printre cei care au luat cuvîntul 
pentru a-i felicita pe campioni au fost 
veteranii clubului, Vladimir Stepanov, 
Gheorghi Glazkov, Serghei Salnikov, 
frații Evghenii și Boris Maiorov, mem
bri ai echipei de hochei „ Spartak", cam
pioană unională pe anul 1962, cam
pioana olimpică de canotaj Antonina 
Seredina și alții. După ce jucătorii 
echipei au primit medaliile de aur de 
campioni ai U.R.S.S., antrenorul prin
cipal al echipei, Nikita Simonian, a în- 
minat daruri centrului atacant Anatoli 
Isaev și portarului Ventin Ivakin, care 
trec în munca de antrenori.

„DAWN FRASER și Murray Rose au 
salvat de la dezastru Jocurile britanice" 
— astfel intitulează ziarul francez „Com
bat**  un articol în care arată că „Jocu
rile britanice s-au încheiat la Perth în 
mijlocul unui sentiment de decepție. 
Aceasta întrucît. în afara natației. toate 
celelalte rezultate au fost inferioare 
celor așteptate**.

FOTBALUL in Madagascar a aniversat 
luna aceasta 50 de ani de existență. 
Primul meci a avut loc în anul 1912 Ia 
Tananarive între două echipe ale co
lonialiștilor francezi. In prezent, în 
Republica Malgașă independentă există 
264 cluburi de fotbal cu 20.000 de jucă
tori legitimați.

ALATURI de Tokio, și marele oraș 
japonez Osaka se pregătește pentru 
ediția viitoare a Jocurilor Olimpice de 
vară. Recent, aici a fost terminată con
strucția unui nou stadion cu tribune 
pentru 20.000 de spectatori, care va găz
dui meciuri ale turneului olimpic de 
fotbal.

MEXICUL și-a confirmat zilele tre
cute candidatura la organizarea Jocu
rilor Olimpice din anul 1968. După cum 
se știe alte cinci orașe (Detroit, Lyon, 
Manila; Buenos Aires și Viena) ale 
lumii aspiră la titlul de gazdă al J.O. 
din 1968.

URSULA KUPER. una din figurile re
marcabile ale natației din R. D. Ger
mană (în urmă cu doi ani a deținut re^ 
cordul mondial în proba de 100 m bras) 
desfășoară în prezent o intensă activi
tate de antrenoare pe lingă o școală de 
înot pentru copii.

ȘAHUL PESTE HOTARE
VIKTOR KORCINOI 

din nou campion al U.R.S.S.

Campionatul de șah al U.R.S.S. 
pe anul 1962 a luat sfîrșit aseară 
la Erevan cu victoria marelui maes
tru leningrădean Viktor Korcinoi. In 
ultima rundă el a remizat cu Aro- 
nin, totalizînd 14 puncte. In parti
dele întrerupte și aminate din run
dele anterioare s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Spasski—Holmov 
1-0, Tal—Novopașin 1-0. S-au în
cheiat remiză partidele Stein—A. 
Zaițev ; Hodoș—Șcianovski ; Suetin— 
Korelov, Tal—I. Zaițev.

• TURNEUL internațional de șah 
de la Novi Sad, la care au partici
pat 12 jucători din Austria, R.P. 
Bulgaria, R.P. Ungară și Iugoslavia 
a fost cîștigat de marele maestru iu
goslav Bora Ivkov cu 9,5 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat Honfi 
(R.P.U.) 8,5 puncte, Puc (Iugosla
via) 7 puncte, Mejik (Iugoslavia) 6.5 
puncte etc.

• DUPĂ 18 runde, în campionatul 
feminin de șah al U.R.S.S., care se 
desfășoară la Riga, primul loc este 
ocupat de Tatiana Zatulovskaia cu 
12,5 puncte. Urmează în clasament 
Larisa Volpert și Ala Kușnir cu cîte 
12 puncte, Kira Zvorîkina 11,5 puncte. 
Campioana de anul trecut, Valentina 
Borisenko, se află pe locul 9 cu 9.5 
puncte.

(A.C. Milano) — 14 puncte ; 7. Grea
ves (Tottenham — Londra) — 11
puncte ; 8. Charles (A.S. Roma) 11 
puncte ; 9. Galici (Partizan Belgrad)
— 10 puncte; 10. Gorocs (Ujpest 
Budapesta) — 6 puncte.

• După turneul întreprins în Bra
zilia, selecționata olimpică de fotbal 
a U.R.S.S. a plecat în Chile unde 
va susține 3 întîlniri. Primul parte
ner al echipei sovietice va fi echipa 
Universidad-Santiago, care cuprinde 
7 jucători din naționala chiliană.

• Continuîndu-și turneul în Indo
nezia, echipa sovietică de fotbal 
Pahtakor Tașkent a învins selecțio
nata orașului Makasar cu 2-0 (1-0).

• La Bogota (Columbia) : Selecțio
nata locală — Vasas Budapesta 3—1 
(0—1).

• La Bordeaux : Sel. R.P. Bulgaria
— Bordeaux 4—3 (3—2) .

_________________________________

ATLETUL finlandez Jorma VaJkama, 
clasat pe locul III la J.O. de la Mel
bourne și pe locul V la J.O. de la Roma 
la săritura în lungime, a căzut zilele 
trecute victimă unui aecident mortal de 
automobil in apropierea orașului Lahti.

PRESA engleză de specialitate i-a ales 
pe Brian Kilby, campion european la 
maraton, și pe Anita Lonsbrough, cam
pioană europeană la 200 m bras, ca cei 
mai buni sportivi ai Angliei pe anul 
1962.

CUNOSCUTA extremă dreaptă a echi
pei M.T.K. Budapesta, Sandor, deține 
un rol principal intr-un nou film rea
lizat de studioul Hunia din R.P. Ungară.

RAYMOND KOPA a cucerit în acest 
an premiul Oskar, atribuit de un con
siliu de ziariști și comentatori sportivi.

MAI MULTE ECHIPE de hochei pe 
gheață din Cehoslovacia vor evolua la 
sfîrșitiil acestei luni și începutul iui 
ianuarie în cîteva țări din Europa : El
veția, R.F.G., Austria, U.R.S.S., Suedia, 
și Polonia. Fruntașa campionatului ce
hoslovac, echipa Z.K.L. Bmo, va evo
lua în Italia.

LOUISON BOBET a fost supus zilele 
trecute unei noi intervenții chirurgicale, 
impusă de accidentul suferit la 15 de
cembrie 1961. Operația a reușit și iu 
scurt timp Louison Bobet va putea pără
si spitalul.

S-A STABILIT ca partidele din cadrul 
sferturilor de finală ale „Cupei campio
nilor europeni" la fotbal să fie arbitrate 
după cum urmează: Anderlecht —
Dundee (arbitri elvețieni); Benfica — 
Dukla (englezi); Galatasaray — Milan 
(austrieci); Reims — Feyenbord (arbitri 
din R. F. Germană). Au fost stabilite 
și datele primelor meciuri: 13 februa
rie Anderlecht — Dundee și 13 martie 
Dundee — Anderlecht.

ZIARUL ,.Les Sports“-Bruxelles rela
tează că cunoscutul fondist belgian Ro
ger Moens se va ocupa în viitor — ca 
antrenor — de creșterea demifondiștilor 
belgieni.

M. POCHONNET, din anul 1954 pre
ședinte al Federației de fotbal franceze, 
în vîrștă de 75 de ani, și-a înaintat de
misia zilele trecute din motive de să
nătate. Succesorul său va fi desemnat 
în luna februarie a anului viitor.

LA SAN SALVADOR S-a hotăril în 
mod definitiv organizarea în primăvara 
anului viitor a campionatului de fotbal 
al Americii de Nord și Centrale, cu 
participarea reprezentativelor următoa
relor țări: S.U.A., Canada, Venezuela, 
Costa Rica, San Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Columbia, Haiti, Surinam, 
Insulele Antile și Republica Cuba. Echi
pele vor fi împărțite în două grupe, 
iar învingătoarele celor două grupe iși 
vor disputa finala. întrecerea va avea 
loc între 24 martie și 7 aprilie.
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