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Steaua a ciștigat titlul de campioană

CUPA „A 15-a ANIVERSARE A R.P.R
Reeditarea unor importante partide ale voleiului nostru
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fota: T. Roi.

Victoria Șeitan (Voința) obține un ponei

remar-

I ’Cupa „A 15-a aniversare a Repu
blicii Populare Romine*, competiție

> Organizată de Consiliul orășenesc 
I UCMi. București, pentru echipele frun- 

'făS® de volei ale Capitalei a început 
sîmbătă și a continuat duminică în 
sala Dinamo.

PROGRESUL — ȘTIINȚA (f emi
li in): 3—1 (12—15, 15—3, 15—7, 15—0. 
Competiția a început cu un rezultat

pe care unii l-au denumit surpriză. 
Și în parte chiar este. Dar numai în 
parte, căci experiența de ansamblu a 
adversarului și a citorva dintre ju
cătoarele de la Progresul, întâi și întu 
a Antoanetei Maricuța și a Anei Pău- 
noiu (care împreună eu Eugenia Tur- 
caș au și fost cele mai bune de la 
învingătoare) nu trebuia de fel ne
glijată de către studente.

(Continuare in pag, a 2-a)

Din noa program handbalistic de valoare

Jocurile reprezentativelor noastre 
cu echipele R.P.F. Iugoslavia 

se anunța foarte interesante
Amatorii handbalului din Capitală 

se bucură de un bogat și interesant 
program internațional. La numai cite- 
va zile după partida cu puternica se
lecționată a R. D. Germane, repre
zentativele țării noastre (de astă dată 
și cea feminină) susțin noi întîlniri. 
De data aceasta ele vor primi replica 
echipelor R.P.F. Iugoslavia. Marți Și 
■joi vom putea urmări în sala Flo
reasca noi jocuri pasionante, care 
promit spectacole handbalistice de cea 
mai bună calitate.

Cine sînt viitorii noștri adversari ? 
Echipa masculină este, fără îndoială, 
una^din cele mai bune din Europa, 
iar Partizan Bjelovar, campioana Iu
goslaviei de anul trecut, a fost fina
lista ultimei ediții a „C.C.E.*. Hand- 
baliștii romîni și cei iugoslavi s-au 
întilnit pînă acum de 5 ori. Prima 
oară, în 1957 la Zagreb, în cadrul 
„Turneului Națiunilor", cind iugoslavii 
au ciștigat cu 12—9 (6—6). în 1959, 
la Ljubljana, noi am învins cu 11— 
10 (7—6), iar la Zagreb au ciștigat 
gazdele cu 17—6 (9—4). Doi ani mal 
tîrziu, la Belgrad, la turneul 
Tașmajdan, a ciștigat din nou 
romînă cu 17—15 (10—9). In 
cele două echipe s-au întrecut
oară anul acesta, -tot în turneul de 
la Tașmajdan, victoria revenind gaz
delor cu scorul de 14—11 (8—8). Me
ciul de marți este deci cel de al 
6-lea și primul care se desfășoară la 
București. Și un alt amănunt inte
resant : 
opune 
seara, 
Covaci 
4 din i 
e^mn.

Handbalistele iugoslave sînt, de a- 
semenea, printre cele mai valoroase 
din lume. Echipa oaspe o ocupat la 
Qltimul campionat mondial, desfășu
rat în țara noastră, locul IV. Dar, 
Bpre deosebire de băieți, jucătoarele

iugoslave nu au putut obține decizia 
nici măcar o dată în fața reprezen
tativei noastre. Formațiile celor două 
țări s-au întilnit pînă în prezent de 
4 ori. Echipa noastră a ciștigat pri
mele două meciuri (cu 11—5 (9—2) 
în 1959, la Ljubljana și cu 8—4 (6—2) 
în 1959 la Zagreb), iar ultimele două 
întîlniri s-au terminat nedecis : 5—5 
(2—4) in 1961 la Belgrad și 3—3 (2—3) 
în 1962 la București (seria a IlI-a a 
campionatului mondial). Așadar, marți 
la ~
R.

București, echipele feminine ale
P. Romine și R.PJ. Iugoslavia

— MECIUL GHEORGHIU — GUNSBEBGEB,

Sîmbătă dimineața, in sala Dinamo, 
au continuat ultimele partide întrerupte 
din turneul final al campionatului repu
blican de șah. Rezultatele lor au ficat 
ca tabelul finalei să fie complet, putând 
fi astfel întocmit clasamentul definitiv 
al întrecerii.

In poziția de întrerupere a panidei 
Partos-Ciooâltea, primul marcase o sen
sibilă superioritate strategică, asediind 
puternic rocada neagră. In continuarea 
partidei, fostul nostru campion a în
cercat zadarnic să găsească posibilități 
de egalare a situației. La mutarea 52, 
Ciocîltea a fost nevoit să cedeze. Tot 
prin presiune asupra rocadei negre a 
decis ta favoarea sa jocul și Voioulescu 
în fafa lui Soos, în vădită scădere de 
forță la sfîrșitu! turneului. Cd mai 
mult a durat continuarea partidei Pav
lov — Drimer în care superioritatea 
albului era mereu amenințată de șahul 
etern al damei negre. Pînă la urmă.

IN FEBRUABIE —

amenințările s-an dovedit reale, partida 
incheindu-se cu i prin rcpcterc
de mutări. Clasament ni final este 
următorul: 1—2. Florin Gheor
ghiu (Știința București) și .4. Guasber- 
ger (Știința Timișoara) 13 puncte (din 
19 posibile); 3. Jf. Paclov’ (Electronica 
Buc.) 12 p.; 4. D. Drimer (Electronica 
Buc.) II1/» p.; 5. V. Ciodllea (Unirea 
Buc.) 11 p.; 6—9. O. Pușcațu (Pro
gresul Buc.), -V. Șutea (Metalid Copșa 
Mică), M. Bădulescu (Progresul Buc.) 
și 0. Troianescu (Progresul Buc.) 10 
p.; 10—13. T. Ghițescu (Spartac Buc.), 
B. Soos (Voința Tg. Mureș), P. Voicu- 
lescu (Unirea Buc.) și C. Partos (Pe
trolul Ploiești) 9*/j p.: 14. P. Seimeanv 
(Unirea Buc.) 9 p.; 15—16. C. Ra
dovici (Petrolul Ploiești) și Gh. Miti- 
tdu (Farul Constanța) 8'/j p.; 17. 
V. Faisman (Comb. Siderurgic Galați) 
8 p. ; 18. I. Szabo (Unio Satu Mare) 
7*/j p.; 19. Af. Nacu (Electronica Buc.) 
6*/2 p.; 20. C. Bozdoghină (Progresul 
Buc.) 3‘/s p.

Tot sîmbătă, în urma unei ședințe 
de analiză a campionatului, oare a avut 
loc la Federația romînă de șah, biroul 
federal a decis ea meciul de baraj să 
se desfășoare în februarie. Amănun
tele da organizare vor fi stabilite ulterior.

de la 
echipa 
sfîrșit, 
ultima

din echipa pe care o vom 
selecționatei iugoslave, marți 
4 jucători- (Nodea, Ivănescu, 
și Bădulescu) au evoluat în 

cele 5 meciuri disputate pînă

(Continuare în pag. a 4-a)

Primele întreceri de
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De fiecare dată cind s-au întilnit, handbalistele ramine și cele iugoslave au 
furnizat meciuri de un ridicat nivel tehnic. Partida — din care vă prezentăm 
o imagine — a anul loc tn cadrul campionatului mondial disputat anul 

acesta la noi tn țară.
r«te: <r, rmu

creadă 
drumul 
stantin 
să facă o partidă 
tige în fața unui boxer cu o bogată t 
experiență: Mîndreanu. Craîoveanul ai 
demonstrat eschive excelente, a punctat: 
din toate pozițiile la corp și la cap. 
Punctaje: Stoicev: 60:58 Dumitru, Pa— 
raschivcscu: 60:59 Dumitru, Dulău g:
59:58 Mîndreanu.

Goanță (CSO) și Angbel (Steaua) avi 
dat loc unei dispute extrem de plă
cute, eu lovituri fulgerătoare, în care- 
-vioara huli" a fost boxerul craiovean- 
Goantl a plasat repetate croșee de- 
stinga, făcîndu-i lui Anghei multe clipe 
g-rde In repriza a doua acesta a șlt 
fost expediat la podea iar in a treia,, 
en toate eforturile făcute nu a mai 
putut ranoota aproape nimic. Punctaj l 
Stoicev: 59:58 Goanță, Ferber: 60:57* 
Goanță, Dulău: 60:56 Goanță. Credem 
că na exagerăm cind afirmăm că disputa 
dintre Pura ecu (CSO) și Cișmaș
(Steaua) a fost o simplă formalitate 
;-ntra crainrea®. Pătrașcu a făcut de
monstrație. p'unîndu-l pe Ciștnaș în si
tuații penibite. De ce oare acesta nu 
abandonează boxid -cu fruntea sus", 
așa cum a făcuta», de pildă, Dobrescu 7 
Iată punctajele: Stoicev : 60:56 Pă-
trașcu, Feiber: 60:58 Pătrașcu, Mitică: 
59:59 (!) — eroare evidentă a arbitrului 
brăiiean. Așa cum era de așteptat. Dinu 
(Steana) l-a depășit pe Marin Ion 
(CSO). Campionul și-a croit drum sigur 
spre victorie, a lovit mai moft, în timp 
ee Marin a boxat prea— economic, așa 
de akfeâ cum boxează ta general. Punc
taje: Stoicev: 60:57 Dinu. Dulău: 60:59' 
Dina, Mitici: 60:58 Marin (!) —

R. CAI.ARAȘANU

că titlul de campioană va luat 
Cra iovei. Tînărul Dumitru Cot»-- 
oooJirmînd așteptările a reușiși 

,mare“ și să eîș*-

(Ccniinoar^ Ia a 4-a)
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MIRCEA DOBRESCU
A SPUS ADIO BOXULUI

Simbătă seara, înaintea primului 
meci al finalei campionatului repu
blican pe echipe, am avut prilejul 
să asistăm la o emoționantă festi
vitate în cadrul căreia maestrul e- 
merit al sportului Mircea Dobrescu 
a părăsit, in mod oficia], activitatea 
pugilistică. Timp de 14 ani, ca mem
bru al clubului Steaua, Dobrescu a 
susținut peste 280 de întîlniri, interne 
și internaționale. Din anul 1952 pină 
în 1961 el a fost nelipsit din echipele 
reprezentative ale țării. Finalist al 
J. O. de la Melbourne și al campio
natelor europene de la Berlin și 
Praga, de 6 ori campion al țării noas
tre, Dobrescu se situează printre cele 
mai proeminente figuri sportive din 
ultimii ani. Omagiul adus de cei a- 
proape 3000 de spectatori prezenți 
sîmbătă seara în sala Floreasca este 
dovada prețuirii de care s-a bucurat 
și va continua să se bucure acest 
sportiv în rîndul amatorilor de box 
din țara noastră.

Spartachiada de iarnă a tineretului

încă din primele ore ale dimineții 
de ieri sute de săniuțe au împînzit 
străzile Capitalei. Cei mai temerari 
s-au îndreptat spre dealurile din ju
rul orașului unde s-au desfășurat a- 
devărate concursuri.

Prima ninsoare nu a fost „scăpată* 
nici de unele asociații și cluburi spor
tive bucureștene care, hotărîte să fo
losească fiecare zi favorabilă, au 
luat imediat măsurile organizatorice 
necesare desfășurării unor concursuri 
de schi și săniuș, in cadrul întrece-

săniuțe în Capitală
rilor Spartachiadel de iarnă a tine
retului.

Astfel, elevilor de la Școala medie 
nr. 23 li s-a comunicat sîmbătă locul 
de adunare în vederea startului în în
trecerile de săniuțe și de schi ce ur
mau să se desfășoare duminică dimi
neața, la ora 10, pe dealul Cocioc. 
Mulți dintre ei au fost prezenți Uu

A. CRIȘAN — coresp.

(Continuare in pag. • 3-al



Cupa „A 15-a aniversare a R. F; R.w

Voința a cîștigat competiția de tenis de masă cu handicap
Primăvara Ia... 

sfîrșitul sezonului
întrecerile de tenis de masă ale 

concursului cu handicap dotat cu 
cupa „A 15-a aniversare a R.P.R." au 
cunoscut un frumos succes. Au parti
cipat peste 200 de sportivi și sporti
ve. Cel mai mare număr de puncte 
(23 p.) a fost realizat de reprezentan
ții clubului Voința, care au cucerit 
trofeul pus în joc. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Unirea (21 p.), Pro
gresul (19 p.), Bere Grivița și Spar- 
tac cu cite 4 p.

Probele de simplu femei și simplu 
bărbați s-au încheiat cu victoriile 
meritate ale Getei Pitică (Unirea) și 
Otto Bottner (Voința). Cei doi cîști- 
gători au dovedit o formă constantă, 
au folosit o gamă variată de lovituri, 
cu accent pe procedeele tehnice ofen
sive.

O sugestie pentru viitoarele con
cursuri de acest gen: handicapurile 
aă fie stabilite mai judicios in sensul 
ca fruntașii să pornească de la dife
rențe mal mari de puncte. Aceasta ar 
duce la o mai bună echilibrare a va
lorilor, ceea ce ar constitui un sti
mulent mai mare pentru sportivii de 
categorii inferioare sau neclasificați.

Cîteva rezultate tehnice mai impor
tante : simplu femei, turul 1 : E. Max 
<—7p—V.Jandrescu (—10) 2—0, M. Jan- 
drescu (—10)—D. Zaharia (—3) 2—1, 
L. Slăvescu (—10)—C. Folea (—12) 
2—1, turul II : E. Constantinescu—M. 
Tompa 2—0, V. Ivan (—3)—L. Slăves
cu (—10) 2—1, sferturi de finală : G. 
Pitică (—12)—V. Ivan (—3) 2—0, semi
finale : E. Constantinescu (—12) — E. 
Max (—7) 2—0, G. Pitică (—12)—M. 
Jandrescu (—10) 2—0, finala : G. Pi
tică—E. Constantinescu 2—1 (14, —14, 
14). Simplu bărbați, turul I : Pesch 
(—12)—Panait 2—0, turul n: Ella 
Constantinescu (—9) — Opran (—5) 
2—0, turul III : Ruber (—7)—Pesch 
(—12) 2—0, Gantner (—12)—Ella Con
stantinescu (—9) 2—0, S. Dumitriu— 
Băcioiu 2—1, Păun (—6)—Bărbulescu 

Reeditarea unor importante partide 
în semifinale

limpia renaște, și dă adversarului o 
replică viguroasă și, după faze de 
toată frumusețea, reușește să egaleze 
situația la seturi: 2—2. în ultimul, 
numai neatenția celor de la Olimpia 
și greșelile la preluarea balonului au 
determinat victoria formației Steaua. 
Evidențiem pentru jocul lor bun pe 
Schaffer, Pavel, Chiriță (Steaua), 
Claici, Butenco, Botez (Olimpia).

M. TU DORAN

Semifinalele cupei „A 15-a aniver
sare a R.P. Romine" vor avea loc 
joi. Se vor disputa partidele: Rapid 
— Steaua, Progresul — Dinamo (m), 
Dinamo — Progresul, Voința — Ra
pid (f).

(Urmare din pag. 1)

cîteva rînduri mai sus băieților de 
la Voința li se potrivește și fetelor 
de la Confecția (antrenor: Emilian 
Iliescu) care, spre exemplu, au cedat 
un set — al doilea — aproape cîști
gat, ele conducînd la un moment 
dat cu 10—4 și 11—5. De la învingă
toare (pentru care mișcarea în teren 
și preluarea rămîn din păcate proble
me de rezolvat) s-au evidențiat Anca 
Claici, Izabela Evdoșenco și Violeta 
Săndulescu. Din echipa Confecției — 
Ileana Surugiu, Stela Alexe și Ma
riana Angelescu.

Dinamo — Oțelul (masculin): 3—0 
(7, 1, 7). Dinamo — fără Derzsei, 
dar cu toți ceilalți în bună dispoziție 
de joc și — ni se pare — cu... mo
toarele bine alimentate cu cărbunii
pregătirii. Pe lingă cei consacrați, în 
formația dinamovistă au evoluat cu 
mult folos și mai tinerii Ion Șerbă- 
nescu și Mihai Tîrlici. In continuu 
progres — Duțică. De la Oțelul (e- 
chipă antrenată de fostul titular al 
echipei noastre naționale Bănică 
Teodorescu), ca elemente pe care s-ar 
conta în viitor au stimulat intere
sul spectatorilor îndeosebi Ion Bătrîn- 
ca, Dan Mânu, George Mihăilescu 
și Adrian Pană.

Pe aceștia și pe toți tinerii talen- 
tați remarcați în meciurile de sîm- 
bătă și de duminică, așteptăm să-i 
vedem la lucru în noi competiții de 
genul celei începute sîmbătă la Di
namo și a cărei utilitate o subliniem. 
Cu prilejul unor astfel de întreceri 
ne va fi cu putință să constatăm — 
și totodată să grăbim — progresele 
elementelor de perspectivă ale vo
leiului nostru.

CONSTANTIN FAUR

Rapid — Metalul (feminin): 3—0 
(2, 7, 7). Scorul final — victoria la 
zero — și ușurința cu care rapidis- 
tele au cucerit cele trei seturi nu 
sint insă concludente în ceea ce pri
vește șansele Rapidului într-o even
tuală finală a competiției feminine 
cu Dinamo. Aceasta pentru că Me
talul a prezentat o formație foațte 
mult întinerită, cu jucătoare care 
ou curte posibilități de progres. Pri
vită din acest unghi, acela al perspec
tivelor, evoluția metalurgistelor a fost 
reconfortantă față de ultimele lor 
apariții.

Steaua—Olimpia (masculin): 3-2 (15-10, 
15-4, 9-15, 11-15, 15-10). A fost cel 
mai frumos meci de pînă acum al 
competiției. După două seturi pe care 
sportivii de la Steaua le-au cîștigat 
cu ușurință, lăsînd să se întrevadă 
o victorie clară, iată că, datorită 
unor inspirate schimbări în formație 
efectuate de antrenorul P. Erdely, O-

In primul meci, maestrul sportului Paul Pesch s-a Intilnit cu juniorul Ion 
Panait. Deși are 13 ani și joacă numai de 6 luni, Ion Panait a dat o replică 

Foto: Gh. Amuzadirza experimentalului sau adversar.

(—9) 2-0. turul IV : Podgoreanu—Lu- 
chian 2—1, Angelescu (—12)—Dehelea- 
nu (—3) 2—0, Ion Iulian (—5)—Pri
mejdie (—3) 2—0, optimi : S. Dumitriu 
(—7)—Păun (—6) 2—0, Ionescu Soare— 
Iscovici 2—0, Tudor Pavel (—6>—An- 
done (—9) 2—1, M. Antonescu (—9)— 
Ion Iulian (—5) 2—0, L. Gheorghiu 
(—10)—Podgoreanu (—9) 2—1, Bott
ner—Angelescu 2—0, sferturi de fi
nală : Bottner (—12)—L. Gheorghiu 
(—10) 2—0, M. Antonescu (—9)—Tu
dor Pavel (—6) 2—1, Sindeanu—Iones
cu Soare 2—0. Gantner (—12)—S. Du
mitriu (—7) 2—0, semifinale : Sindea
nu—Gantner 2—1, Bottner—M. Anto
nescu 2—0, finala : Bottner—Sindea
nu 2—0 (18, 20),

Din scrisorile sosite ieri la redacție
CONCURSURI SPORTIVE 
LA VICTORIA CAI.AN

Asociația sportivă Victoria Colan a 
organizat de aurind la secția jurnale 
un concurs sportiv la popice, șah și 
tenis de masă. întrecerile s-au bucu
rat de mult succes.

In concursurile individuale primele 
locuri au revenit jurnalistului loan 
Rusu la popice, lăcătușului Vasile 
Borș la tenis de masă și lui Matei 
Rece la șah. Muncitorii uzinei Victo
ria din Călan și-au exprimat dorința 
de a se mai organiza astfel de con
cursuri.

loan Simion-coresp.

INSTRUCTAJ PENTRU PREȘEDINȚII 
DE ASOCIAȚII SPORTIVE

Consiliul regional UCFS Ploiești a 
organizat un curs teoretic și practic 
privind munca președinților de aso
ciații. In planul de studii sînt tre
cute materiale privind conducerea de 
către partid a mișcării sportive, des
pre UCFS ca largă organizație de 
mase, despre superioritatea sistemu
lui socialist de, educație fizică etc. 
etc. Din toate aceste materiale 
cursanții au înțeles și mai bine nece
sitatea practicării sportului de către 
oamenii muncii, sarcinile asociațiilor 
sportive în ceea ce privește atragerea 
tinerilor și vîrstnicilor în practicarea 
exercițiilor fizice.

La lecțiile practice au luat cuvîntul 
numeroși participănți la curs (V. Con
stantinescu de la Tractoristul S.M.T. 
Buda, Mihaela Marinescu, profesoară 
de educație fizică în comuna Ciupel-

Știința, Unirea și Voința învingătoare 
In primele jocuri de baschet

Primele meciuri de baschet desfă
șurate duminică in sala Dinamo, in 
cadrul cupei „A 15-a aniversare a 
R.P.R.", au stirnit un mare interes 

' in rindurile publicului. Echipele, lip
site de emoțiile unei partide din cam
pionat. au avut posibilitate să-și des
fășoare toată gama cunoștințelor teh
nice și tactice, să încerce și să ve
rifice diferite teme tactice în atac 
și in apărare. Datorită . acestor ele
mente, jocurile au fost spectaculoa- 

' se, promițind și pe mai departe în- 
i tilniri dinamice, atractive.

Echipele masculine Știința și Pro-
■ greșul au mers „cot la cot“ pînă 
i in minutul 17, în care s-a produs o 
• cădere inexplicabilă a tinerilor bas- 
. chetbaliști de la Progresul. Studenții 
! au fructificat prompt situațiile crea

te și in 3 minute au acumulat un
■ avans de 15 puncte. în repriza se

cundă, formația Progresul a făcut 
eforturi mari pentru a reduce din 
handicap, dar riposta studenților a 
fost promptă, astfel că meciul a fost 
ciștigat de Știința cu 69—45 (30—15).

Și la fete cîștigătoarele au fost ca
tegorice, dar nu fără a realiza spec
tacole atrăgătoare. Unirea a învins

■ Progresul cu 65—46 (34—22) iar Vo
ința s-a detașat de la început în 
meciul cu Olimpia și a ciștigat cu 
55—33 (21—12).

întrecerile baschetbaliștilor pentru 
cupa „A 15-a aniversare a R.P.R." 
vor continua in cursul acestei săptă- 
mini, cînd vor intra în joc și cam
pioanele țării, Steaua și Rapid.

nița, N. Angelescu de la A.S. Vic
toria Bucov etc.) care au arătat uti
litatea acestui curs.

Gh. Alexandrescu și C. Negulescu
corespondenți

IP IfR O N O S IP O O T
Așa arată o variantă cu 12 + 1 re

zultate :
I. Maroc — R.P. Romînă 3—1 1

II. Atalanta — Palermo (Camp.
italian A) 1—0 1

III. Catania — Mantova (Camp.
italian A) 1—1 X

IV. Fiorentina — Bologna (Camp.
italian A) 3—1 1

V. Genoa -- Milan (Camp. italian
A) 0—1 2

VI. Modena — Napoli (Camp, ita-
lian A) 4—0 1

VII. Roma — Sampdoria (Camp, ita-
lian A) 2—0 1

VIII. Torino — Lanerossi (Camp, ita-
lian A) 1-2 2

IX. Venezia — Spa! (Camp, ita-
lian A) 0—1 2

X. Messina — Lazio (Camp, ita-
Jian B) 4—1 1

XI. Cagliari — Bari (Camp. Italian
B) 1—1 X

XII. Alessandria — Udinese (Camp, 
italian B) 0—0 X

Sp. Internazionale — Juventus 
(Camp, italian A) 1—0 1

Variante depuse aproximativ 346.000.

NUMERELE CUPOANELOR EXTRA
SE LA CONCURSUL SPECIAL 
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— Un autoturism „Skoda-Octavia" nu
mărul 6.097.350.

Avem „rezerve" în atletism? Există 
o preocupare in această direcție? 
Cine va sări miine în locul Iolandeî 
sau va alerga în locul lui Vamoș și 
Grecescu? Nu se poate răspunde 
unor astfel de întrebări cu echi- 
voeurî, cu „am luat măsuri și o să 
vedeți" sau „cînd vom face o anali
ză...". In atletism — ca și în alte 
sporturi — trebuie să se vorbească 
cu performanțe, cu cifre.

★
Un portret, poate un reportaj schi

țat de fugare notații pe marginea 
pistei sau, pur și simplu, o discuție 
ziarist — Mihai Calnicov, ar servi 
drept excelentă exemplificare pentru 
a demonstra tinerețea — primăvara 
atletismului nostru. Să adăugăm însă 
că tînărul atlet — junior — este sin
gurul recordman al țării de seniori 
și acel „7,59 m“ pe care l-am aplau
dat într-o dimineață de mai în ora
șul frumoaselor grădini timișorene, 
reprezintă a doua performanță euro
peană de juniori a anului. Și, încă 
ceva: Mihai Calnicov a îndeplinit... 
de două ori norma de maestru al 
sportului ! Așadar, la lungime statis
ticienii vor avea de lucru.

S-ar putea spune, însă pe bună 
dreptate, că nu se face primăvară cu 
o singură floare. Cu mai multe însă, 
se poate...

★
Sfîrșitul Iui septembrie ne-a adus 

multe bucurii. Printre ele, dubla vic
torie a atleților noștri la Jocurile 
Balcanice de la Ankara. S-au făcut 
ample comentarii, s-an scris croniei 
elogioase. Dar, n-a putut trece neob
servată, în special, prezența în echi
pele reprezentative ale țării noastre 
a juniorilor Mihai Calnicov, Simo
na Dăscăiescu, Ana Beșuan, Rodica 
Bucea. A fost un pas îndrăzneț, dar 
necesar, cerut de nevoile atletismu
lui nostru dar și de „asaltai" viguros 
al tineretului spre cucerirea — grea 
însă nespus de frumoasă — a locuri
lor fruntașe în clasamentul celor mal 
valoroși performeri.

★
Ana Beșuan aleargă astăzi 12,2 pe 

100 m și 25,5 pe 200 m și ocupă locul 
III între cele mai bune alergătoare 
din țara noastră, îndeplinindu-și de 
altfel și norma de maestru al spor
tului. Desigur, pînă la 11,3 și 23,4 
(recordurile europene) sînt încă mul
te... secunde. Dar să nu uităm că 
Ana Beșuan va fi junioară pînă în... 
1965 !

In lotul republican au fost promo
vate și alte tinere atlete, junioare cu 
frumoase perspective: Rodica Bucea 
(47,33 m la suliță), Rodica Voroneanu 
(1,63), Mihaela Popescu-Dridea (1,62), 
Simona Dăscăiescu (1,60 m).

Deci, nu e vorba de o singură 
floare...

★
Se epuizează, cu aceasta, proble

ma „rezervelor"? Nicidecum. Chiar 
dacă Ia unele probe s-au petrecut 
înnoiri evidente, promovări curajoase.
Are — în continuare — lotul repu
blican cadre de rezervă? Să amin
tim doar eîfeva nume, lăsînd firește 
spre apreciere performanțele acestor 
juniori care bat cu perseverență dar 
modestie Ia porțile consacrării: Do- 
rel Comșa și Mihai Mureșanu (10,8 
și 10,9 pe 100 m), Ion Buiachi (3:53,8

— Una motocicletă ,,Simson-Awo" 250 
cmc. numărul 7.092.439.

— Un complex muzical „Tesla-Viola" 
numărul 6.017.555.

— Una pianină „Canton" numărul 
6.673.143.

— Una motocicletă MZ 175 cmc numă
rul 6.875.862.

— Una motocicletă „Jawa" 175 cmc. 
numărul 7.725.735.

— Un televizor ,,Lotos" numărul 7.582.515.
— Un frigider ..Calex" numărul 6.455.369.
— Un magnetofon „Sonet-Duo" numă

rul 6.149.825.
—Un frigider „Fram" numărul 6.690.577.
— Una mașină de cusut .„Ileana" nu

mărul 7.547.048.
— Trei aragazuri cu 4 focuri și butelie

numerele 6.826.349, 6.013.933, 6.820.972.
— Trei aparate radio „București 500“

numerele 7.051.292, 6.845.753, 6.581.113.
— Un aparat de radio „Carmen" nu

mărul 6.971.231.
— Zece biciclete „Carpati" numerele

7.333.660, 7.510.076, 6.303.418, 6.040.714,
7.120.710, 7.065.843, 6.568.307, 6.016.310,

6.399.878, 7.812.095.
— Patru ceasornice de mînă „Hiltex"

numerele 6.055.858, 6.727.458, 7.853.121,
7.638.904.

— Un ceasornic de mină „Solida" nu
mărul 6.608.724.

— Un ceasornic de 'mină „Ctmier" nu
mărul 7.874.659.

— Un ceasornic de mînă „Sârb" numă
rul 7.119.389.

—. Zece ceasornice 
ba" numerele

deșteptătoare „Druj-
7.969 198, 7.236.188,

7.291.792. 6.123.989, 6.921.855, 7.808.909,
7.520.476. 6.622.010, 7.511.381, 7.066.655.

Toți câștigătorii premiilor suplimen
tare în obiecte primesc de asemenea 
gratuit, țîte un abonament la Progra
mul Lotd-Pronosport pe intervalul fe
bruarie—iulie 1963.

Ia 1.500 m), Ion Carolea (15,1 la 110 
m.g.), Alexandru Spiridon (2,01 m Ia 
înălțime), Wolf Sokol (66,53 m la su
liță). începe, așadar, să se mai schim
be ceva și în atletismul masculin 1 
Poate încă prea puțin dar este un 
început care trebuie consemnat.

Spre lotul feminin își îndreaptă 
privirile multe tinere atlete, junioare, 
care — fără îndoială — vor urma 
miine drumul Anei Beșuan, Simonei 
Dăscăiescu... Ne gîndim la talenta
tele Leontina Frunză, Viorica Gabor, 
Valeria Bufanu, Gabriela Radulescu, 
Livia Orosz sau Mihaela Brandsdor- 
fer care aspiră întemeiat la un loc 
în lotul republican cu toate că sînt 
junioare încă pînă în 1965 și chiar 
1966 ! Deocamdată, sînt primele re
zerve ale Iotului. Mîine....

★
Și, tot astfel, treaptă cu treaptă, 

tinerii atleți străbat drumul, anevo
ios dar plin de minunate satisfacții, 
al măiestriei sportive. Pentru că, cei 
amintiți în ultimele rînduri sînt — 
la rîndul lor — „asaltați" de alți ju
niori, de alte junioare: Horia Stef 
(50,4 la 400 m),<Gh. Plăcintaru (1:54.8 
la 800 m)*-wrorel Suciu (14,4 la 110 
m.g. — 91,4 cm), C. Semen și A- 
drian Trifu (1,94 m la înălțime), Eu
gen Simionescu (4,10 la prăjină), 
Gheorghe Costache (58,83 la ciocan 
— 5 kg), Iosif Nagi (58,94 la disc —- 
1 kg), Niculina Balea (1,53 lb înălți
me), Marilena Ciurea (38.90 lă^uli- 
ță), Elena Vasi (11,9 la 80 miri.»

★
Multă vreme antrenorii de atletism 

nu s-au ocupat deeît de „vîrfuri**, 
n-au muncit deeît pentru... punctele 
care să aducă victoria sau un loc 
bun clubului sau asociației sportive. 
Și ziarul nostru i-a criticat adesea. 
Să le mulțumim însă acum pentru 
munca lor entuziastă cu tineretul, eu 
copiii, cu juniorii. Pentru că lor li 
se datoreso multe din succesele de 
astăzi, din... speranțele de mîine. 
Speranțe pe care — prin aceeași 
muncă plină de pasiune, de dragoste 
și pricepere — sintem convinși că 
Ion Soter, Nicolae Visulescu, Liviu 
Mereuță, Elias Baruch, Ion Arnăuiu, 
Simion Blaga și toți ceilalți antre
nori, le vor transforma cit mai cu
rind in... performanțe și mai valo
roase care să-i conducă pe eievii Ier 
pe drumul unei depline afirmări pe 
plan internațional.

Și tot aici, să amintim că astăzi, 
spre deosebire de un trecut nu prea 
îndepărtat, în cluburile Dinamo.—4^^ 
pid, Progresul, Metalul, Voința «SP- 
se muncește cu mai multă atenție 
pentru ca „banca rezervelor" în atle
tismul nostru să devină... neincăpă- 
toare și pentru ca, în același timp, 
aici să crească mereu alte tinere ta
lente, atleții și atletele care vor îm
brăca mîine tricourile reprezentativei. 
Poate că s-ar putea face mai mult 
in această direcție Ia cluburile Știin
ța, Steaua, Unirea ! Și am dori ea 
pe viitor să consemnăm același inte
res pentru atletism, ca și pînă 
acum, la cluburile școlare din Bucu
rești, Timișoara, Brașov, ia școlile 
sportive nr. 1 și 2 din București, din 
Constanța, Oradea și Reșița, de la 
Centrul sportiv „23 August" etc.

★
Să nu ne grăbim cu concluziile I 

Primăvara atletismului nu a pătruns 
în toate... probele. Stăm prost cu 
„rezervele" — ca și cu performanțele 
seniorilor la probele de viteză, la 
garduri, Ia disc și greutate băieți. 
Pînă cînd vom pleca handicapați Ia 
diferite întreceri internaționale toc
mai pentru că la aceste probe nu se 
poate conta, în general, pe rezultate 
de valoare? Să mai amintim oare că 
la ciocan avem un singur aruncător 
peste 61 m în timp ce recordul euifb- 
pean depășește... 70? Un decalaj între 
prima performanță și următoarele 
există și la unele probe feminine. La 
greutate, după 15,95 m al Anei Să- 
lăgean, vine... 14,48 (Anca Gurău), la 
suliță între primele două rezultate 
este o diferență de... 13 m I

Iată dar că pe „banca rezervelor" 
mai sînt multe locuri... libere. Nu 
cele lăsate de junioarele promovate 
în lotul republican, ci alte locuri care 
așteaptă... performanțele.

★
în concluzie, trebuie relevate efor

turile federației de specialitate, ale 
organelor și organizațiilor sportive, 
munea rodnică a multor antrenori a 
căror activitate a adus în ultima vre
me atletismului nostru satisfaetii. Ar 
fi păcat ca acest frumos început să 
nu fie continuat. Bineînțeles, cu mal 
multă preocupare, cu mai multă 
muncă, cu tot mai multă pasiune 
pentru sportul spre care își îndreap
tă pașii tineri și tinere dornici să 
urmeze drumul, presărat de victoriL 
pe care merg astăzi campionii și re
cordmanii țării, să-i ajungă și — de 
ce nu? — să-i întreacă.

DAN GIRLEȘTEANU



Spartacfiîoda (Te farnff tf tineretului

Primele întreceri de săniuțe
în Capitală

(Urmare din pag. 1)

locul întrecerii dornici să se numere 
printre primii participanți la con
cursurile de săniuțe organizate în Ca
pitală. O comportare bună a avut e- 
levul Valentin Șerban din clasa 
a VUI-a.

întrecerile de schi nu s-au putut 
desfășura datorită stratului de zăpa
dă insuficient de gros. Aceasta nu 
i-a împiedicat însă pe zeci de tineri 
prezenți, să se avînte în întreceri... 
„neoficiale", sau să înceapă pregăti

rea pentru concursuri, așa cum au 
făcut iubitorii schiului de la Școala 
medie nr. 23.

Rugbiștii juniori ai clubului Uni
rea au fost și ei duminică diminea
ța pe dealul Cociocului. Ei și-au dis
putat întâietatea la săniuțe sub su
pravegherea antrenorului lor Dumi
tru Ionescu. întrecerea acestora a a- 
dunat în jurul „pîrtiei" zeci de spec
tatori, copii din cartier.

Dintre tinerii rugbiști ai clubului 
Unirea comportări bune au avut J. 
Wierdak, M. Gheorghe și I. Benedek.

Prima zăpadă — primul start 1
Tinerii rugbiști de la clubul sportiv Unirea la un concurs de săniuțe din 

cadrul Spartachiadei de iarnă a tineretului.
Foto: G. Aurel

INTERES DEOSEBIT PENTRU ÎN
TRECERI IN RAIONUL ȘI ORAȘUL 

GIURGIU

întrecerile din cadrul primei etape 
a Spartachiadei de iarnă a tineretu
lui se bucură de un frumos succes 
în rîndurile membrilor asociațiilor 
spoi'ive din orașul și raionul Giur
giu. Pină acum 5000 de tineri și ti
nere din cele 76 de asociații sportive 
s-au întrecut la șah, trîntă, tenis de 
masă, gimnastică, tir și haltere.

De pildă, la asociația sportivă Re
colta din comuna Stoenești 85 de ti
neri și tinere au participat pină 
zsprrt la întrecerile de șah și cros, 
l'e locul I la șah fete s-a clasat tână
ra colectivistă Eugenia Popa iar la 
băieți Gheorghe Pîrvu. La cros fete 
primul loc a fost ocupat de Petra 
Mușat, iar la băieți de Alexandru 
Marcu. Succese deosebite la primele 
întreceri s-au înregistrat pină acum 
și în asociațiile sportive Recolta dio 
comuna Arsache, Viață nouă din co
muna Frățești precum și în asocia
țiile giurgiuvenv Constructorul, Pe
trolul, Școala medie și Confecția.

TRAIAN BARBALATA, coresp.

IN ȘCOLILE DIN CIMPULUNG- 
MUSCEL

Spartachiada de iarnă a tineretului 
se bucură de o mare popularitate în 
rîndurile elevilor din școlile orașului 
C. Lung-Muscel.

Primele întreceri au avut loc la 
șah, tenis de masă, gimnastică și 
haltere.

Seriozitatea și elanul cu care s-a 
pornit la treabă de mase, ne face să 
credem că și in acest an în cadrul 
Spartachiadei de iarnă a tineretului 
se vor obține rezultate frumoase în 
rîndurile școlarilor musceleni.

VIOREL POPESCU — coresp.

ÎNTRECERI CU MULȚ1 PARTICI- 
PANȚI LA DEJ ȘI GHERLA

Tineretul dornic să facă sport din 
raioanele Dej și Gherla ia parte in 
număr mare la concursurile primei 
etape a Spartachiadei. In raionul Dej 
au luat startul în întrecerile organi
zate în primele trei săptămini 3753 
de sportivi. De o popularitate deo
sebită se bucură concursurile de gim
nastică. Pină acum, numărul particl- 
ticipanților se ridică Ia 1390. Pe locul 
secund se află șahul, 676 de concu- 
renți, apoi trînta (415), halterele 
(215) și tenisul de masă (133). Printre 
evidențiați se află Maria Moldovan 
și Victorița Mânu la gimnastică și 
Emil Secară la trîntă. Iar dintre aso
ciațiile sportive pe primele locuri se 
situează Știința Dej, Avîntul Beclean 
și Izvorul Chiuești.

Tn raionul Gherla interesul pentru 
întreceri este la fel de mare. Numai 
la cros șl gimnastică s-au întrecut 
480 de tineri și tinere. Cele mai 
reușite concursuri au avut loc în co
munele Vultureni 237 de participanți 
Răscruci (187) și Așchileul Mic (148).

O. GUȚU — coresp.

Intîlnire internațională la Cluj

Știința — Novisad 1-1 G-O)
CLUJ 23 (prin telefon). Terenul și 

tribunele acoperite cu un strat gros 
de zăpadă au dat un cadru specific 
de iarnă întâlnirii de fotbal dintre 
cele două echipe. Totuși, aproape 
8000 de pasionați ai fotbalului nu au 
rezistat tentației de a lua loc în tri
bunele de beton ale stadionului pen
tru a urmări această partidă interna
țională. Și nu au avut ce regreta. 
Au asistat la un joc disputat intr-un 
ritm viu. din primul și pină în ulti
mul minut. La această ultimă întâl
nire de fotbal a anului am consemnat 
faze ce purtau din plin amprenta 
unui fotbal modern, a unui joc de 
calitate. Am remarcat pe de o parte

jocul tehnic al oaspeților, iar pe de 
altă parte atacurile viguroase ale 
studenților terminate cu faze palpi
tante la poartă.

Clujenii au trecut pe lîngă o vic
torie pe care o meritau de altfel, 
deoarece au avut mai multe ocazii 
de a înscrie decît oaspeții, șj au 
dominat mai mult. De altfel, în min. 
60 mingea șutată extrem de puternic 
de către Suciu, de la circa 25 de 
metri, a lovit bara, iar 20 de minute 
mai târziu Popescu a ratat un 11 m> 
trăgind in bară.

Cele două goluri au fost înscrise; 
în min. 22 de către Ivansuc, care a 
fructificat o pasă excelentă trimisă

de Moldovan, și în min. 64 de Mar- 
covici care a egalat dintr-o pasă 
primită de la Lakevici.

A arbitrat bine Gh. Vulpe (Cluj); 
următoarele formații;

ȘTIINȚA: Ringheanu — Cromelii 
Costin, Cimpeanu — Popescu, Geor
gescu — Ivansuc, Marcu, Suciu, Adam/ 
Matei (H. Moldovan din min. 11).

NOVISAD: Gavanski ș» Bartolo- 
vici, Brzici, Stoianovici — Lemici/ 
Vratnian — Kupec (Marcovici), Klipat 
Rudici, Vlaski, Lakevici,

VICTOR MOREA, coresp. reg.'-

oficiale ale turuluiClasamentele
categoria A, tineret, categoria

campionatului republican— 
ȘiB juniori 1962-63

CATEGORIA A

1. Farul Constanta 14 7 3 4 35:24 17
X Știința Cluj 14 7 3 4 23:19 17
X Dinamo București 13 5 6 2 19:11 16
4. Știința Timișoara 13 7 2 4 25:19 16
5. Rapid București 14 6 4 4 24:22 16
6. Petrolul Ploiești 13 6 3 4 29:12 15
7. Steaua București 13 S 5 3 29:22 15
8. Viitorul București 14 6 3 5 33:24 15
9. C.S.M.S. I>Și 14 4 7 3 27:28 15

10. St. roșui Brasov 14 7 1 6 23:27 15
ÎL Progresul București 14 4 4 6 19:22 12
IX U.T. Arad 14 4 2 8 23:28 18
IX Crișana Oradea 14 4 2 8 13:29 10
14. Minerul Lupeni 14 3 3 8 15:35 9
IX Dinamo Bacău 14 2 4 8 12:25 8

Jocurile Știinta Timișoara Dinamo
București șl Steaua — Petrolul se vor 
disputa in primăvară.

TINERET

L Știința Cluj 14 8 3 3 28:20 19
X Crișana Oradea 14 7 5 2 29:22 19
X Rapid București 14 7 3 4 33:20 17
4. Dinamo București 13 8 1 4 32:21 17
5. Steaua București 13 6 3 4 46:29 15
6. C.S.M.S. lași 13 6 3 4 32:30 15
7. Știința Timișoara 13 4 7 2 27:27 15
8. St. roșui Brașov 14 6 2 6 27:25 14
9. Farul Constanța 13 6 2 5 23:23 14

10. Petrolul Ploiești 13 5 3 5 22:23 13
11. Viitorul București 14 (i 0 8 31:38 12
12. Diiumo Bacău 14 4 3 7 23:29 11
13. Minerul Lupeni 14 5 1 8 24:31 11
14. Progresul București 14 4 1 9 22:34 9
15. U. T. Arad 14 0 3 11 15:42 3

Jocurile Știința Timișoara — Dinamo 
București, Steaua — Petrolul șl C.S.M.S. 
— Fanil se vor disputa in primăvară.

Seria I

CATEGORIA B

1. C.S.O. Galați 13 7 5 1 31:14 19
2. Metalul Tirgoviște 13 6 4 3 25: 9 16
3. Prahova Ploiești 13 7 2 4 20:16 16
4. Știința Galați 13 7 2 4 22:18 16
5. Foresta Fălticeni 13 7 1 5 25:19 15
6. Carpați Sinaia 13 5 3 5 18:16 13
7. C.S.O. Brăila 13 6 1 6 22:22 13
8. Flacăra Moreni 13 4 4 5 18:19 12
9. C.F.R. Pașcani 13 5 2 6 19:26 12

10. I.M.U. Medgidia 13 5 1 7 23:22 11
11. Rapid Focșani 13 5 1 7 15:21 11
IX Ceahlăul P. Neamț 13 5 1 7 16:29 11
13. Poiana Cimpina 13 4 2 7 19:27 10
14. Fl. roșie Tecuci 13 2 3 8 15:30 7

Seria a n-a
1. C.S.M. !Sibiu 13 9 3 1 31:15 21
X Dinamo Pitești 13 8 3 2 30:10 19
3. C.S.M. Reșița 13 7 3 3 36:14 17
4. Unirea Rm. Vil cea 13 5 5 3 17:13 15
5. Chimia Făgăraș 13 7 1 5 26:22 15
6. Metalul București 13 6 2 5 16:12 14
7. Dinamo Obor 13 4 4 5 23:22 12

Comisia de competiții și clasificări 
sportive, din cadrul Federației romine 
de fotbal, a omologat rezultatele meciu
rilor disputate in turul campionatului 
republican pe anul 1SS2—«3, categoria 
A, tineret, categoria B șl juniori, șl a 
stabilit următoarele clasamente :

Rezultatele meciurilor Flacăra Moreni
— C.S.M. Sibiu (1—2) și Poiana Cimpina
— C.S.M. Sibiu (2—2) nu sint încă omo
logate, doarece arbitrii respectivi nu au 
trimis rapoartele.

8. C.S.O. Craiova 13 3 6 4 19:22 12
9. C.S.M. Mediaș 13 4 3 6 24:23 11

18. C.F.R. Roșiori 13 4 3 6 15:29 11
11. știința București 13 3 4 6 21:31 10
12. Tractorul Brașov 13 4 1 8 14:27 9
13. Drubeta Tr.-Severin 13 2 4 7 18:26 8
14. Progresul Alexandria 13 2 4 7 14:38 8

Seria a IH-a
1. ASA Crișul Oradea 13 7 5 1 23: 9 19
X C.S.M. Cluj 13 6 5 2 26:10 17
3. C.S.O. Timișoara 13 7 1 5 23:25 15
4. Jiul Petrila 13 4 C 3 15: 9 14
X Ariesul Turda 13 4 6 3 18:11 14
6. C.S.O. Baia Mare 13 7 0 6 27:21 14
7. ASMD Sa tu-Mare 13 C 2 5 10:14 14
8. Ind. Sîrmei C. Turzii 13 S 3 5 20:24 13
9. Vagonul Arad 13 4 4 5 13:12 12

10. CFR IRTA Arad 13 4 3 6 14:13 11
11. AS Cugir 13 3 4 4 13:22 10
IX Mureșul Tg. Mureș 13 3 4 6 11:18 10
IX Unirea Dej 13 2 4 5 14:27 10
14. Recolta Cărei 13 3 3 7 18:30 9

JUNIORI

Seria I
1. C.S.M.S. Iași 11 10 1 0 67: 7 21
X Dinamo Bacău 11 7 1 3 30:13 15
3. Rulmentul Bîrlad 11 6 2 3 31:20 144. Textila Buhuși 11 5 2 4 22:17 12
5. Unirea Botoșani 11 S 1 5 29:20 11
6. C.F.R. Pașcani 11 5 1 5 19:28 117. St. roșie Bacău 11 5 0 6 27:22 10
8. Chimia Suceava 11 4 2 5 15:27 10
9. Laminorul Roman 11 3 2 6 10:29 8

10. Foresta Fălticeni 11 3 1 7 27:43 7
11. Moldova Iași 11 3 1 7 20:40 7
12. Ceahlăul P. Neamț 11 2 2 7 21:52 6

Seria a n-a
1. Dinamo București 11 11 0 0 52: 7 22
2. Progresul București 11 10 0 1 60: 7 20
3. Știința Galați 11 6 3 2 39:17 154. Prahova Ploiești 11 7 0 4 30:14 14
5. S.S.E. Ploiești 11 4 3 4 17:16 11
6. Progresul Brăila 11 4 2 5 19:27 10
7. C.S.O. Brăila 11 4 1 6 15:37 9
8. Fl. roșie Tecuci 11 3 1 7 17:35 7
9. Rapid Focșani 11 3 1 7 14:33 7

10. Ancora Galați 11 3 0 8 15:30 6
11. Unirea Ploiești 11 2 2 7 13:28 6
12. C.S.O. Galați 11 2 1 8 11:51 5

Seria a ni-a
1. Tractorul Brașov 11 9 2 0 28: 9 20
2. St. roșu Brașov 11 8 2 1 29: 9 18
3. Petrolul Ploiești 11 6 3 2 25:15 15
4. Metalul Sighișoara 11 5 3 3 23:21 13
5. Carpați Sinaia 11 5 2 4 26:19 12
s. C.S.M. Sibiu 11 3 5 3 20:19 11
7. Poiana Cimpina 11 5 1 5 23:28 11
8. C.S.M. Mediaș 11 4 2 5 21:20 10
9. Luceafărul Brașov 11 3 2 6 15:22 8

10. Flacăra Moreni 11 1 3 7 13:23 5
11. Chimia Făgăraș 11 1 3 7 16:35 5
IX Textila Sf. Gheorghe 11 1 2 8 7:26 4

Seria a IV-a
1. Farul Constanța U 10 0 1 55î 7 20
2. S.S.E. nr. 2 București 11 7 1 3 25:14 15
3. Viitorul București 10 6 2 2 48:21 14

4. Știința București 11 6 1 4 26:14 13
5. Electrica Constanța 11 5 2 4 23:26 12
6. Portul Constanța 11 5 1 5 14:29 117. Dinamo Obor 10 3 3 4 16:18 9
8. Metalul București 11 4 1 6 15:21 9
9. Voința București 11 2 5 4 21:30 9

10. S.S.E. nr. 1 București 11 4 0 7 14:30 8
ii. c.s.s. București 11 2 1 8 11:24 5
12. I.M.U. Medgidia 11 2 1 8 5:39 5

Meciul Viitorul București — Dinamo
Obor se va disputa in primăvară.

Seria a V-a
1. C.S.O. Craiova 11 8 2 1 28î 9 18
2. Rapid București 11 8 1 2 49:11 17
3. Metalul Tirgoviște 11 8 0 3 36:13 16
4. Steaua București 11 7 0 4 41:13 14
5. Dinamo Pitești 11 6 1 4 32:14 13

»• Electro piliere Craiova 10 6 1 3 26:14 13
7. Progresul Alexandria 11 6 0 5 21:25 12
8. Unirea Rm. vîlcea 11 4 2 5 21:31 10
9. Minerul C. Lung 11 2 2 7 14:37 6

10. Progresul Caracal 11 2 0 9 13:35 4
11. Oltul Slatina 10 1 1 8 6:61 3IX C.F.R. Roșiori 11 1 0 10 10:40 2

Rezultatul meciului Dinamo :Pitești —
Oltul Slatina (11—0) nu a fost omologat
deoarece arbitrul n-a trimis raportul.
Partida Oltul Slatina -— Electroputere
Craiova sc va disputa în primăvară.

Seria a Vi a
1. C.S.O. Timișoara 11 10 1 0 33: 5 21
2. U. T. Arad 11 9 0 2 53:10 183. C.S.M. Reșița 11 7 2 2 28:18 164. Vagonul Arad 10 6 1 3 25:11 13
5. Știința Timișoara 11 4 5 2 21:16 13
6. Banatul Timișoara 10 4 4 2 27:20 127. C.F.R. IRTA Arad 11 4 3 4 26:18 11
8. Progresul Timișoara 11 4 1 6 13:26 9
9. Minerul Lupeni 11 4 0 7 23:22 810. Jiul Petrila 11 1 2 8 14:36 4

11. Drubeta Tr.-Severin 11 1 2 8 10:44 4
12. Ceramica Jimbolia 11 0 1 10 8:55 1

Meciul Vagonul Arad — Banatul Timi-
șoara sc va disputa în primăvară.

La București a avut loc a Vl-a 
Consfătuire de medicina culturii fi
zice din țara noastră. Consfătuirea a 
fost organizată de Uniunea Societăți
lor de Științe Medicale din R.P.R., 
pflb Societatea de medicină a cul
turii fizice și sportului. La discuții au 
participat peste 150 de medici spor
tivi, profesori de educație fizică și 
asistenți de cultură fizică medicală 
din București și din numeroase cen
tre din țară.

Tematica Consfătuirii s-a axat pe 
probleme de fiziologie, psihologie și 
biomecanică în sportul de perfor
manță. De asemenea, au fost prezen
tate numeroase lucrări privind con
trolul medical al sportivilor și pro
bleme de traumatologie sportivă. 
Ceea ce a caracterizat tematica Con
sfătuirii, în comparație cu cele ante
rioare, a fost legătura mai strînsă 
cu practica a problemelor prezentate. 
Aceasta a constituit un ajutor con
cret pentru fundamentarea științifi
că a antrenamentului sportiv. Orien
tarea spre . ctivitatea practică a te
maticii 
borarea 
tuoasă 
Uniunii 
1

Cea de a Vl-a Consfătuire de medicină
a culturii fizice și sportului

Consfătuirii ilustrează cola- 
tot mai strînsă și mai fruc- 
care există între organele 
de Cultură Fizică și Sport 

Ti Societatea de Medicină a culturii 
mice și sportului.

De asemenea, trebuie subliniat co- 
raportul prezentat de lectorul 
F.PURAN cu privire la aspectele psi
hice ale participării . sportivului in

M.

concurs, care ridică importanța pre
gătirii psihice- a sportivilor și indică 
unele metode in cadrul acestei pre
gătiri.

Prof. dr. EMIL REPCIUC și confe
rențiar dr. ANDREI ILIESCU au pre
zentat raportul „Probleme de biome
canica in sportul de performanță", care 
arată importanța și necesitatea lărgi
rii și aprofundării cercetărilor de 
biomecanică pentru fundamentarea 
științifică a antrenamentului sportiv.

Raportul prezentat de dr. MIRON 
GEORGESCU, „Hipertensiunea arte
rială Ia sportivii de performanță" do
cumentează pe baza unor cercetări 
minuțioase, cum trebuie interpretată 
hipertensiunea arterială la sportivii de 
performanță și, mai cu seamă, cum 
se poate preveni apariția ei, indicînd 
și metode noi de tratament. Au mal 
fost prezentate și alte comunicări le
gate de alimentația sportivilor (dr. 
I. STANESCU), de biochimie în e- 
fortul fizic (CHIMIST GH. RARA- 
LAMBIE) etc.

Rapoartele și cele 34 de comunicări 
prezentate la Consfătuire, precum și 
discuțiile care au avut loc, demon-

«trează preocuparea crescîndă pentru 
cercetările științifice axate pe pro
blemele sportului de performanță, 
seriozitatea cu care au lucrat medi
cii și colaboratorii lor, profesorii de 
educație fizică și antrenorii pentru 
obținerea unor rezultate cit mal 

folositoare practicii. A Vl-a Consfă
tuire medico-sportivă marchează ast
fel, prin calitatea - lucrărilor prezen
tate, o cotitură serioasă în activita
tea de cercetare științifică medico- 
sportivă

O contribuție importantă la ridica
rea nivelului calitativ al lucrărilor 
Consfătuirii l-a adus participarea to
varășilor Prof. dr. E. REPCIUC 
de la Institutul Medico-Farmaceutic 
București, Prof. dr. FAZECAȘ de 
la Institutul Medico-Farmaceutic 
Cluj, Prof. I. COTAESCU de la 
Institutul Medico Farmaceutic Timi
șoara și a altor specialiști, care au 
subliniat
lucrările prezentate- și au arătat sar
cinile de viitor în cercetarea științi
fică medico-sportivă.

Este necesar ca această activitate 
să se dezvolte și să se adincească In

ceea ce este esențial din

viitor, printr-o colaborare mai strîn- 
să între organele Ministerului Sănă
tății și Prevederilor Sociale, Uniunii 
de Cultură Fizică și Sport și ale 
Uniunii Societăților de științe medi
cale. Se impune orientarea cit mai 
intensă către cerințele practicii, pen
tru a aduce un sprijin cit mai sub
stanțial în îndeplinirea principalelor 
sarcini trasate prin Hotărîrea Con
ferinței pe țară a UCFS din februa
rie a.c., pentru atragerea întregului 
tineret în practicarea exercițiilor fi
zice și realizarea unui progres con
tinuu în toate ramurile sportive, ast
fel ca sportivii noștri să reprezinte 
cu cinste Republica Populară Romî- 
nă in întâlnirile internaționale și mai 
ales la J. O. de la Tokio din 1964. 
Pentru aceasta va trebui să se aducă 
o contribuție mai substanțială în 
fundamentarea științifică a procesu
lui de educație fizică a maselor și a 
antrenamentului sportiv.

In concluziile Consfătuirii sînt tra
sate sarcini concrete lucrătorilor din 
domeniul medicinii culturii fizice în 
ceea ce privește activitatea de cer
cetare științifică. Lucrările Consfă
tuirii și sarcinile reieșite din conclu
zii constituie un îndreptar pentru 
dezvoltarea pe mai departe a acti
vității medico-sportive din țara- noas- 
ti'ă

Conf. dr. ANDREI ILIESCU 
președintele Societății de Medi- , 

cina Culturii Fizice și Sportului *

Seria a Vrt-a
1. C.S.M. Cluj 10 8 2 0 27: 3 18
2. Crișana Oradea 11 8 1 2 35: 9 173. Știința Cluj 11 7 2 2 37:11 16
4. Stăruința Salcnta 11 5 3 3 24:18 13
5. Recolta Cărei 11 5 2 4 29:17 126. C.S.O. B. Mare 11 4 3 4 22:15 11
7. Voința Oradea 11 3 3 5 18:32 9
8. Crișul Oradea 10 2 4 4 16:21 8
9. Forestiera Sighet 11 2 4 5 17:32 8

10. Unirea Dej 11 2 4 5 14:36 8
11. Topi torul B. Mare 11 2 3 6 16:35 7
12. A.S.M.D. S. Mare 11 1 1 9 10:36 3

Meciul Crișul Oradea — C.S.M. Cluj se
va disputa în primăvară.

Seria a Vin-a
1. Voința Tg. Mureș 11 9 0 2 26:12 182. Ind. Sirmei c. Turzii 11 8 1 2 29: 7 17
3. Siderurgistul Huned. 11 6 1 4 32:16 13
4. Mureșul Tg. Mureș 11 6 1 4 33:17 13
5. Minerul Vulcan 11 6 0 5 12:29 12
6. A. S. Cugir 11 5 0 6 27:25 10
7. Arieșul Turda 11 3 3 5 15:20 9
8. Harghita Tg. Mureș 11 4 1 6 21:25 9
9. Progresul Reghin 11 4 1 6 21:29 9

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

E^ri:'gr4Țî¥ii
Voința Iași—Steaua 

53-64 (22-27)
IAȘI, 23 (prin telefon). Singura 

intîlnire desfășurată duminică tn 
cadrul campionatului republican 
masculin a opus echipe'.3 Voința Iași 
și Steaua București. Ambele formații 
s-au comportat slab, sub valoarea 
lor obișnuită, dezamăgind publicul. 
Victoria a revenit bucureștenilor cu 
64—53 (27—22). Punctele au foet în
scrise de: Valeria 14, Nedef 12, No-, 
sievici 11, Novacek 9, Fodor 8; Nl- 
culescu 6, Folbert 2, Diaconescu 2 
pentru Steaua și de Hufu 12, Voro- 
neanu 12, Vișoianu 10, Chioreanu 9) 
Panu 6, Todirașcu 2, Dragomir 2 
pentru Voința.

E. URSI) și D. LEU — coresp.



ACTIVITATEA LA ZI
Din cauza meciurilor internațio- 
pe care reprezentativele noastre 

dispută în compania echipelor 
Iugoslavia, programul etapei

• 
hale 
le 
R.P.F.
f,Cupei de iarnă" din această săptă- 
tnînă a fost Împărțit in două.

Marți, vom putea urmări două în- 
tîlniri masculine de mare importan
ță pentru clasament: Steaua — Di
namo (joc care întotdeauna a furni
zat un spectacol pasionant) și C.S. 
Școlar — Rafinăria Teleajen. Turneul 
feminin (etapa a doua a returului) 
programează marți doar meciul Con
fecția — Progresul. După cum vă 
mai amintiți, în tur. partida s-a în
cheiat cu o surprinzătoare victorie a 
handbalistelor de la Confecția.

Celelalte jocuri ale etapei vor avea 
loc joi, după următorul program : 
Titanii — Rapid (m), Știința — Di
namo Bacău (m) iar după partidele 
internaționale, Rapid — Vestitorul 
(f) și Unirea — Știința (f).

fi cunoscut înfrîn-
31 de puncte, din

Ou

I
.Cupa de iarnă" 

MASCULIN: Portul — 
S.S.E. — Centrul Șco- 
28—18; Școala Pedago- 
34—20: Portul — Cen- 

asx.

• Rezultate din
la Constanța:
Marina 26—11;
Iar de meserii 
gică — Știința
trul Școlar de meserii 26—7;
— Școala Pedagogică 29—22: Marina
— Știința 26—11; FEMININ: Spartac

deI 9—6; Centrul Școlar— S.S.E.
meserii — Știința 4—2; S.S.E. ni 
S.S.E. II 4—3. (Tr. BucovaU 
coresp.).

pionatul fără să 
gerea, totalizind
32 posibile. Au urmat în clasament: 
2. C.S.M. Mediaș 25 p; 3. Partizanul 
roșu Brașov 23 p; 4. Măgura Codlea 
18 p; 5. Sparta Mediaș 15 p; 6. Fa
ianța Sighișoara 12 p; 7. Carpați Sf. 
Gheorghe 8 p; 8. Firul roșu Tîlma- 
ciu 8 p; 9. Textila Sighișoara 4 p. 
La băieți, lupta a fost mult mai dis
putată. Câștigătoarea, Voința Sighi
șoara, a totalizat 24 p, din 32 posi
bile. Pe locurile următoare: 2. Meta
lul Copșa Mică 22 p; 3. Textila Sf. 
Gheorghe 22 p; 4. Voința Agnita 16 
p: 5. C.S.M. Mediaș 15 p: 6. Recolta 
Hălchiu 15 p; 7. Voința Sibiu II 14 
p; 8. Știința Brașov 12 p; 9. Carpați 
Brașov 4 p. (C. Gruia — coresp. re
gional).

• Faza regională a „Cupei de iar
nă" desfășurată la Timișoara a luat 
sfirșiL Iată clasamentele finale: 
MASCULIN: 1. Tehnometal 12 p; 2. 
Știința 6 p (156:145): 3. C.S.O.T. 6 p 
(160:158); 4. Mecanica 0 p. FEMININ: 
1. Știința 10 p; 2. CSS. Banatul 8 
p: 1 Constructorul 6 p; 4. Industria 
Linii 0 p. (AZ. Gross — coresp. re
gional).

• Rezultate din „Cupa de iarnă" 
la Tg. Mureș: FEMININ: Sanitarul
— SS.E. 8—5; Mureșul — Voința 
6—0: Harghita — Știința 16—9; MAS
CULIN: Știința I — Harghita 19—9; 
Știința n — Sanitarul 28—31. (I. Păuș
— coresp. regional).

Jocurile reprezentativelor 
noastre cu echipele R.P.F.

Iugoslavia se anunță 
foarte interesante

Bilanțul anului 1962

(Urmare din pag. 1)

sta față in față pentru 5-avor 
oară. Șase din componentele 
zentativei noastre, Hector, 
Ștefânescu, M. Constantinescu, 
mitrescn și A. Oțelea au jucat In 
toate cele 4 partide de pînă acum, iar 
C. Dumitrescu doar în 3.

Judecind astfel și după palmare- 
sele meciurilor dintre echipele celor 
două țări, ne putem da seama că 
jocurile de marți și joi se anunță 
deosebit de atractive. Formațiile țării 
noastre, pregătite cu atenție, așteap
tă cu încredere aceste ultime întîlniri 
internaționale ale

După cum ne-a 
norul Oprea Vlase. 
menține formația 
R. D. Germană. La fete, în schimb, 
prof. Gabriel Zugrăvescu și prof. Va
lerin Gogîîtan mai au unele proble
me. In orice caz, Irina Hector, Jose
fina Ștefânescu, Ana Boțan, Maria 
Constantinescu, Aurora Loente, An- 
toaneta Oțelea și Elena Hedeșiu vor 
juca cu siguranță.

Oaspeții sînt așteptați să sosească 
în Capitală în cursul zilei de astăzi. 
Pentru aceste întîlniri au fost invi
tați să conducă arbitrii internaționali 
Jân Dolezal (R. S. Cehoslovacă) și 
Horst Singer (R. D. Germană).

a 
repre- 
Boțan, 

V. Du-

I 
Și• Rulmentul Brașov (la fete) 

Voința Sighișoara (la băieți) sînt noi
le campioane ale regiunii Brașov la 
handbal in 7. In întrecerea feminină 
Rulmentul Brașov a terminat eam-

ULTIMELE ȘTIRI EXTERNE
UFX:

MAI BUN
VALERI BRUMEI. CEL 
SPORTIV AL ANULUI 1962

Ceheslovacia — B. B. S.S. 3-3
buni sportivi 
desemnați în

ale aruncătorilor de ciocan—necorespunzăloare
G. PiKulski (St. Timiș.) 

Ion Stanciu (Hațeg)
(63,15) 
( - )

PROF. TITUS TATU și antrenorul 
Nicolae Tacorian vor analiza astăzi

63,30
63,02

rezultatele obținute în acest sezon de 60,86 (59,22) Vasile Ene (St. Cluj)
aruncătorii de suliță și de ciocan. 60,84 (61,30) Al. Crăciun eseu (Unirea

• La aruncarea suliței rezultatele Buc.)
înregistrate, la toți indicii, au fost net 1 10 25 50superioare celor din anii trecuți. At-
leții noștri fruntași au cîștigat nume 1955 79,96 55,05 4936 45,40
roase întîlniri internaționale cu per- 1960 77,46 58,52 50,93 46,75

anului, 
comunicat antre- 
echipa noastră va 

care a învins

Cheorghe Popescu, campion

1961
1962

balcanic la aruncarea suliței.

itin

la hochei pe |heațâ 
în partida reraiță 

Ieri seară, la Zymni Stadion
î Prag a s-a desfășurat cea de a doua 
I întîlnire dintre reprezentativele de 
! hochei pe gheață ale Cehoslovaciei 
> și U.R.S.S. Partida s-a terminat la 
i egalitate: 3-3 (2-0, 1-3, 6-8). După 
I cum se știe, în primul meci hocheiștii 
I cehoslovaci cîștigaserâ cu 4—3.

din lume pe 
urma anche- 
United Press

1. Va-

2. Dawn Fraser (Austra- 
— 273 puncte; 3. Peter 
Zeeîandă) atletism — 223 
Rod Laser (Australia) 

puncte; 5. Pentti Nikula

zrbitra'u:eroare inexplicabilă

Steaua a cîștigat 
de campitană 

(Urmare din pag.

ÎAItN
I brăîlean. Meciul dintre Anton (Steana) 
și Bogdan (CSO) n-a avut istoric. Cam
pionul a fost mai activ și a dominat 

; tnai mult, obținînd deasa. Puncujej 
Stoicev :

| Anton.
1 (Steaua) 
i un meci 
' fi nitat.

reprize In prima 
un extrem de puternic croșeu de stingă, 
trimit indu și adversarul ia podea. El a 
comis insă greșeala de a se lua apoi 
„la luptă" ou Badea, lucra ce l-a cos
tat. Militarul, mai puternic, l-a expe
diat de două ori la podea, iar în re
priza secundă a repetat încă o dată 
„figura", pentru ca pînă la urmă să 
fie abandona: de arbitru.

Deca (CSO) a trecut ușor de Ghirșic 
(Steaua), intre cei doi boxeri fiind o 
diferență vizibilă de valoare. Punctaje: 
Stoieev : 60:52 Deca, Paraschivescu :
60:56 Deca, Dulău: 60:57 Deca. Meciul 
dintre Ivan (Steaua) și Panduru (CSO) 
a fost în general „strtas", boxerul mi
litar avînd avantajul de a fi inițiat ac
țiuni mai clare. Ivan a obținut 
Punctaje: Stoicev: 59:58 Ivan, 
60:58 Ivan, Ferber: 59:58 Ivan. 
(Steaua) a trecut prin momente 
de dificile ta meciul cu Netea 
Meciul nu a plăcut. Ne-a surprins cu
rajul demn de laudă al tmărului Netea, 
care a apărut pe ringul de 1a Floreasca 
de nerecunoscut. Netea a avut la început 
inițiativa, a punctat rapid iar Negrea, 
enervat, a intrat deseori periculos cu 
capul, primind avertisment. Și în rundul 
doi acțiunile lui Netea au fost mai clare 
iar ta ultima. Negrea a făcut tot ce a 
putut pentru a forța victoria. El a con
tinuat tasă să atace cu capul, fapt pen
tru care i se cuvenea un alt avertis
ment. învingător, Negrea. Piuietaje : 
Stoicev : 59:S9, Dulău: 59:58 Negrea, 
Paraschivescu : 60:58 Negrea.

60:57 Anton, Dulău: 60:57 
Ferber: 60:57 Antoa. Badea 
și Buzata (CSO) au furnizat 
dramatic, care cu greu poate 
Partida n-a durat deeît dooS 

Buzata a debutat ea

decizia. 
Dulău: 
Negrea 
extrem 
(CSO).

Cei mai 
anul 1962 
tei tăcute de agenția 
International următorii :
Ieri Brsaiel (U.R.S.SJ atletism 
303 puncte ; 
liaj natatie 
SneU (Noua 
puncte; 4.
tenis — 199
(Finlanda) atletism — 113 puncte; 6. 
Pele (Brazilia) fotbal — 107 puncte; 
T. Sossy Liston (S.TLA.) box — 106 
puncte; *. Murray Rose (Australia) 
natație — 7d puncte; 9. Michel Jar-j 
(Franța) atletism — 32 puncte; 10. 
GerTiacha (Brazilia) fotbal — 48 
puncte- La anchetă au răspuns 38 de 
redactori sportivi din 18 țări.
METALUL A CÎȘTIGAT AL DOILEA 

MEd IN R. D. GERMANA
Arbitrul Ion Cetățeanu, care a fn- 

soțit formația Metalul București in 
RJ3. Germană ne-a declarat urmă
toarele la sosire, in. legături cu cea 
de « doua partidă susținută in orașul 
Guestrow: „Boxerii metalurgiștî au 
evoluat cu succes la Guestrow, unde 
au întîlnit selecționata regiunii 
Schwerin pe care au îrvins-o cu 
scorul de 12:8 (acesta este rezultatul 
real și nu 1B:1O, așa cum a apărut 
in presă datorită erorii unei agenții 
străine de presă. Selecționata regiu
nii Schwerin a fost, firește mai pu
ternică decit echipa Traktor 
rin. Ambele întîlniri au fO6t 
de arbitrii neutri Klestyl și 
(R.S. Cehoslovacă), la care, 
țeles, s-au adăugat arbitri 
și din R.D. Germană. Klestyl îmi 
spunea, 
puteau riști ga 
Ghețu Velicu 
ficat".

pe gheață anunță că pînă In prezent 
s-au înscris la această competiție 17 
țări: U.R.S.S., Canada, S.U.A., R.S. 
Cehoslovacă, R.P. Polonă, R.P. Ro- 
mină, Belgia, Franța, Anglia, R.P. Un
gară, Finlanda, Elveția, Danemarca, 
Olanda, Norvegia, Iugoslavia și Sue
dia. Se așteaptă, de asemenea, înscrie
rea echipelor Austriei, R.D. Germane, 
Italiei și R.F. Germane.

Campionatele se vor desfășura între 
7—17 martie pe patinoarul acoperit 
din Stockholm.

Federația internațională a stabilit 
ca la turneul grupei A să ia parte 
următoarele echipe: U.R.S.S., Sue
dia, Canada. S.U.A.. R.S. Cehoslova
că, R.D. Germană, Finlanda și cîști- 
gătoarea meciului de baraj dintre 
Norvegia și R.F. Germană. Celelalte 
grupe vor fi stabilite ulterior.

formanțe destul de bune, dar nu a fost 
îndeplinit întocmai obiectivul prin
cipal al acestui an: campionatele eu
ropene. La Belgrad, sulițașii noștri au 
avut o comportare slabă, sub nivelul 
obișnuit, din cauza pregătirii nesatis
făcătoare în săptămîna care a prece
dat „europenele".

• Rezultatele aruncătorilor de cio
can se mențin încă la un nivel scăzut. 
Va trebui să lucrăm cu și mai multă 
tragere de inimă și să selecționăm 
elementele cele mai potrivite pentru 
această probă.

ARUNCAREA SULIȚEI

Alex. Bizim (St. Buc.) 
Gh. Popescu (St. Cluj) 
Ion Cristea (Rapid Buc.) 
Wolf Sokol (St. Buc.) 
Horst Wentzel (Chimia Făg.) 
Kurt Sokol (St. Cluj)

80,60 (7»,4!)
78,76 (74.38)
69,90 (68,77)
66,53 (64,71)
66,25 (63,08)
63,50 (57,07)

ARUNCAREA CIOCANULUI

1959 64,806 8760 p
1960 65,732 8859 p
1961 66,178 8985 p
1962 67,366 9442 p

(58,63) C-tin Drăgulescu (Rapid Buc.) 
(60,06) Nic. Rișcanescu (Steaua) 
(56,83) C-tin Musai (St. Buc.)

61,60
59,29
57,04 ____ ______________ ____  _____
54,70 (49,96) Ac. Zsigmond (St. Cluj)
53,17 (55,20) Fred. Amels (C.S.M. Mediaș)
52,23 (54,93) Dec. Gheorghiu (Rapid Buc.)
51,50 (46,18) Stei. Dumitrescu (Prahova PI.)
51,46 (52,60) Gh. Szasz (Crișana Oradea)
50,42 (46,75) Z. Szilagyi (St.
49,53 (45,85) Mircea Pascu

Timiș.) 
(C.S.S. Buc.)

1 18 25 58

1959
1960
1961
1962

Schwe- 
conduse 
Lorincz 
bineîn- 
romîni

printre altele că „romînii 
și primul meci dacă 

nu ar fi fost descali-

DECLARAȚIA
AVERY BRUNDAGE

PREȘEDINTELUI C.I.O

CHICAGO 23 (Agerpres). — TASS 
transmite: Avery Brundage, preșe 
dintele Comitetului Olimpic Interna
țional a acordat unui corespondent 
al agenției UPI un interviu in legă
tură cu ședințele comitetului execu
tiv C.I.O. care urmează să aibă loc 
în februarie 1963 la Lausanne (Elve
ția).

„Dacă organizatorii Jocurilor Olim
pice, a declarat Brundage printre al
tele, vor practica discriminarea fată 
de oricare dintre țările participante 
la Olimpiadă, acest lucru ar putea 
atrage după sine anularea Jocurilor. 
Vom susține această poziție la ședin
țele din Lausanne". „C.I.O., a subli
niat Brundage, speră că federațiile 
internaționale care controlează dife
ritele discipline sportive vor sprijini 
poziția noastră".

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE HOCHEI PE GHEAȚĂ

STOCKHOLM 22 (Agerpres). — Dîn 
Stockholm, comitetul de organizare 
a campionatelor mondiale de hochei

6032
60,12
60,06
61,60 

1959
1900
1961
1962

47,58
47,22
50.52
43.53

52,596
51,411
54,511 
54,094

48,12
41,44
42,40
43.80

9453 p 
9075 p 
10154 p 
10064 p

DESFĂȘURAT la Budapesta, me
ciul retur pentru „Cupa campionilor 
europeni" la baschet între Honved și 
Darusafaka Istanbul s-a terminat cu 
surprinzătoarea victorie a oaspeților 
la scorul de 80—73 (37—32). Cu toate 
acestea, Honved, care cîștigase pri
mul joc cu 85—52 s-a calificat pen
tru turul următor, în care va întîlni 
echipa Steaua București.

ÎNTR-UN MECI contind pentru 
sferturile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la tenis de masă, 
echipa Lokomotiv Leipzig a învins 
cu 5—2 formația iugoslavă Partizan 
Belgrad. In semifinale, Lokomotiv 
Leipzig va întîlni pe C.S.M. Cluj.

SELECȚIONATA de hochei pe 
gheață a Norvegiei a susținut două 
întîlniri cu reprezentativa R. P. Po
lone. Primul med desfășurat la Lodz 
a revenit sportivilor polonezi cu 
scorul de 5—1 (2—1, 1—0, 2—0). Sîm- 
bătâ cele două echipe s-au întîlnit 
în revanșă la Varșovia. De data a- 
ceasta au învins norvegienii cu 5—2 
(3-1, 1-0, 1-1).

MECIUL ORAȘELOR, tradiționalul 
concurs de patinaj viteză de la în
ceputul sezonului a reunit la Kirov 
numeroși campioni din Moscova, Le
ningrad, Sverdlovsk, Irkuțk șl Gorki. 
Cel mai bun rezultat în prima zi de 
concurs l-a realizat Eduard Matu- 
șevici, care a parcurs distanța de 
500 m în 41,8 sec. Campionul olimpic 
și recordmanul mondial Evgheni Gri- 
șin a ocupat locul trei, cu timpul de 
42,2 sec.

CU PRILEJUL unui concurs ciclist 
desfășurat la velodromul din Ztirich, 
alergătorul olandez Peter Post a sta
bilit un nou record mondial pe pistă 
acoperită, parcurgînd distanța de 
5 000 metri în 6:07,3. Vechiul record 
deținut de Rudi Altig (R.F.G.) era de 
6:07,6.

TURNEUL pentru „Cupa U.R.S.S.“ 
la floretă a avut loc anul acesta în 
orașul Odessa și a fost cîștigat de

Ghenadi Vodovozov, campionul R.S.S. 
Ucrainene. In semifinală el l-a eli
minat pe Maximov (Moscova), iar în 
finală l-a învins cu 10—5 pe Alexandr 
Șeveliov. La turneu nu au participat 
campionul mondial Sveșnikov și cam
pionul olimpic Jdanovici.

DUMINICĂ la Karlsruhe, într-un 
meci internațional de fotbal, echipa 
R. F. Germane a dispus cu 5—1 (2— 
1) de selecționata Elveției.

ECHIPA cehoslovacă Spartak Bmo 
a cîștigat turneul internațional mas
culin de baschet de la Bruxelles, 
învingînd în meciul decisiv cu 78— 
74 (40—39) formația Racing Club 
Bruxelles. In meciul pentru locurile 
3—4 echipa izraeliană Mishmar Hae-

mek a întrecut cu 71—52 (32—25) for
mația belgiană Canter.

MARII MAEȘTRI sovietici Vasili 
Smîslov și Alexandr Kotov au fost 
invitați să participe la tradiționalul 
turneu de șah care va începe la 
Hastings (Anglia) la 27 decembrie. 
Alți doi- șahiști sovietici, Iuri Aver
bach și David Bronstein, vor lua par
te în luna ianuarie la un turneu in
ternațional în Olanda.

LA INNSBRUCK s-a disputat me
ciul internațional de hochei pe ghea
ță dintre echipa austriacă Kitzbuehel 
și formația iugoslavă Olympia 
Ljubliana. Au Învins hocheiștii aus
trieci cu 8—0 (2—0, 3—0, 3—0).

La închiderea ediției

Maroc—lî. P. Romînă 3-1 (3-1) la fotbal
CASABLANCA 23 (prin telefon). In- 

tîlnirea revanșă dintre echipele re
prezentative de fotbal ale Marocului 
și R. P. Romîne s-a disputat azi în 
localitate, terminîndu-se cu victoria 
gazdelor : 3—1 (3—1).

Jocul a început cu acțiuni de a- 
tac ale echipei noastre, care a reușit 
să creeze derută în apărarea maro
cană. In minutul 24, Ghergheli este 
faultat în careu 
Arihiugu acordă 
metri. Penaltiul 
Constantin, care 
perioadă în care marocanii execută 
contra-atacuri 
șitul reprizei, 
dezorganizat, 
In minutul 31 
Maroc. După 
derută în apărare, greșind mai ales 
Voinescu și Nunweiller III. în min. 
34 Mahomed marchează al doilea gol 
al echipei sale, iar cu un minut îna
inte de sfîrșitul reprizei Baba pe-

și arbitrul spaniol 
lovitură de la 11 
este executat de 

înscrie. Urmează o

periculoase. Spre sfîr- 
echipa noastră joacă 

mai ales, în apărare. 
Mustafa înscrie pentru 
acest gol, se produce

cetluiește scorul final: 3—1 pentru 
Maroc.

In repriza a doua, echipa noastră 
are inițiativa, dar înaintarea joacă 
foarte încet și driblează mult. Ma
rocanii au astfel timp să intervină 
și să respingă atacurile. Gazdele au 
jucat rapid și ne-au dat o replică 
bărbătească, dar nici atacanții noștri 
n-au 
mult

In 
duși, 
la București, patru jucători noi. For
mațiile : MAROC:
Mefcki, Amar-Zinaya, Tibari-Lamari; 
Mokhtatif, Mohamed, Baba, Mustafa.

R. P. ROMlNĂ: Voinescu (repriza 
a doua Sfetcu)-Popa, Nunweiller III( 
Ivan-Emil Petru, Koszka-Pîrcălab, 
Constantin, Manolache (min. 70 lo- 
nescu), Ghergheli, Tătara (min. 70 
Selimeși).

știut să se impună, greșind 
în fazele de finalizare.
echipa marocană au fost intro- 
față de echipa care a evoluat

Beggar-Salah,
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