
COMPETIȚIE DE HANDBAL IN 7 
REZERVATA ECHIPELOR STU

DENȚEȘTI

Comisia sportivă a U.A.S.R., 
In colaborare cu Consiliul Ge
neral al UCFS, organizează o 
competiția de handbal în 7 do
tată cu cupa „A 15-a aniversare 
a R.P.R.",. la care vor participa 
reprezentativele tuturor centre- 
tor universitare.

Competiția va avea loc sim- 
Tiătă ' și duminică în sala de 
sport a Institutului politehnic 
din Capitală. (Sîmbătă între 
orele 8,30-16 și 17-21, duminică 
de la orele 8,30-14)

SIMULTAN DE ȘAH

Asociația sportivă Planificarea 
din C.S.P. a organizat zilei© tre
cute un interesant simultan de 
șah dat d© maestrul spartului

în deschidere ■—- partidele femi
nine Rapid—Voința ți, apoi, Dina
mo—Progresul. După aceea, a- 
plauode spectatorilor vor răsplăti 
și evoduțiiile multora dintre cei 
mai valoroși internaționali în ca
drul semifinalelor masculine, a 
eăror ordine de desfășurare este: 
Rapid—Steaua și Dinamo—Pro
gresul. Iu vom revedea pe dinamo- 
viștii Păunoiu, Derzei și Corbeanu, 
pe Cherebețiu, Ghertinișan, Urea 
și ceilalți de Ia Progresul, dar ne 
va oferi cu siguranță o pasionantă 
dispută, indiferent de scor, în 
primul rînd reeditarea întâlnirii 
dintre Rapid și .Steaua. Ultima, 
cu Pavel principal „vlrf de atac", 
va rneenea să se revanșeze pentru 
severul 0—3, de acum zece zile 
din fața rapidiștilor, dirijați 
brio în teren de Dragon.

Favorite ale semifinalelor 
echipele feminine și masculine 
prezentînd cluburile Dinamo

Duminică, 
juca intre 
două locuri, 
locurile 3-4. 
finalistă la 
Dinamo București.

învingătoarele vor 
e.le pentru primele 
iar învinsele pentru 
Amintim că a doua 
băieți este echipa

UN INTERESANT CONCURS 
DE LUPTE

Sala Floreasca II găzduiește 
duminică de la oca 9,30 con
cursul de lupte clasice și libere 
cupa „A 15-a aniversare a R.P.R." 
rezervat tinerilor născuți pînă 
în anul 1941 inclutsiv. Concursul 
se va desfășura după noul regu
lament, de tuș controlat, și este 
dotat cu numeroase premii.

ou

re-
Și

CONCURS STUDENȚESC 
DE GIMNASTICA 

IN CAPITALA

A

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI Vj]

Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R.P. Romînă
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Marți seara, in sala Floreasca

CU REPREZENTATIVELE II. P. F. IUGOSLAVIA

Duminică a avut loc în știa 
F.R.G. din Capitală un concurs 
studen|osc de gimnastică, orga
nizat de C.U.A.S.B. în cinstea 
celei de a 15-a aniversări a Re
publicii. La întreceri au participat 
150 de studenti și studente. Cla
samentul s-a alcătuit numai pe 
eohipe.

REZULTATE: STUDENȚI,
cal. a IlI-a: 1. Institutul Poli
tehnic 129,85 p.; 
nomic 127,35 p.; 
Arhitec'ură 127,25 
1. Inst. Politehnic
Universitatea 125,65 p, 3. Inst. 
Pedagogic de 3 ani 108,50 p. 
Cat. I: 1. Inst. Politehnic 119,15 
p. STUDENTE, cal. a 111-a: 1. 
Inst. Maxim Gorki 128,95 p. ; 2 
Inst. Politehnic 125,35 p.; 3. 
Inst. Pedagogic de 3 ani 122,80 
p. Cat a Il-a: 1. Inst. Pedago
gic de 3 ani 124,00 p. ; 2. Inst. 
Medico-Farmaceutic 122,50 p.; 
3. Inst. Politehnic 118,70 p.

2. lost. Agro- 
3. Inst. de

p. Cat. a Ila: 
128,05 p. | 2.

După un meci frumos echipa noastră feminină
a cîșfigat cu 8-5 (0-3)

Echipele oaspe 
evoluează azi 
din nou in sala 
Floreasca

Gheorghe Gavrilă la 27 de mese. 
Competiția — Închinată celei 
de a 15-a aniversări a procla
mării Republicii Populare Ro
mine — s-a bucurat de uin deo
sebit succes. Maestrul sportului 
Gavrilă Gheargh© a cîștigat 24 
de partide, a pierdut două și a 
făcut o remiză.

Foto: T. Rodbu

Rapid, principalele pretendente li 
menționarea cu majuscule de 
afișul finalelor de sîmbătă 
acestei importante competiții.

pe 
ale

MlINE, LA GIULEȘTI, 
SEMIFINALELE LA BASCHET

Am așteptat cu multă nerăb
dare, alături de toți iubitorii 
handbalului de la noi, această 
victorie. Lucrul este lesne de 
explicat : echipa iugoslavă era 
singura care în ultimii 3 ani 
reușise să iasă cu „fața curată" 
din confruntările cu reprezen
tativa noastră. Marți seara 
însă, handbalistele românce au 
întrerupt seria meciurilor nule, 
obligînd și reprezentativa 
R.P.F. Iugoslavia să le recu
noască deplina superioritate. 
Iar maniera în care formația 
noastră s-a impus de-a lungul 
celor 40 de minute, maturita
tea jocului ei, au constituit mo
tive de satisfacție 
tru cei prezenți 
reasca.

Reprezentantele 
pornit în această
un elan debordant. Nu trecu
seră nici 60 de secunde și un

șut la „păianjen" al Anei Bo
țan a și ridicat tribunele în 
picioare: 1—0 pentru R.P.R. 
încurajate de acest gol înscris 
rapid, handbalistele noastră a- 
tacă insistent. Mingea circulă cu 
repeziciune, pavoții și extremele 
sînt în permanentă mișcare, 
fapt care dezorganizează serios 
apărarea adversă. Rezultatul ? 
Pînă în min. 6, Maria Constan- 
tinescu și din nou Ana Boțan 
înscriu goluri frumoase din po-

profitînd de 
apărătoarelor noastre, 
concursul Irinei Hector, ieșită 
greșit din poartă, reușește să 
egaleze : 3—3 în min. 11.

Echipa iugoslavă, care se 
apăra bine și contraataca foarte 
periculos lăsa impresia că ne 
va da mult de furcă și in acest 
meci ! Pe de altă parte, jucă
toarele noastre nu reușeau 
să-și găsească locul în apărare. 
Fazele se desfășoară într-ua

o neînțelegere a
și cu

în plus 
în sala

pen- 
Flo-

aunoastre 
întrecere cu

>
ACTORII DE VOLEI DE BUNA 
CALITATE NU VOR ABSENTA 
ASTAZI DUPA-AMIAZA LA DI

NAMO

Iubitorii de volei din Capitală 
se întîlnesc astăzi după-amiază la 
ora 16 în sala Dinamo, reuniți de 
atrăgătorul program al semifina
lelor cupei „A 15-a miiversare a 
R.P.R.", program sus|inut de opt 
dintre echipele divizionare bucu- 
reștene.

Miine seară, sala Giulești va 
găzdui jocurile semifinale ale 
cupei „A 15-a aniversare a 
R.P.R.", competiție la care par
ticipă cele mai bune echipe mas
culine și feminine din Capitală. 
Cu mult interes sint așteptate 
meciurile pe care le vor susține 
campioanele țării. Steaua la 
băieți și Rapid la fete, in com
pania formațiilor Știința și res
pectiv Unirea, lată programul 
intilnirtlor: de la ora 18 : Vo
ința-Știința (fem.), Unirea-Ra- 
pidțfem.), Știința-Steaua (mosc.).

în vacanțe de iarnă a elevilor
mnlți ani elevii nu au 
o surpriză atît de pla
ca acum. O dată eu va- 

iarnă, pe tot cuprin- 
s-a așternut covorul 

A nins ehiar din 
de vacanță — des-

■ ■ ■

In anii Republicii

Cartea de sport,
sprijin prețios in desfășurarea

■ •activității de cultură fizică
urmă, 
și în 

făcut apariția 
de

Cu doisprezece ani în 
în vitrinele librăriilor 
standuri și-au 
primele cărți de literatură 
sportivă puitînd emblema Edi
turii de Cultură Fizică și 
Sport. O literatură tînără, ne
cunoscută în regimul trecut, 
rod al orientării și dezvoltării 
noi a sportului din țara noa
stră.

Printre primele cărți de sport 
ale unor autori romîni apă
rute după 1950 menționăm : 
„Înotul sportiv" de N. Dumi
trescu, „Sărituri in apă" de Ai. 
Lascu, „Masajul in sport" și 
„Gimnastica articulară" de dr. 
A. lonescu, „Terminologia gim
nasticii", „Culegei’e de exer
ciții pentru atletism" de Zeno 
Dragomir și A. Lupan, „Orga
nizarea concursurilor de atle
tism", „Manual de fiziologie cu 
aplicații la exercițiile fizice" de 
prof. dr. Fl. Ulmeanu, dr. E. 
Rugendorf!, dr. Gh. Săvescu, 
dr. Al. Nițeseu, programe pen
tru secțiile sportive, Regula
mente de concurs etc.

Cu fiecare an a crescut li
teratura originală, de speciali
tate, scrisă de antrenori, pro
fesori, sportivi și activiști pe 
tărîmul sportului. Aproape că 
nu există ramură de sport în

care să nu fi apărut una sau 
mai multe lucrări. Un număr 
și mai mare de cărți au apă
rut pentru atletism, gimnas
tică, fotbal, șah etc. Seria de 
culegeri de exerciții (cu banca 
de gimnastică, la paralele ine
gale, la scară fixă, cu mingi 
medicinale, cu bastoane, sări
turi în gimnastică, exerciții de 
echilibru și altele) s-a bucu
rat de aprecierea cititorilor — 
în primul rînd a antrenorilor și 
profesorilor de educație fizică — 
de la o apariție la alta. Lu
crări ca ^Lecția de educație 
fizică" de Em. Gbibu, „Bas
chet" de Al. Popescu, „Călă
rie" de G. Nicolescu, „Schiul 
alpin" de I. Berindei și Al. 
Forțu, „Ciclism" de N. Oțe- 
leanu și I. Istrate, „Alergarea 
de fond" de C. Iovănescu, 
„Dezvoltarea detentei în an
trenamentul atletic" de Zeno 
Dragomir. Cele două volume 
de culegeri de cercetări știin
țifice în domeniul culturii fi
zice precum și altele mai re
cente ca „Gimnastica sub

EM. STĂNCULESCU
redactor șef al Editurii UCFS

(Continuare tu pag. a 2-a)

fost de tvedescris. 
trei 
san 

putea fi folosite

țiativa merită toată landa și 
școlile care n-au realizat acest 
lucru pînă in prezent mai an 
timp să o pornească la treabă.

Conducerile școlilor și 
ciațiile sportive au insă 
ria să-și îndrepte toată 
ția spre modul cum se 
nizează aceste exenrsii,
conținutul lor educativ-instruc- 
tiv, să 
tivități 
zăpadă 
loc in
concursuri de sehi 
intreeeri în cadrnl Sparta- 
chiadei de iarnă, care in acest 
an are condiții minunate de 
desfășurare. Un bun exemplu 

organizare oferii

aso- 
daio- 
aten- 
orga- 
spre

mai important și 
să preocupe eon-

De
avut 
cută 
canța de
sul țării 
de nea. 
prima zi 
tul de abundent — și bucuria
copiilor a
Așadar, pentru aproape 
săptămini patinele, sania 
schinrile vor 
din plin.

Lucrul cel 
care trebuie
ducerile tuturor școlilor, con
siliile asociațiilor sportive, co
ni Hc te le de părinți și cadrele 
didactice este acela 
ganiza într-nn mod
judicios și mai util activita-

de a or- 
eît mai

le împletească cu 
sportive. Pe 

vor trebui 
aceste zile

ae- 
pirtiile d|e 

să aibă 
numeroase 
și săniuș,

Maria lakovetici (R.P.FJ.) nu moi poale opri acțiunea 
He/leș iu (R.P.R.) fi reprezentanta noastră va

4-lea gol al echipei sale

extreme, în timp ce 
nu reușesc acest lu- 
o dată, prin Radmilo

ziții de 
oaspetele 
cru decit 
Radunovici : 3—1.

Jocul este foarte frumos. 
Atacul nostru, în excelentă dis
poziție, realizează -faze 
aplaudate. Surprinzător 
in apărare, jucătoarele 
sînt mai puțin atente 
obicei. Și lucrul acesta ne cos
tă. Jakovetici cu un șut foarte 
puternic reduce din 
(min. 10), iar Zlata

mult 
insă, 

noastre 
ca de

handicap 
Rebernjak,

DUWtNl 4‘vl

Eltuud 
de al

cîtevași asistăm 
handbal de cea

se

ritm susținut 
minute la un 
mai bună calitate. Totuși, nid 
o echipă nu reușește să
desprindă. Boțan ratează sin
gură pe contraatac, ~ ~
trescu greșește ținta 
vi tură de Ia 7 metri, 
petici și Iasici trag 
in bară. Abia în min.

C. Dump 
la o lo- 
iar lako- 
putemic

18, Elen»

ADRIAN VAS1LIU

(Continuare In pag. a 4-u)

nu și-au dezmințit[Handbaliștii romim
valoarea nici de această dată î

A sosit 
amatori

iarna cu adevărat... 
de patinaj, aidoma

Prilej de infinite bucurii pentru elevii 
celor din fotografia noastră

Foto : T. Roibu
timpul vacanței.

cit mai bine condițiile
tea din 
folosim 
excelente oferite de natură pen
tru a atrage elevi în practicarea 
sporturilor de iarnă, pentru ca 
ei să-și petreacă cît mai multe 
ore în aerul proaspăt care le 
îmbujorează obrajii, le dă vi
goare și sănătate.

Aproape fiecare școală s-a 
îngrijit din vreme de trimite
rea celor mai buni elevi ia 
învățătură în excursii și dru
meții organizate în cele mal 
pitorești regiuni alțe țării. Ini-

Să chiar în această săptămină 
excursia la care participă 100 
de elevi de la școala medie 
„Nicolae Bălceseu" din Capitală. 
După un scurt popas la Sinaia 
ei vor străbate o rută foarte 
interesantă și îmbietoare, ur- 
oînd cu telefericul la Vîrful 
cu Dor, de acolo vor merge la 
Piatra Arsă, Peștera și 
vor cobori în Bușteni, 
zita Azuga și apoi se 
toarce acasă, după ce

Padina, 
vor vl- 
vor în- 
în pre-

(Continuare ta pag. a 2-a)

O nouă victorie s-a adăugat 
palmaresului echipei noastre 
masculine de handbal în 7, in 
clipa în care arbitrul ceho
slovac Jan Dolezal a fluierat 
sfîrșitul meciului pe care a- 
ceasta l-a susținut cu repre
zentativa R.P.F. Iugoslavia. Re
zultatul : 18—12 (7—4) exprimă 
destul de fidel raportul de 
forțe dintre cele două forma
ții, confirmînd — 
timp — forma bună 
handbaliștii romîni în ultima 
perioadă de timp.

Partida nu a satisfăcut, însă, 
exigențele — mereu mai mari 
— ale amatorilor de handbal 
din Capitală, prezenți marți 
seara din nou în număr mare 
în sala Floreasca. Cu excep
ția cîtorva scurte perioade, în 
care întîlnirea a furnizat unele 
faze spectaculoase, în rest am 
asistat la un joc prudent, fără 
ritm, cu acțiuni de atac pre
lungite în mod intenționat. în 
această direcție au excelat 
oaspeții. Dorind să „incomo
deze" cît mai mult echipa 
noastră, handbaliștii iugoslavi

in același 
arătată de

și-au propus două lucruri, de 
la care s-au abătut foarte ra» 
în timpul meciului : imprima- 
r|ea unui ritm lent și ținerea 
exagerată a mingii în atac, 
iar în apărare plasarea lui 
Karadja (un jucător tehnic, cu 
multă experiență) în față pen
tru a opri cît mai des posibil 
acțiunile noastre de atac. Și, 
drept vorbind, el au reușit o 
bună perioadă să „scoată din 
ritm" pe handbaliștii noștrL 
Obligați să se apropie cît mai 
rar de semicerc, aceștia au re
zolvat, mai ales, în prima re
priză, acțiunile de atac prin 
șuturi de la distanță, impunîn- 
du-și și în aceste condiții su
perioritatea. După pauză, lu
crurile s-au schimbat întru- 
cîtva. Echipa R. P. Romîne șî-a 
impus jocul său obișnuit, ao 
celerînd ritmul, combinînd fru
mos die multe ori pe semi
cerc sau pe extremă. în acea-

CĂLIN ANTONESCU

(Continuare la pag. a 4-a)



NUKBOȘI PARTICIPANT!
VATRA DORNE1. — In asociațiile 

•portîve din raion, întrecerile etapei I a 
Spartachiadei sînt în plină desfășurare. 
Masurile propagandistice și organizato
rice, luate din timp, permit acum asocia
țiilor sportive să organizeze întreceri la 
care să participe un mare număr de ooa- 
carenți. La asociațiile sportive „Tînărnl 
miner" lacobeni, „Tlnărnl forestier*  
Vatra Dornei, au participat omă acum 
220, respectiv 192 de tineri și tinere. Cea 
■ai mare participare * fost înregistrați 
la gimnastică (186), tenis de masă (65) 
Ia „Tînărul miner1' 
aa sap ioni 
ghici și 
matică, 
Hiaei la
■asA

La asociațiile sportive din Dorna Cai- 
îâraii, Broșteni, Panaci, Sa ml Dornei, 
Bosna și Ciocănești, a« teat startul 
ytel in prezent aproape 2000 fle tineri.

GURA HUMORULUI, «ș» Tinerii s-an 
avăntat în întreceri gi kt acest ra:<m. 

la asociația «portivă Știința- 
Humorului s-au întrecut La cros

ÎN REGIUNEA SUCEAVĂ
de eteri, iar la 
loe Ia mesele de

taCa nn- Codrul ui 
joc 60 de șahiști.

Viteziștii înaintea întrecerilor

laeobeai m devoir
aâ asociat iei Gheorrbe Apal*-  
Constantm Apalaghicâ la gi»- 
Ioan Vier® la trîncâ, Vwsixt 
șah șî Vasfie Balta Ia tema A»

360 
luat

RĂDĂUȚI. — Etapa I a Spartachia- 
dei de iarnă a tineretului cunoaște un 
frumos succes și în acest raion. In spe
cial duminicile, săKe căminelor culturale 
devia aeaiclpătuare. La iteealia Grăai- 
cești din numărul de 346 de tineri în
scriși pe listele de concursuri au parti
cipat pînă acum 20 la șah. 22 la gim
nastică. 56 la tir. 36 la tenis de masă. 
La Locomotiva Dornești. primele întreceri 
au avut un n-unăr teoemnat de partici- 
paati. 295 Dintre asociațiile ora șutai 
BAlăuȘi s-an evidential piîrt a-mm. pen
tru buna organizare a întrecerilor, aso
ciațiile Știința Centrul Școlar agricol, 
IPROFIL și Viitorul

C. ALEXA, coresp. reg.

Cit mai multe
Îq vacanța de

Pini la 20 ianuarie se vor desfășura 
în întreaga tară întrecerile de patinaj 
viteză contînd pentru faza regională a 
campionatelor republicane. îmbucurător 
față de anii trecuți este făptui că, de 
data aceasta, patinatorii fruntași din 
numeroase centre din țară na numai că 
și-au început pregătirile cu mult mai 
devreme, dar au și luat startul pînă 
în prezent intr-o serie de concursuri de 
verificare. Astfel s-au petrecut lucrurile 
ia Fg. Mureș. Brașov și Tușnad.

în vederea finalelor campiooateLor re
publicane (sfîrșitul lunii, ianuarie) casa 
de cultură d’m Tușnad, care adnwaislrea- 
ză baza sportivă de pe lacul Cuncaț*  a 
luat o serie de măsuri. încă din luna. 
«'A/vntbrie s-a lucrat la sporirea supra- 
fefii laculuL asifel ca 
amenaja o prstă de 400 m (p'ină. în 
prezent pe gheața lacului Ciucaș 
putea trasa o pistă de numai 333 m). 
De asenv?wa, casa de cultură a pro
curat o nouă stație de amplificare

activități sportive

se

să se poată

Reușite concursuri ia haltere
și trlntă

Rr ort.;,ul Timișoara faza I a Spar- 
jțaehiadei de Iarnă este în plină des
fășurare La primul concurs de ha’.- 
tere. organizat de C.S.S. Banatul, în 
talc de ■’monastică a școlii nr. 2, au 
participat 50 de tineri.

Iată cîștigătorii: Juniori cat. U-a: 
cat. 75 kg.: S. Toth (Școala nr. 14 
de 8 ani). Juniori, cat I: cat. 65 kg: 
C. Crăciun (Școala pro
fesională nr. 2), 70 kg,
eat grea: G. Căpraru 
(A.S. Politehnica) 100 kg. 
Seniori: cat. 55 kg.: I. 
Gross (Școala profesio
nală nr. 2). 60 kg, cat. 65 
kg.: L. Popa (A. S. Po
litehnica) 85 kg, cat 75 
kg.: M. Cutacu (AS. Po
litehnica). 85 kg. cat 
grea : S. Ostoivi (Univer
sitatea) 95 kg. Primii trei 
clasați au primit di- 
țlome

Școa’a profesională de 
construcții a organizat 
șa concurs de trîntă, cu 
participarea a peste 50 
&e elevi din anul I. Iată 
câștigătorii : Cat. 50 kg.: 
Cioban; cat 56 kg: Car- 
sazawchi; cat. 62 kg: Se
rali, cat. 70 kg.: Gurgu, 
cat grea: Vlădia.

î

(Urmare din pag 1)

Tlnăml 
a fi cel

A. GROSS
coresp. regional Foto: I. Kovari

iarna a elevilor
acasă conducerile șco- 
asocia{iilor și clubu-

Celor rămași 
lilsr, eoasiliile 
rilor sportive au datoria să le «rgi- 
aiaenr timpul iatr-an mod cit mai 
ptecvt, mai interesant. In aceste zile 
de vacantă, pîrtiite de pe Coeioc, ca 
și din celelalte lacuri din împrejurimi
le Capitalei să an cunoască odihna. 
CansiKHe l’CFS regionale și raio
nale sînt datoare să ia măsuri pen
tru snwa’jar-a de mici patinoare na
turale și acoto unde sint posibilități 
să se amenajeze și unele pîrtii pen
tru schi și săniuțe.

O contribuție înseninată la reali
zarea unui bogat program de acti
vități sportive pot aduce Palatele și 
Casete pionierilor. In această pe
rioadă, în atțenția tuturor trebuie să 
stea faza pe școală a campionatului 
republican școlar de schi. Nici o 
școală nu trebuie să rămînă în afara 
întrecerilor.

Să ne străduim să facem ca vacanța 
de iarnă a elevilor să fie un bun 
prilej de odihnă, de recreare, prin 
organizarea unor activități sportive cît 
mai variate. In îndeplinirea acestor 
importante sarcini cluburile și aso
ciațiile sportive, consiliile raionale și 
regionale UCFS au datoria să spri
jine unitățile școlare, să le ajute cu 
specialiști, să le dea tot concursul.

pentru informarea spectato
rilor în timpul disputelor și 
totodată au fost achizițio
nate lămpi care vor fi 
instalate în jurul lacuîni 
pentru a se putea permite 
ca unele probe, dacă va fi 
cazul, să se poată desfă
șura și în nocturnă.

Deocam dată, pe ghea ța 
laewlui Ciucaș se pregătește 
un lot de sportivi aparți- 
nînd duhului Di name Bu
curești : campionul nostru 
absolut F. indian Papuc, 
campionul absolut și 
cord mânui republican 
probele de juniori 
Patraulea. Dam Lăzărescu, 
Svetlana Busuioc, Victoa 
Sotirescu ș.a.

Antrenorul dinamovist 
FI. Gămulea speră ca la 
viitoarele campionate, pati
natorii vi te zi ști să poată 
modifica simțitor lista re
cordurilor țării, dacă, bine
înțeles, starea gheții și 
eoadițiunile atmosferice vor 
fi favorabile. Se știe că 
în ultimii ani probele de c-ampionat 
avut ioc pe ninsoare, fapt care a 
greuiat mult alunecarea, influențînd 
deci și rezultatele sportivilor noștri.

aceste zile, la Tușnad, patinatorii clubului Dinamo 
desăvir$esc pregătirea în vederea apropiatelor cam

pionate 
acestui

republicane. Iatii-l pe unul din reprezentanții 
club, V. Sotirescu, antrenîndu-se pe gheața 

lacului Ciucaș
■X-

Foto: G. Ștefănesca

au 
in

G. ȘTEFANESCU

Ultimul CBucurs 
al anului rezervat juniorilor

z
De la I.E.B.S.

Ultimele bilete pentru întâlnirea in
ternațională de handbal de astăzi <*o  
la sala Ftoreasca se găsesc de vîn- 
zare la casele de bilete din str. 
Vidu și agenția Loto-Fronosport 
Calea Victoriei nr. 2.

După-amiază biletele se găsesc 
vînzare la casa sălii Floreasca.

★

ion
din

de

Cartea de sport, sprijin prețios 
in dcsiâșurarca activității de cultură fizică

Zilele trecute s-a desfășurat in sala 
Dinamo II din Capitală ultimul con
curs de haltere al anului, rezervat 
echipelor de juniori. întrecerile s-au 
bucurat de un frumos succes de par
ticipare (peste 40 de concurenți) iar 
rezultatele unor halterofili au fost 
mulțumitoare, Mihai Serbu (Dinamo 
Obor) a totalizat 310 kg 
semimijlocie Iar Petre 
aceeași echipă a totalizat 
pană 265 kg. De altfel, 
ocupat primele locuri la categoriile 
respective. La celelalte categorii pe 
locurile I s-au clasat Gheorghe 
Oprescu (Steaua) la cat. cocoș, Dan 
Mihăilescu (Steaua) la cat. ușoară. Cor
nel Chelemen (Dinamo Obor) la cat. 
semigrea și Sorin Arjică (Viitorul) 
la cat. grea.

Primul loc pe echipe a revenit ju
niorilor de la Dinamo Obor care au 
totalizat 13 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat echipele Viitorul cu 
19 p. și Sirena cu 22 p.

Patinoarul artificial
August" este deschis
astăzi între orele 19—12 și 17—19, 
sîmbătă 19—12 și 15—17 și duminică 
10—13 și 15-17.

(Urmare din pag. 1)
ț 

Gh. Ghișoiu și AL 
de antrenament la 
(ed. I și II) de L 
Predescu, „Canota

pe

formă de joc" de 
Muszi, „Probleme 
jocurile sportive" 
Teodore seu și A.
jul*  de C. Florescu, „Hochei
gheată" de M. Flamaropol, „Automa- 
saju!" de dr. A. Ionescu, fac cinste 
oricărei biblioteci.

Dar nu numai literatura de strictă 
specialitate a stat în atenția editurii 
în acești ani. Au fost tipărite cărți 
care să contribuie la educația fizică 
a unor mase largi de oameni a: mun
cii în domenii ca : gimnastica de în
viorare. gimnastica în producție, în
vățarea înotului, călirea organismu- 
lq£, eultura fizieă a mamei și copi
lului etc.

La grupă școlari șî pionieri au apă
rui : „Jacuri pentru copii și tineret" 
dh» N. Mujicikov și I>. Baran ga, 
„Joeitri pionierești" de I. T. Argheri. 
Capitolul acesta, care privește edu
cația fizică a preșcolarilor și a șco
larilor mici și mari, va trebui serios 
knbogățit.

Cărți cu caracter de reportaje cum 
rtnt : „Cu sportivii romînî ta Mel
bourne", „Jocurile 
Roma" și „Fotbal 
ferite meridiane" 
•preeferea largă a 
uoestră.

Turismul^ care în anii regimului 
democrat-popular a căpătat o dez
voltare uriașă, a primit în sprijin o

variată pe 
cuprinde de ase- 
domeniul aviației 
sportiv, pescuitu-

V.

de 
de

din parcul 
pentru publio

.,25

la categoria 
Roșea din 

la categoria 
aceștia au

SPORTIVI,
procurați-vă din librării

AGENDA SPORTIVULUI
1963

Olimpice de la 
și fotbaliști Ia di- 
s-au bucurat de 
cititorilor din țara

ti

de

serie de călăuze și ghiduri turistice 
ca: ■ „Bncegii — turism, alpinism" 
de Em. Cristei «I N. Dieaatriu, „Ceah
lăul" de Gh. lacomi. S. Nicolau, V. 
Simpliceanu și D. Popesee, .Tara 
Bîrsei*  de Gh. Epuran etc.

Tematica deosebit de 
care am abordat-o 
menea lucrări din 
și parașutismului 
lui și vânătoarei.

Au apărut numai în editura noas
tră, intr-un deceniu și ceva, peste 550 
titluri intr-un tiraj ce depășește cifra 
de 3.000.000 exemplare. Ca să ne dăm 
seama ce înseamnă aceste cifre ar 
trebui să știm că în tot timpul regi
mului burghezo-raoșieresc n-au apă
ru*  nici 20 de titluri de sport — ne- 
maivorbiad de calitatea lor șî de 
rajul infim al lucrărilor.

Cartea sovietică ne-a fost și ea 
um prețios sprijin. „Antrenamentul
ttetului" de N. Ozolin, „îndrumătorul 
activistolni de cultură fizică și sport" 
de Harlamov, „Manualul de igienă 
sportivă*  de I. Bogdanov și G. Kra- 
koviak, „Educația fizieă și sportul 
pentru școlari" de V. Starikov, „Atle
tism" voL I și n de G. Vasiliev și 
N. Ozolin, „Studii de fiziologie a 
exercițiilor fiaiee*  de A. Krestovni- 
kov, „Insigna de onoare" (G.T.O.) de 
G. Koroblov etc. sînt cîteva din pri
mele cărți traduse din literatura so
vietică de specialitate. De atunci nu-' 
mărul lor a crescut continuu și dacă 
e să le amintim numai pe cele mai 
recente nu vom putea să nu mențio
năm lucrări valoroase ca „Teoria edu
cației fizice" în redactarea lui A.

Novikov și L. Matveev, „Procesul în
vățării în educație fizică" de V. Be- 
Iinovici, „Biomecanica exercițiilor fi
zice" de D. Donskoi, „Părinților des
pre educația fizică a copiilor" de 
Iakovlev etc.

Litera tura sportivă din țările 
democrație populară a constituit,
asemenea, o sursă de îmbogățire a 
tematicii sportive, în special în do
meniul fotbalului, atletismului, îno
tului

Sutele de titluri și milioanele de 
exemplare puse la dispoziția cititori
lor nu răspund în întregime nevoilor 
mereu crescînde de literatură spor
tivă. De aceea numărul cărților pla
nificate să apară crește de la un an 
la altul. Producția anului 1962 este 
mai mare decît a anului 1961, iar cea 
a anului 1963 și mai bogată. Este fi
resc să fie așa. Salutul C.C. al P.M.R., 
Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri către Conferința pe țară a 
UCFS pune în fața mișcării sportive 
sarcina cuprinderii unor mase cît 
mai largi de oameni ai muncii și a 
întregului tineret în practicarea e— 
xercițiilor fizice și sportului.

Hoiărîrea Conferinței pe țară a 
UCFS arată că publicațiile și cartea 
sportivă trebuie să-și îmbunătă
țească conținutul ideologic, nivelul 
publicistic, grafica de prezentare. Ea 
trebuie totodată să realizeze o mai 
strînsă legătură cu viața.

Pe această linie vom canaliza efor
turile noastre pentru a face din car
tea de sport un ajutor și mai eficace 
în munca antrenorilor, profesorilor de 
educație fizică, activiștilor, instructo
rilor sportivi și sportivilor din pa
tria noastră.

Ea conține pe lingă calendarul 
nului viitor și o serie de schițe 
vederea amenajării terenurilor spor
tive, lista recordurilor, știri, notițe, 
adresele și telefoanele cluburilor 

și bazelor sportive ele.

?ni

Citiți

siTEHWICâ
Din cuprins :

— 15 ani de la proclamarea Re
publicii.

— Imagini dunărene.
— „IL-62" un nou expres aerian.
— „Creierul electronic" la lucru.
— Motoplanoarele.
— Cu schiurile în munți.
— Cum sînt observați sateliții.
— Automobilei pitic.
— Parașuta zmeu.
— Motorul cu piston rotativ.
— Protecția biologică și radiațîite 

radioactive.
— întreținerea motocicletei în 

timpul iernii.
— Noi nu avem etape inactive.
— Stații științifice și rampe lu

nare.
— Receptor pentru banda de 144— 

116 MHz.
—- Codul internațional al radio

amatorilor.
— Magazin, jocuri încrucișate etc.

v

ABOMII-VA IA PUBLICAȚIILE SPORTIVE PE ANUL 1963
Ziarul SPORTUL POPULAR

Revistă ilustrată SPORT

REVISTA DE SAH>

— apare luni, marți, joi și sîm
bătă: pe 3 luni lei 12 — pe 6 
luni tei 24

— apare
T5 — pe 6 
lai 60.

— pa un an tel 

bitunar: pe 3 tuni tei 
luni lei 30 — pe un an

lunar: pa 3 luni tei 9
— pe 6 luni lei 18 — pe un an 
lei 36.

apare

— apare lunar: pe 3 luni 
5,25 — pe 6 lei 10,50 — 
un an tei 21.

CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT
Abonam&nfete se fac la țoala
și la difuzorii voluntari din întreprinderi și instituții.

lei 
P»

— apare trimestrial: pe 6 luni 
lei 6 — pe un an lei 12.

oficiile P.T.T.R., la factorii poștali

J



De ce mulți juniori nu confirmă? ■ ■ •

Răbdare și perseverentă>

In fotbal, acest sport atît de te- 
' drăgit la noi în țară, apar mereu 

noi și noi talente. Izvorul e nesecat. 
De ce totuși mtilți juniori talentați 
nu confirmă ?

Răspunsul îl găsim în feltrt cnm 
se muncește cu juniorii, cum sini ei 
priviți de antrenori și conducători. 
Multe 
local 
lente 

, mici.
promovate în echipe de categorie su
perioară, 
mâți se 
mijloace 
fotbaliști 
nostru îi
perspective. Nu trebuie să uităm că 
un talent nu se va dezvolta niciodată 
în echipe de valoare mediocră. Dacă 
va fi promovat însă într-ro formație 
mai valoroasă, unde are coechipieri 
de la care poate învăța și unde exis
tă posibilități de instruire la un nivel 
superior — el se poate dezvolta și 
confirma calitățile.

O altă cauză este lipsa de încre
dere în posibilitățile lor. Alergînd 
după rezultate imediate, unii antre- 

n 
cer^si 
aduc 
eram 
meu, 
chipă 
ceput 
căuta _
chipă ? Antrenorul însă, mi-a spus 
că trebuie să avem răbdare, pentru 
că Fătu este talentat și va veni 
timpul cînd va confirma calitățile 
sale. Și a avut perfectă 
împreună cu Fătu 
de 10 ani o aripă 
vorbit mult.

Dar iată exemple 
pe care o antrenez, 
promovam la timp

dintre ei s-ar fi 
exemplu, a avut 
alții, de altfel — 
și poate că prin.

talente se pierd din cauza unui 
patriotism exagerat. Unele ta- 

apar în 
Și cînd

așa-zisele- echipe 
e cazul să fie

conducătorii primelor for- 
opun și caută prin orice 
să le păstreze în echipa cu 
anonimi. Și atunci, fotbalul 
pierde pe acești jucători cu

nu au răbdarea necesară, ce se 
in munca de perspectivă. îmi 
aminte că, într-o vreme cînd 
jucător consacrat, antrenorul 

Em. Vogi, l-a introdus în e- 
pe tinărul Florea Fătu. La îa- 

: l-am privit cu neîncredere. Ce 
un începător lingă mine în e-

dreptate.
am format timp 
despre care s-a

prima formație pe Florea, Sfetcu, Dri- 
dea L Dridea II, Pahonțu, Tabarcea 
etc. poate că unii 
pierdut Sfetcu, de 
la început — ca și 
și perioade slabe,
golurile parabile primite, el a con
tribuit la unele din eșecurile' echipei 
noastre. Nu ne-ara pierdut însă răb
darea, Și mai tîrziu, el a confirmat 
calitățile pentru care l-am promovat

Dacă, de exemplu, Biikosi nu ar 
fi fost ținut atîta timp pe tușă cu 
marile sale calități de „șuter" (por
tarii pot spune cite emoții au cînd 
Bukdsj se află pe la marginea ca
reului...) ar fi devenit, poate, cel mai 
bun centru înaintaș d, Ia noi 
țară. Stînd însă mai mult pe 
el și-a pierdut încrederea în 
Cit de greșit s-a procedat cu
jucător acum cîțiva ani, prin faptul 
că nu s-a muncit cu el cu răbdare, 
se vede azi, cînd Biikosi, recîștigin- 
du-și încetul cu încetul încrederea 
în calitățile și posibilitățile sale, a 
început să 
bine.

Am dat
demonstra că fără răbdare și fără 
o muncă perseverentă nu vom reuși 
să valorificăm toate talentele în fot
bal.

Bilanțul anului 1962

Performerele probelor 
de alergări

din 
tușă, 
sine, 
acest

joace din ce în ce mai

aceste exemple pentru a

ItIE OANÂ
antrenor-Ploiești

condiții de joc. 
un spectacol 

tehnic. ArieșuJ 
jucînd cu am-

0 frumoasa victorie 
a Arieșului Turda: 2-1 (0-1) 

cu Novisad (Iugoslavia)
TURDA 26 (prin telefon). Marți s-a 

disputat întîlnirea internațională A- 
rieșul Turda — Novisad, urmărită 
de aproape 4000 de spectatori și în
cheiată cu o frumoasă victorie a e- 
chipei gazde la scorul de 2—1 (0—1). 
Terenul — curățat din timp de ză
padă — a oferit bune 
întîlnirea a prilejuit 
frumos, de bun nivel 
a dominat mai mult,
biție, și a obținut un succes remar 
cabil în fața unui adversar de cate
gorie superioară, care a. desfășurat 
un fotbal tehnic. Scorul a fost deschis 
de oaspeți în min. 14 prin Vlaski. In 
continuare, echipele ratează cîteva 
ocazii bune (cea mai clară a pier
dut-o Pantea în min. 35). După pauză, 
jocul este și mai dinamic, fazele de 
poartă abundă. Podaru a egalat în 
min 60 și tot el, în min. 77, a adus 
victoria echipei sale, mareînd după 
o frumoasă combinație cu Raab și 
Pîrvu. înaintările au avut și alte 
ocazii, care însă au fost ratate 
(Huszar min. 54 șl 56, Raab min. 62 
și 83, Podaru min. 86 la gazde, Klipa 
min. 73 și Pilmaier min. 81 la oas
peți). La sfîrșitul partidei, echipele 
au fost aplaudate pentru frumosul 
joc desfășuraL (L Pataki, coresp.).

• C.S.M. 
Anina cu 
„A 15-A 
Ia

Din campionatele regionale și interraimfe
REGIUNEA BUCUREȘTI

Clasamentul definitiv al 
prezintă astfel r 

Unirea Răcar! 
Victoria Giurgiu 
Dunărea Giurgiu 
S.N. Oltenița 
Sporting Boșioxl

20
18
18

2 37:17 24 
1 25: 8 25
4 40:15
4 23:14
< 29:23

și de Ia echipa 
Dacă noi nu-i 
și cu curai în

P^OMOEXPRES«2X1X21
LOTO CENTRAL

concursului
30 decembrie

9 meeiuri din cadrul diviziei „A.** a 
campionatului italian șl 4 meciuri din 
,,B“. alcătuiesc programul consumului 
Pronosport Nr. 52 din 
1962.

Reamintim programul 
sânt ------- --concurs ;

acestui intere-

I.n.
nr. _____
XV. J uventus—Manto va
V. Lane'rossi—Genoa

VI. Palermo—Modena 
Vn. Sâmpdoria—Torino 

Vin. Spăl—Milan
IX. Messina—Como

X. Sambenedettese—Brescia
XI. Triestina—Lecco

XU. Verona—Padova
Sp. Venezia—Florentina

Bol ogna—N a poli 
Gata nia—At a lan ta 
Interna zio na le—Roma

camp.

n
N

Premiile tragerii din 21 decembrie 
1962, întregi și sferturi :

Premiul special A : 2 a 15.630 lei și 3 
a 3.997 lei ; Premiul special C ; 2 a 7.164 
lei ; Categoria I 3 a 22.515 lei și 2 a 
5.628 lei ; Categoria a n-a 4 a 15.029 lei 
și 5 a 3.757 lei ; Categoria a IH-a 16 a 
4.517 lei si 10 a 1.129 Iei ; Categoria a 
IV-a 32 a 2.001 Iei șl 39 a 500 lei ; Cate-

«i

ti 
ti

w
M
•9

Categoria a Vil-a
145 lei ; Categoria 
și 150 a 140 lei.

48 a 360 lei; 
lei și 113 a 

118 a 580 lei 
a Vin-a UI

S 
W

Tragerea specială a Revelionului LOTO

H

CENTR.\L

Marea tragere a Revelionului la LOTO 
CENTRAL ține încordată atenția tuturor 
partlctpanțUor la sistemele LOTO PRO
NOSPORT. Nenumăratele premii oferi
te depășesc toate tragerile desfășurate 
pînă in prezent.

Marea tragere a Revelionului atribuie 
în afara premiilor obișnuite, autoturisme 
și excursii In U.R.S.S. în număr neli
mitat.

Printre autoturismele ce se atribuie 
amintțm : Skoda-Felicia. Moskvicl șl 
Skoă^Octavla, apoi, motociclete, frigi
dere. televizoare, aragazuri, mașini de 
cusut, mașini de snălat rufe șl alte 
numeroase premii în obiecte.

Menționăm că tragerea specială a Re
velionului loto central este prima 
tragere specială la care se extrag 61 
numere din urnă.

Cumpârati-vă clin vreme bilete pentru 
marea tragere a Revelionului la LOTO 
CENTRAL.

30131 LEI PE UN BULETIN ABONA
MENT LA PRONOEXPRES

La concursul Pronoexpres din n de
cembrie 1962, participantul Farcaș Du
mitru din Otopenl a obținut pe un bu
letin abonament 30.131 lut.

Această perfoimanță dovedește câ șl 
pe buletine-a bona meni se pot obține 
premii importante.

Pro cura ți-vă buletlne-abonament M 
PRONOEXPRES pentru luna ianuarie, 
1963. Vîn zarea buletinele r-abonament 
se închide în ziua de luni, 31 decem
brie a.c. o dată cu vînzarea buletine
lor pentru concursul PRO no exprto 

<lin 2 ianuarie 1963.

PRONOEXPRES

Rubrică redactată de Loto-Pronosport

SCHIORII DE LA CASA
SÎNT GATA

de 
la 
să 
depîrtii, profitînd 

ultima vreme. Lo
de la probele al- 
maestrul sportului

4
La tragerea Pronoexpres din de- 

urnăcembrie 1962 au fost extrase din 
urm.it-aareie numere :

31 3? 40 28 14 11

Nr. de rezervă : 37 18.
Fond de premii ; 400.723 lei.

După o îndelungată perioadă 
pregătire pe uscat, schiorii de 
Casa Ofițerilor Brașov au început 
se antreneze pe 
zăpada căzută în 
tul concurenților 
pine, pregătit de
Ion Cața, cuprinde pe lîngă o serie 
de elemente consacrate ca N. Pan- 
drea,. Gh. Bălan, Al. Zangor, N. Șu- 
teu, Sp. Bălan, C. Bălan, Edith Șu- 
teu, Monica Klokner și o serie de 
tineri schiori, printre care Romulus 
Rotaru, Andrei Mathe și Doris Bokor.

Antrenorul Marcel Stupa.ru se ocu
pă de pregătirea fondiștilor, care vor 
participa, anul viitor, la o serie de 
importante întreceri internaționale ! 
Antrenamentele pe zăpadă, efectuate 
in Poiana Brașov, au scos în. evi
dență dorința de a se pregăti temei
nic pentru a face față cit mai bine 
sezonului ce bate la ușă. Cei mai 
harnici s-au dovedit senierii Si. Dră
guț, Gh. Cincu, Al. Zangor, Gh. Cim- 
poia, N. Bărbățescu, C. Carabelea, 
D. Zangor, N. Mărtoiu, V. Grapă, 
Gh. Popa, N. Țeposu, multipla cam
pioană republicană la senioare Elena 
Tom, juniorii I. Mirsea, I. Andrei, 
I. Ignat, junioarele Rodica. Cimpoia, 
Elena Popa, Maria Drăghici etc.

Dintre seniori, unii se pregătesc 
pentru o probă puțin cunoscută în 
țara noastră. Este vorba de biatlonui 
modern de iarnă, care constă dintr-o 
alergare pe schiuri pe o distanță de 
20 km și patru trageri cu arma în 
poligoane diferite. Pregătirile spe
ciale efectuate pentru biatlon au scos

Maria Budan dștigă titlul de campioană balcanică la 80

1960
1902

8432 p
8555 p

26.03
25,87

MM

Cu proba de 3.000 m obstacole în
cheiem prima parte a retrospectivei 
noastre, privind probele masculine. 
Tn continuare prezentăm bilanțul pro
belor feminine.

3.000 M OBSTACOLE

care

9:073 (9:01,5)

CAMPIONATELE

DE START

8:373
8:57,8
8:593

(61,0)
(60,3) 
(60,2)

(Steaua) 
(Met. Buc.) 
(Din. Buci

4.
5.
6.
7.
8.
9i 

10. 
11. 
12.

(Petrolul 
(Se. Sp.

9:11,6 
9:27,6 
9:31,8
9t32,2
935,6

ca în timpul sezonului, de 
mai despart 10 zile, să facă 
pregătirilor efectuate, și să 
prin performanțe ridicate

Reșița a învins Minerul 
4—1 (1—1) în finala cupei 
ANIVERSAR® A R.P.R.“. 
au participat 6 echipa.

Gită (SSE Galati) 
Tuțică — ' - -PI.) 

UCFS

INTERRAIONAJLE
Seria I

400 METRI
(—) Florentina Stancu 
(59,2) Georg. Dumitrescu 
"9) —

56,6

FEMEI

200 METRI

N. P'andrea, unul din cei mai valoroși reprezentanți ai Casei Ofițerilor Brașov

9416 p
9518 p 
9533 p 
9795 p

(St. Buc.)
(CSS Timiș.) 
(Met. Buc.)

Elisab. Teodorof (Din. BucJ 
FI. Grec eseu (Din. Buc). 

Lcont. Frunză (Rap’d BucL) 
Viorica Gabor (Din. Br.) 
G. Dumitrescu (Met. Buc.) 
Vict. Coșa (Farul C-ta) 
L. Păuieț (Met. Roman)

FI. Stancu (Steaua) 
Olga Borangic 
L. Ves elino viei 
Aurelia Sîrbu

(2:14,6) 
(2*06,8)
(2:25,4)
(2:19,2) 
(2:14,7)
(2:18,3) 
(2116,8) . . .. _______ _
(2:30,8) Ana Cimponeriu (CSS Tim4 
(2:26,4) El. Bucur (Petrolul PI.) 
(2:19,7) Ana Negru (St. Cluj)

turului se
6. Unirea Minăstirea 15 6 4 5 32:39 16
7. Locomotiva Fetești 15 6 4 5 22:29 16
8. Oltul Tr. Măgurele 15 5 5 5 25:20 15
9. Bărăganul Fetești 15 5 4 8 21:19 14

10. Energia Călărași. 15 5 3 7 20:18 13
11. Voința Urziccni 15 5 3 7 20:23 13
IZ. Avtntuj Slobozia 15 5 2 8 19:31 IZ
IX Dunărea Zimnicea 15 5 1 9 13:29 11
14. Spicul Cacaleți 15 5 1 9 12:30 11
15. Unirea Videle 15 4 2 9 14:27 10
16. Victoria Lehliu 15 2 2 11 23:46 6

(—) Zoltan Vamoș (Dinamo Puc.) 
(—) Ion Dând ir iu (Prahova PI.) 
(8:49,2) Târfe us Strzelbiseki (Rapid

Buc.1
Victor Caramihai (Unirea 
Buc.)
V. Florea (Lam. Roman) 
N. Siminoiu (Rapid Buc.) 
Maftei (Laminorul Roman) 

Mircea Spud erei (Steaua) 
Ion David (C.S.O. Timiș.) 

Teodor Haș (Din. Buc.)

Florica Grecescu , _ _  ____ ,,
Leontina Frunză' (Rapid Buc.) 
Viorica Gabor (Din. Brașov) 
Victoria Coșa (Farul C-ța) 
Elisab. Teodorof (Din. Buc4 
Sanda
Ioana 
Maria

(8:59,2) 
(10:06,4) 
(-) Gh. 
(9:544)
(9:39,2) 

(9:50,5)

8:50,8 
8:48,6

9:43,6 
9138,2 
9:36.4 
9:37,7

1. Gloria Al e xenti 
C.F.R. TltU 
Trac. S.M.T. Frăsinet 
ICAB Arcuda 
Strungul Călărași 
Spieul Căzănești 
Recolta Hagieni 
Victoria Tăndărei 
Metalul Ciulnița 
S.M.T. Cocioc

Seria a
Victoria Brîncenl 
Teleormanul Belitori

1. 
a
X Tractorul ULmuIeț 
‘ Avântul Valea Roșie 

Recolta Brezoaiele 
Tractorul Drâgânești 
Victoria Tătărăști 
Tractorul Traian 
Spicul Bucșani 
R. Slobozia Mîndra 
C.F.R. Giurgiu 
Avicola Mihăileștl

100 METRI
Ioana Petrescu
Crista Maksay
Ana Beșuan (St. Cluj)
Gabrieta Luță (Rapid Buc.) 
Georgeta Palade (St. Buc.) 
Viorica Furdui (Șc. Sp. UCFS 
Roman)
Maria Sudan (St, Buc.) 

Maria Filip (Șc.--------------
L. Veselinovici 
Eva Soos (CSS

(Rapid Buc.)
(Met. Buc.)

UCFS Roman) 
(CSS Timiș.) 
Tg. Mureș)

5 1S:23
5 18:26
6 11:29
1 14:34

STAN CRISTEA-coresp.
8532 p
8753 p
8633 p

1 10 25 50

1959 11,8 12,6 13,0 13,3
1960 11,9 12,6 12,9 13,2
1961 11,s 12,5 12,8 133
1962 12,0 12,« 124 13,2

Ioana Petrescu 
Crista Maksay 
Ana

2:08,3 
Zi08,8 
2:13,0’ 
2:13,1 
2:14,4 
2:14,9 
2p:20,0 
2:20,4- 
2:20,4

11,7
113

M GARDURI

1 10 25 s«
2:09,0 2:22,8 2:31,8 2:>M
2:08,2 2:23,1 2:31,2 Î-.SIJI
2:06,8 2:19,7 2:27” *>' 2:37,6.
2:083 2^223 2:27A 2:3M

1959 2:16,1 9590 P
1960 2:17,0 9475 P
1961 2:16,1 9571 P1962 2:153 968? P

(12.5)
(11.6) 
(11,6) 
(12,2) 
(12,0) 
(11,8)

Maria Budan (St. Buc). 
Aurelia Sîrbu (Met. Buc.)
Liana Jung (Steaua)
Valeria Bufanu (Din. Barăxț

. Maria Pândele (Unirea Buc^ 
Fel. Grama (SSE Reșița)

Ana Sgăvirdea (St. Urni?.) 
Elena Vast (CSS Timiș.) 

Margareta Costin (Crisana Or> 
Olga Borangic (St. Buc.)

în evidență aptitudinile lui N. Băr- 
bățescu ți C. Carabelea

Ca și în anii trecuți, schiorii de 
la Casa Ofițerilor Brașov așteaptă 
cu încredere sezonul competițional. 
Rămîne 
care ne 
dovada 
reflecte
cantitatea și calitatea muncii depuse.

(Rapid 
(Met. Buc). 

Beșuan (St. Cluj)
(—) Gabriela Luță (Rapid Buc.)
(25.7) Georgeta Palade (St. Buc.) 
(26,3) Eva Soos (CSS Tg. Mureș) 
(—) Maria Budan (St. Buc.)
(26.7) “ “
(26,6) 
(2^,1) 
(26,1)

1 10 25 50

1959 24,9 28,5 27,4 28,2
1960 24,4 26,7 273 28,0
1961 25,0 26,4 27,0 27,8
19 $2 244 26,4 273 284

C. GRUIA
coresp. regional

10 25 501

1959 11,6 12,1 13,0 14,1
1960 11,4 iz,l 12,7 133
1961 1LS U4 124 133
1962 113 114 12,6 1L»

90571953
1960
1961
1962

I» 
»2SS > 
9405 p 
9234 p

Rapid București învinsă 
de ultima clasată in campionatul 

Capitalei!
In etapa a IX-a a campionatului 

Capitalei s-a produs o mare surpriză: 
echipa Rapid, finalistă a campiona
tului republican, a fost învinsă de 
ultima clasată. Cimentul, cu scorul 
de 4863-4598 p.d.

Iată celelalte rezultate : Unirea — Ti
tanii 4771-4606 ; Laminorul—M.T.T.C. 
4611-4472-; VoințIndinal 4730-4585; 
Sirena—Iuta 4616—4195 ; Dinamo II—Di
namo I 4608-4044; M.M.C.M.-Reeolta 
4877—4660. Cel mai bun rezultat indi
vidual in această etapă a fost înre
gistrat de Gh- Plșteanu (Cimentul) 
marcat cu 862 p.d;

Clasamentul după nouă etape: La
minorul 25 p., M.M.C.M. 23 p;. Voința 
23 p. (punctaveraj mai mic). Rapid 
21 p„ Dinamo II 21 p., Unirea 19 p.. 
Sirena 1? p., Dinamo 17 p.. Titanii 
15 p„ Iuta 15 P.. Cimentul- 13 p:, Re- 
colta 13 P-, Indinal 13- p.

Stupa.ru


Dublă victorie rominească în întilnirile de handbal 
cu reprezentativele R. P. F, Iugoslavia

După un meci frumos, echipa noastră
(Urmare din pag. 1)

Hedeșiu este angajată impecabil la 
semicerc (nu ar strica acordarea unei 
atenții mai mari aceetei jucătoare 
atât de rapide iși eficace) și din nou 
luăm conducere : 4—3. Și alte două. 
acțiuni în care Maria Constantinescu,. 
pornită ca un bolid pe contraatac și 
E. Hedeșiu, faultată în pozație dară 
de gol (lovitura de 7 metri este trans
formată de astă dată de A. Oțelea), 
fac ca scorul la pauză să ne fie fa
vorabil cu 6—3.

La reluare, jocul își pierde din 
spectaculozitate. La echipa noastră, 
apărarea a început să funcționeze 
mai bine, în timp ce atacul a scăzut 
ritmul, plimbînd mingea static, fără 
un scop precis. In același timp și 
adversarele joacă mai prudent și nu 
cedează mingea cu ușurință. Asta 
face ca echipa fi. P. Romine să mar
cheze primul gol (7—4), prin Maria 
Constantine seu și abia in min. 33, 
după ce Jakovetici redusese din 
handicap printr-un „7 metri" trans
format în min. 26. Jucătoarele noastre

Handbaliștii romini nu și-au dezmințit valoarea nici de această dată!
(Urmare din pag. 1) 

stă parte a întîlnirii, superioritatea 
handbaliștilor romîni a fost evidentă. 
Cu toate că oaspeții văzînd probabil 
,pă încercările lor de a împiedica 
majorarea scorului nu au eficacitatea 
așteptată, au ieșit la atac. Ei au reu
șit, la rîndul lor, unele faze pentru 
care publicul spectator i-a răsplătit 
cu aplauze.

Cîteva cuvinte despre joc. începu
tul partidei nu ne-a fost, favorabil și 
ideși am deschis scorul, oaspeții con
duc'totuși în. min. 10 cu 3—2. Atît a 
•durat însă perioada de echilibru a 
jocului. In continuare echipa noas
tră realizează goluri prin puternice 
șuturi de la 9—10 m. în finalul re
prizei, handbaliștii romîni reușesc să 
se apropie de semicerc, obțin două 
lovituri de la 7 m dintre care, din 
păcate, numai una este transfo» 
mată.

După pauză, așa după cum am mat 
spus, aspectul meciului s-a schimbat 

In „Cupa de iarnă” la handbal In 7

Clubul sportiv școlar in stric...

CU SI FĂRĂ COMENTARII

feminină a cîștigat cu 8-5 (6-3)
par mulțumite de rezultat și nu mai 
forțează. Este rîndul echipei iugo
slave să atace insistent, dar Irina 
Hector, atentă, reține de cîteva ori. 
Pînă la sfirșit, fiecare formație mal 
înscrie o dată prin Iasici și Hedeșiu 
(ambele goluri in min. 40), partida 
luind sfirșit cu scorul de 8—5 (6—3) 
pentru R.P. Romină.

Arbitrul Horst Singer CR.D.G.) a 
condus, în general, bine următoarele 
formații:

R.P.R. : Irina Hector—Josefina Ște- 
fănescu, Maria Constantinescu, Ana 
Boțan, Constanța Dumitrescu, Aurora 
Leonte, Victorița Dumitrescu, Ana 
Nemetz, Antoaneta Oțelea, Elena He- 
deșiu ; R.P.F.I. : Ruzica Miladinovici 
(Zdenka Istvanovici)—Radrmla Radu- 
novici, Maria Jakovetici, Mira Jasici, 
Jovanka Jurcak, Stanka Jevrici, Zlata 
Rebemjak, Ankica Gojnici, Visnja 
Tusak.

★
Astăzi, de la ora 18,15, se dispută 

al doilea meci intre cele două repre
zentative.

radical. Toți jucătorii romini, îu . 
frunte cu tînărul portar Ion Bogo- 
Tea, acționează mai bine. Rezultatul ? 
Scorul ajunge în min. 37 11—5 pen
tru R. P. Romină ! Partida își recîș- 
tigă din frumusețe pe măsură ce se 
apropie de sfirșit, datorită în mod 
deosebit acțiunilor spectaculoase al» 
handbaliștilor romîni.

Arbitrul Jan Dolezal (R. S. Ceho
slovacă) a condus următoarele for- 
mâții:

R. P. ROMINĂ : Bogolea (Redl) — | 
Ivănescu (6), Jacob, Covaci (1), Hna» 
(3), Nodea, Costache II (2), Costache I 
(2), Moser (4), Bădulescu, Coman.

R. P. F. IUGOSLAVIA : GSry — 
Malici, Dekaris (1), Duranec (1), Ida- 
koviei, Karadja (3), Milkovici (1), 
Martincevici (2), Saresnkapa (1), Pa- 
viciei, Vican (3).

★

Astăzi, ineepind de la ora 19,15, 
handbaliștii iugoslavi în ti in mc selec
ționata studențească a țării noastre-

respectiv, Rotaru (3) și Paraschiv (4).
STEAUA—DINAMO (m) 21—12

(12—4). Steaua a început „tare*,  depă
șind clar rezervele dinatuov iști lor buen- 
reșteni. In atac militarii au jucat variat, 
destrămînd ou ușurință apărarea adversa
rilor lor. După 14 minute tabela de mar
caj arăta scorul de 9—0 în favoarea 
echipei Steaua. în repriza a doua, jocul 
a fost mai echilibrat. Dinamovișlii s-au ■ 
apărat mai bine, iar în atac — Lucian 
Popescu și Ristoiu au creat numeroase I 
breșe m dispozitivul de apărare al eebi- : 
pei Șteaua.

P rog ramul de marți după-amhază, des
fășurat în sala Floreasca, a cuprins și 

’ jocuri din cadrul „Cupei de iarnă*. Con- 
i finmnd forma bună arătată în uâtimele 
Intîlniri, C. S. Școlar a obținut o nouă 
.țvietoric, de data aceasta în fața Rafină- 
(frici Jeleajen.

Iată cîteva amănunte deepre aceste 
j partide :

C. S. ȘCOLAR—RAFINĂRIA TELEA- 
{ JEN (m) 22—21 (14—8). La început 
jocul a fost echilibrat. In minutul 9 

j ©ooruil era egali : 3—3, ca apoi după 
I numai patru minute C.S.Ș. să acumuleze 

«ni avantaj de trei goluri. In continuare, 
școlarii au reușit să mărească diferența 
la 6 goluri. După pauză, jucătorii de 
in Rafinăria Tdeiajen au reușit să reducă 
■din handicap. în ultimele 10 minute ei 

forțat egalarea, dar nu au putut decit 
•ă micșoreze diferența la uji punct. Cele

1 mai multe goluri au fost înscrise de : 
Coran (6), Anglie] (5) pentru C.S.Ș.,

PLEDOARIE
„Fotbalul (american n.r.) înseamnă 

violență" este titlul unui articol apă
rut in revista americană „LOOK". 
„In curind — scrie revista — va 
avea loc adunarea sutelor de mii de 
tineri care practică fotbalul (ameri- 

< can). Mulți dintre ei vor păși pen- 
| tru prima oară pe teren. Ei trebuie 
' să știe că acest sport este violent.

Rănirile sint frecvente și există și 
cazuri mortale. Amil trecut au fost 
zece, cu unul mai puțin decit in I960".

Culmea este că după această in
troducere autorul articolului face o 

, pledoarie fierbinte în favoarea... prac
ticării acestui sport de un număr 
cit mai mare de tineri americani. 
Probabil că nu era mulțumit de 
procentul „scăzut" al deceselor de 

; pe terenurile de fotbal american.

BANI SĂ IASĂ...

f* 1 * O nouă afacere in lumea fotbalu- 
i lui profesionist. Jucătorul englez

FORMAȚIA iugoslavă masculină de 
handbal Rukomet Club Zagreb, aflată 
în turneu în Belgia, a jucat la Lidge 
cu echipa O.C. Flemallois pe care a 
învins-o cu 13—10 (5—3).

PÎNA IN PREZENT s-au înscris la 
viitoarele campionate mondiale de tenis 
de masă reprezentanții a 41 de țări, 
ceea ce reprezintă un adevărat record 
de participare.

HOCHEI PE GHEAȚA : R. S. Ceho
slovacă (tineret) — Saskatoon Quagers 
(Canada) 5—4 (5—0 ; 0—0 ; 0-4) ; SONP 
Kladno — Torpedo Gorki 6—4 (3—1 ; 
2—2; 1—1).

TRADIȚIONALA cursă de alergare ca
re se va desfășura în noaptea anu
lui nou la Sao Paulo va reuni la 
start numeroși campioni din diferite 
țări ale lumii. Printre aceștia se află 
argentinianul Suarez, iugoslavul Cer- 
van, finlandezul Salonen, belgianul 
Alonsius, englezul Anderson, italianul 
Ambu și suedezul Karlsson.

MECIUL de șah dintre selecționatele 
orașelor Budapesta și Varșovia s-a în
cheiat cu rezultatul de 32,5—15,5 puncte 
în favoarea șahiștilor maghiari.

TURNEUL internațional de polo pe 
apă, desfășurat la Zagreb, a fost cîș
tigat de echipa orașului Split.

ZIARIȘTII sportivi din R.P.F. Iugo
slavia l-au desemnat pe gimnastul 
Miroslav Cerar drept cel mai bun spor
tiv iugoslav pe anul 1962.

• Reprezentativa olimpică de fot
bal a U.R.S.S. s-a întors la Moscova 
din turneul întreprins in America de 
Sud.

La sosire, antrenorul echipei, Via- 
ceslav Soloviev, a făcut o declarație 
corespondentului TASS : „Desigur, 
cel mai interesant meci pentru noi 
a fost cu echipa F. C. Santos în care 
joacă Pele, Cutinho, Pepe și alte ve
dete ale fotbalului brazilian. Tinerii 
jucători ai echipei s-au comportat 
foarte bine în acest meci și numai 
o greșeală a portarului Kotrikadze a 
făcut ca scorul să nu fie egal. Cei 
mai buni jucători ai noștri au fost 
Logofet, Danilov, Zavidonov, Lebanski 
și Serebrianikov".

• Ziarul austriac „Arbeiter Zei- 
tung“ a publicat lista celor mai bune 
echipe de fotbal din lume în urma 
rezultatelor înregistrate la campiona
tul mondial și în alte partide inter
naționale. Iată primele 10 echipe din 
lume : 1. Brazilia; 2. R.S. Cehoslova
că; 3. Chile; 4. Iugoslavia; 5. R. F. 
Germană; 6. U.R.S.S.; 7. R. P. Un
gară; 8. Anglia; 9. Italia; 10. Argen
tina.

PROGKESUI,—CONFECȚIA (f) 9—10 
(3-5).

Astăzi, de la ora 15,30, vor avea ioc 
în sala Floreasca noi meciuri în cadrul 
„Cupei de iama**.  lată program»] : 
Titanii—Rapid (m) ; Știința—Dinama 
Bac ăi t (m) ; Rapid—Vestitorul (f) ; Uni
rea—Știința (f).

John Charles a revenit în Italia, 
după ce a activat numai citeva l-uni 
la clubul britanic Leeds. Charles a 
fost transferat de patronii săi clubu
lui italian A.S. Roma, in schimbul 
sumei de 196.000 de dolari. La 2 au
gust el fusese cumpărat de Leeds 
de la Juventus cu 14S.000 de dolari. 
După cum se vede, in numai patru 
luni profitul net realizai de pe urma 
tranzacției acestui jucător se ridică 
la aproape 40.000 de dolari.

In Occident prețurile acțiunilor la 
bursă scad neîncetat. In schimb, a- 

celea ale jucătorilor cresc. Tocmai 
de aceea mulți deținători de acțiuni 

au început să-și pună problema dacă 

nu ar fi mai bine pentru ei să-și 
investească capitalurile în această 
marfă umană. Bani să lasă...

In al doilea meci susținut in Maroc

Fotbaliștii noștri au învins cu 4-0 (2-0) 
pe F. C. Ftoi lie Marrakech

CASABLANCA 26 (prin telefon). 
Marți, fotbaliștii romîni au susținut 
al doilea joc în Maroc. De data a- 
ceasta, ei au jucat în localitatea 
Marrakech, unde au întîlnit formația 
locală F. C. Etoille, clasată pe locul 
4 în campionatul Marocului și de
ținătoarea Cupei acestei țări. La a- 
ceastă întâlnire au asistat 15.000 de 
spectatori.

Selecționata orașului București a 
obținut victoria la un scor conclu
dent : 4—0 (2—0), prin golurile în
scrise de Constantin (2), I. Ionescu și 
Gergely.

După aprecierea antrenorilor echi
pei noastre, în partida de marți fot
baliștii romîni au avut o comportare 
mult mai bună decit duminică, au 
practicat un fotbal clar și eficace, 
aproape de nivelul posibilităților lor. 
Antrenorul echipei naționale a Maro-

Rapid București a cîștigat turneul internațional 
de baschet de 'la Novisad

Deranjarea legăturii telefonice cu 
orașul iugoslav Novisad n.u ne-a 
permis să relatăm imediat desfășu
rarea turneului internațional feminin 
de baschet găzduit de sala expozi
ției din localitate. Rezultatele și amă
nuntele le-am aflat însă imediat 
după sosirea în țară a campioanei 
noastre, Rapid București. Interlocutor 
ne-a fost antrenorul Sigismund Fe- 
renez, care ne-a informat în primul 
rind asupra rezultatelor:

-— Rapid a învins echipele Cervena 
Zvezda cu 57—56 și Partizan Novisad 
cu 64-53, fiind întrecută de Radnicki 
Belgrad cu 70-72. Deoarece Radnicki 
a pierdut pe parcurs la Partizan 
(52-54) și la Cervena Zvezda (59-62), 
primul loc in acest turneu a revenit 
campioanei R.P. Romine, echipa Ra
pid București.

— Cum s-au comportat jucătoarele 
noastre ?

— Bine. Au muncit foarte mult, 
au respectat disciplina de joc și au 
reușit ca pe lingă rezultate favora
bile, să cîștige și simpatia publicu
lui. Cele mai utile au fost Elena 
Ivanovici, Anca Racoviță și Cornelia 
Gheorghe.

— Care e valoarea formațiilor iu
goslave ?

„Cupa Davis" 1962

DUPĂ PRIMA Zii
AUSTRALIA-MEXIC 24

BRISBANE 26 (Agerpres). — Aus
tralia conduce cu 2—0 după prima 
zi in cea de-a 51-a finală a compe
tiției de tenis „Cupa Davis", care a 
început marcuri la Brisbane (Austra
lia).

Neale Fraser, înlocuitorul de ultim 
moment al lui Emerson, a cîștigat. 
destul de greu : 7—9; 6—3; 6—4; 11—9 
la Antonio Palafox, in timp ce Rod 
Laver, cel mai bun tenisman al anu
lui, l-a învins cu 6—2; 6—1; 7—5 pe 
Rafael Osuna. Astăzi se desfășoară 
proba de dublu, iar miine ultimele 
două simpluri: Fraser—Osuna Și La
ver—Palafox.

DISCRIMINAREA RASIALĂ ESTE IN
COMPATIBILĂ CU „SPIRITUL 

OLIMPIC”
Secretarul Comitetului Olimpic 

Internațional, Otto Mayer, a decla
rat că nu are intenția să accepte o 
invitație din partea Comitetului 
olimpic din Africa de Sud de a vi
zita această țară pentru a vedea 
„ce s-a făcut pentru sportivii de cu
loare". „Știu că atleții care nu sint 
albi sint excluși din echipele națio
nale ale Africii de Sud și aceasta 
este suficient — a spus Otto Mayer. 
Atita timp cit această discriminare 
continuă, regulile olimpice sînt vio
late".

Secretarul C.I.O. a subliniat, de 
asemenea, că la sesiunea de la Nai
robi a C.I.O. va fi luat in discuție 
cazul Africii de Sud si a adăugat 
că „dacă actuala politică rasistă in 
domeniul sportului va rămine in vi
goare in Africa de Sud s-ar putea 
ca această țară să nu fie admisă la 
Jocurile Olimpice de la Tokio". 

cului și secretarul Federației maro
cane de fotbal au afirmat că a fost 
„o mare diferență între jocul de du- 
minică al echipei romîne și cel de la 
Marrakech".

Selecționata orașului București a 
intrat pe teren în următoarea for
mație :

Sfetcu — Popa, Nunwelller III, 
Ivan — Jenei, Koszka — Pîrcălab, 
Constantin, L Ionescu, Țîrcovnieu și 
Tătaru.

In repriza a doua au fost făcute 
două modificări în componența echi
pei : Petru Emil a luat locul lui 
Koszka, deoarece acesta a suferit un 
ușor accident în prima repriză, iar 
Țîrcovnicu a fost schimbat cu Ger- 
gely.

Fotbaliștii romîni se vor înapoia 
simbătă in țară.

— Am întîlnit primele trei clasate 
in campionatul R.P.F. Iugoslavia, din 
care fac parte toate jucătoarele echi
pei naționale, printre care Kaluse- 
vici, Saranevici, Kalenici, Radovano- 
vici, Gizela Ferencz, Pavlik ș. a. 
Toate trei echipe au manifestat o 
valoare ridicată, dovadă fiind și di
ferențele minime cu care s-a încheiat, 
majoritatea partidelor.

— Se putea cîștiga partida cu Rad
nicki, actuala campioană a R.P.F. 
Iugoslavia ?

— Desigur. Dar în ultimele minute 
baschetbalistele de la Rapid au ratat 
aproape toate aruncările libere, în 
vreme ce adversarele lor au înscris 
majoritatea încercărilor. Și așa, însă, 
comportarea rapidistelor a fost re
marcabilă in această întilnire, con
siderată cea mai spectaculoasă din 
turneu.

Pe scurt s

KAMARA SORIBU este ©ei maâ bun 
fondist din Republica Guineea. In ca
drul recentelor campionate naționale d« 
atletism el a cucerit titlul de cainpâon. 
Pentru performanțele și modestia sta, 
Soribu este adeseori numit „Zatopek**.

1600 DE SPORTIVI și 500 de oficiali 
vor lua parte la Jocurile prietenied, care 
se vor desfășura intre 11 și 21 aprilie 
1963 in capitala Senegalului, Dakar. 
Pînă in prezent la aceste întreceri și-au 
anunțat participarea sportivi din 23 do 
țări africane. Pentru organizarea Jocbh 
rilor, ia Dakar va fi terminat „Stadio
nul Libertății", eu o capacitate de 15.000 
locuri.

CAMPIOANA mondială de patinaj ar
tistic olandeza Sjoukje Dijksira, prac
tică ca sport ajutător... judo. De altfel, 
ea a concurat la diferite turnee femi
nine de judo din Olanda, obținînd de 
fiecare dată victorii...

GOLGETERUL competiției „Cupa cam
pionilor europeni**  la fotbal este Alfredo 
Di Stefano, înaintaș al echipei Real Ma
drid. De-a lungul tuturor partidelor sus
ținute in această întrecere ei a miwcat 
44 de goluri. In acest an însă, după cum 
se știe, Real Madrid a fost elâmimată 
încă din primul tur, iar Di Stefano n-a 
înscris nici un gol.

IN R. P. POLONA se dispută anual o 
competiție de voleâ dotată cu Cupa 
Uniunii Sindicatelor, la care participă 
echipele de amatori care nu sînt în
scrise in nici o competiție oficială. In 
1962 la această întrecere au participat 
circa 6000 de echipe din fabrici, uzine 
și întreprinderi.

COMITETUL olimpie al S.U.A. a luat 
hotărirea ca in aprilie 1964 să organi
zeze la New York un concurs de cali
ficare la 16 discipline sportive cuprinse 
în programul J.O. de la Tokio. între
cerile vor avea loc in timpul expoziției 
mondial© de la New York.

MEDALIA de aur a ziarului „Svenska 
Dagbladet", care se decerne in fiecare^ 
an celui mai bun sportiv suedez, a foct 
acordată în anul 1962 schiorului Assar 
Ronnlund, dublu campion mondial, in 
probele de 15 km și ștafetă.

ÎNAINTAȘUL echipei Reims, 
Piantoni, este accidentat de aproape 7 
luni. După o lungă perioadă de conva
lescență, se pare că nu peste mult timp 
Piantoni va putea să încalțe din nou 
ghetele de fotbal. După cum remarcă 
ziarele franceze, ar fi unica soluție ca 
Reims să-și redreseze poziția în clasa
ment.

ASOCIAȚIA redactorilor sportivi ame
ricani l-a desemnat pe nigerianul Dick 
Tiger drept „boxerul anului**.

CUNOSCUTUL fotbalist iugoslav Vukas 
și-a anunțat retragerea din activitatea 
comp eti țio nai ă. In cariera sa fotbalis
tică Vukas a jucat de două ori în echipa 
continentului, de 59 de ori în echipa 
A a Iugoslaviei și de 600 de ori în 
echipa Hajduk Split.

IN CADRUL pregătirilor olimpice, co
mitetul olimpic belgian a hotărît orga
nizarea pentru începutul anului viitor 
a unui cantonament de aclimatizare în 
Norvegia. Au fost invitați: Roeiants, 
Vandendriessche, Pennewaerts, Geeroms 
(atletism), Sercu, Van Loo (cictism)j 
Dehez (scrimă), Michiels (lupte), Vea^ 
bauwen (natație), N61is (iabting) și 
echipa de polo pe apă.

HARY GALAGEK, antrenorul înotă
toarei Dawn Fraser, va pleca in ourind 
într-o călătorie de studiu în Japonia. 
Este pentru prima oară cind un antre
nor australian este trimis să studieze 
experiența in materie de natație a aW 
târî. «|

COMISIA de organizare a campion. “ 
tulul mondial de pentatlon modern car 5 
va avea loc anul viitor în Elveția pre
conizează schimbarea ordine! de desfă
șurare a probelor, în următorul sens: 
scrimă, tir, natație, cros și călărie. După 
cum se știe, regulamentul oficial prevede 
următoarea ordine: călărie, scrimă, tir, 
natație, cros.

GASTON ROELANTS, campion euro
pean la 3000 m obstacole, a fost desem
nat cel mai bun sportiv belgian pe amd 
1962.

IN PRIMELE zile ale jocurilor brita
nice de la Perth concurenții au avut 
de înfruntat o temperatură excesiv de 
ridicată pentru lunile de vară austra
liene: 50 de grade la soare și 40 la 
umbră. Apoi, vremea s-a „răc±t“: 30 de 
grade la umbră.

RECENT, in stațiunea de schi Val d*  
Isere o avalanșă de zăpadă a sui-prims 
un mare număr de schiori francezi dio 
lotul de tineret care se arutaena aAei. 
Doi dintre tinerii schiori și-au găsit cu 
acest prilej moartea. CeHalți schiori au 
fost salvați cu echipe speclaile de dini 
Bernardini.

• Meciurile de fotbal din etapa <S|T 
duminică a campionatului Uruguayan 
au trebuit să fie aminate din cauza... 
grevei arbitrilor. După cum transmite 
agenția Associated Press, arbitrii uru- 
guayeni au anunțat că refuză să se 
mai prezinte pe terenuri, întrucît 
sînt nemulțumiți de faptul că echi
pele favorizează numai pe unii dintre 
„cavalerii fluierului" in timp ce res
tul... șomează.

Federația uruguayană de fotbal a 
hotărît să amine etapa pentru joia 
viitoare, urmînd ca între timp să aibă 
loc tratative între conducerile clubu
rilor și arbitri.

• Selecționata de fotbal a Algeriei 
își va inaugura noul sezon internațio
nal la 6 Ianuarie, cind va juca la 
Alger cu echipa olimpică a R. P. 
Bulgaria.

• Intilniri internaționale : Pahta- 
kor Tașkent — Selecționata Indone
ziei 2—0 (0—0); Pahtakor — Selec
ționata Armatei Cambodgiene 1—0/ 
(0—0); F. C. Liege—Slovan Bratislava 
2—2 (2—0); Vasas Budapesta—Alaj- 
nata (San Jose) 1—1 (0—1).
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