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SUCCES DEPLIN NOULUI SEZON DE SCHI!
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de volei „Cupa orașu
lui București" încep azi

cu bine noul

imbră-

Carnet de reporter
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le- 
in 

din 
raionul

întrecerile de 
și BușteniJocurile competiției

T---- •••

Astăzi după-amiază, în- 
cepînd de la ora 16 și 
mîine de la ora 14, în 
sala Giulești, se vor des
fășura meciurile primei 
etape a „Cupei orașului 
București”. Participă 17 
echipe masculine (13 din 
campionatul de calificare 
și 4 din campionatul oră
șenesc) și 4 echipe femi
nine, toate din campiona
tul de calificare.

Un nou record de sală 

la greutate

b In sala Casei Ofițerilor 
din Brașov a avut loc 
un concurs de atletism 
In cadrul căruia tînăra 
Livia Orosz a stabilit un 
nou record republican de 
sală pentru junioarele de 
categ. a Il-a aruneînd 
greutatea (3 kg) la 14,44 m. 
Vechiul record îi apar
ținea cu 14,20 m.

Tinerii no;tri hocheiști 

ți patinatofi in 

R. P. Bulgaria

Echipa de hochei-tineret 
a R. p. r. va susține 
mîine, pe patinoarul arti
ficial din capitala R. p. 
Bulgaria, o întîlnire cu re
prezentativa orașului Sofia 
(de fapt naționala Bulga- 

jjiei). Au făcut deplasarea 
r«Lrișan, Dumitraș, Ciobota- 
ru, Florescu, Ioan-o viei, 
Barbu, Corduban, Dungu 
etc. Delegația este însoțită 
și de patinatorii Elena 
Moiș, Cristina Patraulea și 
Radu Ionian. Aceștia vor 
prezenta la Sofia un pro
gram demonstrativ.

Pregătirile pentru Jocurile Olimpice de iarnă 
din 1964 sini inlr-o fază avansată 

Interviu telefonic cu dl. ERIEDL WOLFGANG, 
secretarul general al Comitetului de organizare

După cum se știe, 
viitoarea ediție a Jocu
rilor Olimpice de iarnă 
(a IX-a) va avea loc in 
Austria, la Innsbruck, în 
pitoreasca regiune a al- 
pilor austriaci. Cu toate 
că pină la începerea ei 
mai sânt 13 luni, aceas
tă mare competiție a 
sporturilor de iarnă 
suscită de pe acum un 
interes deosebit.

Pentru a cunoaște u- 
nele amănunte despre 
organizarea întrecerilor 
și stadiul în care se 
află pregătirea bazelor 
Sportive, ne-am adresat 
domnului Friedl Wolf
gang, secretarul general 
al Comitetului de orga
nizare a J.O. de iarnă.

Din Innsbruck, dl. 
Friedl Wolfgang ne-a 
răspuns prin intermediul 
telefonului la întrebările 
noastre.

ÎNTREBARE : In ce 
stadiu se află amenaja
rea bazelor sportive 
pentru viitoarele J.O. de 
iarnă și ce ne puteți 
spune despre felul cum 
au fost ele construite ?

Iată-ne in ajupul inau
gurării activității compe- 
tiționale la schi. Mîine, 
la Predeal și la Bușteni, 
fruntașii schiului își vor 
disputa intiietatea in 
tradiționalul concurs de 
deschidere a sezonului, 
organizat de F.R.S.B. cu 
sprijinul comisiilor de 
specialitate din regiunile 
Brașov și Ploiești. Mi
hai Bucur, llona Micloș, 
Mircea Ene, Mihaela 
Casapu, Dinu Petre, Ele
na Tom, Mircea Cimpoia
>'

Multipla
Ofițerilor

(Casa 
startul in proba de 5 km 
de la Bușteni.

campioană republicană Elena Tom 
Brașov) va lua 

a concursului

Și Doina
torii probelor ediției tre
cute a acestei importan
te competiții, vor avea 
de înfruntat asaltul ce
lorlalți schiori, dornici

Boboc, cîștigă-

RĂSPUNS: In prezent, 
majoritatea bazelor se 
află intr-o etapă de fi
nisare. Să le luăm pe 
Tind.

Stadionul de gheață. 
De fapt sint două sta
dioane de patinaj. Unul 
in aer liber, cu o pistă

> Peste citeva momente 
telefericul recent inau
gurat il va purta pe tâ
nărul schior de ta cota 
1400 pină la Virful cu 
Dor. O economie de 
timp și de efort care ii 
va permite să guste cu 
mai multă plăcere orele 
de recreație in mijlocul 

naturii. 

să înceapă 
sezon.

De fapt, 
la Predeal
constituie o primă veri
ficare a pregătirilor de 
pină acum și preludiul 
concursurilor cu caracter 
republican ce se vor 
desfășura săptămină de 
săptămină, pină in luna 
aprilie. Bineințeles, ac
tivitatea schiului nu va 
consta doar din compe
tiții cu caracter republi
can- Elevii, de pildă,

Foto: D. Stănculescu 

vor putea folosi din plin 
vacanța de iarnă parti- 
cipind la întrecerile ce 
vor fi organizate de clu
burile școlare (Luceafă
rul Brașov a și inițiat 

tn lungime de 400 m 
pentru „viteziști", ame
najat cu instalații fri
gorifice, care este deja 
gata, și un alt stadion, 
acoperit, pentru patina
torii artistici, cu o ca-

(Conliniiare în pag. a 8-a)

două concursuri), de co
misiile regionale, raio
nale și orășenești. Aces
te comisii, la rindul lor, 
au programate o 
de importante 
cursuri, 
„Cupa 
celor 
„Cupa 
Ș- a.
planurile 
comisiilor 
parea de 
schiorilor
competițional 
bogat. Ceea ce este foar
te bine, deoarece numai 
participarea cu regulari
tate la concursuri asi
gură o temeinică veri
ficare a pregătirilor și 
îmbogățirea experienței.

Revenind la concursul 
inaugural de duminică 
dimineață vom aminti că 

(Continuare in pag. a 6-a)
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Tinerii fot^ ști romini
turneul în Sudanși-au început

cu o victorie
KHARTUM. - După 

turneul în Etiopia, unde 
din trei jocuri au ciștj- 
gat două, tinerii fotba
liști romini au plecat in 
Sudan, pentru trei par
tide. Prima a avut loc 
joi în nocturnă, in pre
zența unei asistențe foar
te numeroase (15.000 
spectatori), care a urmă
rit un 
cheiat 
tată și 
liștilor
întrecut echipa F.C. Nil 
cu 6-1 (1-1).

joc frumos, in- 
cu victoria meri- 
la scor a fotba- 

noștri. Aceștia au

Fotbaliștii sudanezi au 
început jocul foarte 
vioi, iute și au reușit 
să deschidă scorul prin 
Rafei. Avantajul lor 
însă, n-a durat mult, 
pentru că la scurt inter
val Voinea a egalat, 
scorul de 1—1 rămînind 
nemodificat pină la 
pauză.

în repriza a doua, 
jucătorii români au do
minat terenul, impunin- 
du-și jocul și concreti- 
zindu-și superioritatea 
prin cinci goluri mar
cate de Voinea (2), Sorin 
Avram (2) și Ratei. In 
această parte a meciu- 

Predealul, 
cat in haine albe, 
de omăt, atrage la 
fiecare sfirșit de 
săptămină sute de 
turiști și schiori, 
lată un aspect al 
acestui pitoresc 
oraș de ia poalele 

Bucegilor.
Foto : A. Crișan

6-1 cu f.C.Nil
lui, echipa romina a des
fășurat un joc specta
culos, apreciat de local
nici.

întîlnirea a fost trans
misă de postul local de 
radio.

Tinerii fotbaliști ro- 
mini vor susține dumi
nică — tot în nocturnă 
și tot la Khartum — al 
doilea joc din cadrul 
turneului în Sudan.

la 10 mai, la Rio de Janeiro

Campionatele mondiale 
masculine de baschet

MUNCHEN 4 (Ager- 
pres). — Cu prilejul unei 
conferințe de presă, 
care a avut loc la Mun- 
chen, secretarul general 
al federației internațio
nale de baschet, William 
Jones, a anunțat oficial 
că cel de al 4-lea cam
pionat mondial masculin 
de baschet va începe la 
10 mai la Rio de Janeiro. 
La campionat vor par
ticipa 13 echipe : U.R.S.S., 
S.U.A., Uruguay, Porto 
Rico, Mexic, Canada, 
Iugoslavia, Chile, Bra
zilia, Franța, Italia, Ja
ponia și Spania. Echi
pele vor fi împărțite in 
3 serii a cite 4 (repre

Finala campionatului de tenis de
Activitatea internă ofi

cială din acest an la te
nis de masă va fi inau
gurată la sfîrșitul aces
tei luni cînd, în zilele 
de 30 și 31, în sala Flo- 
reasca se va disputa fi
nala campionatului repu
blican pe echipe. Cam
pionatul se va disputa

Bunăstarea 
meinic, 
cas-ele 
conuma 
Băii ești, 
de c-u-m 
chete și 
ale c<der tiviși! lor 
Despre hărnicia și pricepe
rea lor in muncă s-a dus 
vestea In toată regiunea, 
au făcut ca gospodăria lor 
să dețină milionară.

Colectiviștii din Urzi
ca fa se preocupă și de 
creșterea nivelului lor cul
tural.
amintim 
sportiv 
ridică, 

față, la 
de lei. 
la sat, 
la bibliotecă nefiind prea 
multă... îmbulzeală, dur în 

a intrat 
de ol ți va ani, 
coledâviștilor 
Urzicuța.
Dai ochii cu ea 

intri tn casele co- 
bine gospodărite 

de aci.

Este su ficient să 
că fondul cultural
ul gospodăriei se 
in momentul de 
ci leva zeci de mii 
Ciulea a pătruns 
la început, timid,

zentativa Braziliei ca 
țară organizatoare se Ca
lifică direct în turneul 
final, la care vor par
ticipa primele două cla
sate din fiecare serie).

Inițial, campionatul 
urma să aibă loc în 
toamna trecută în Fili- 
pine, dar autoritățile a- 
cestei țări nu au acor
dat viză de intrare echi
pei Iugoslaviei. Ca ur
mare a acestei hotărîri 
samavolnice a autorită
ților filipineze, federația 
internațională de bas
chet a anulat campiona
tul, stabilind ca el să 
fie organizat în Brazi
lia.

sistem eliminatoriu și la 
el vor lua parte 16 for
mații masculine și 10 fe
minine din întreaga țară 
calificate in urma etapei 
interregionale. La o zi 
după încheierea întrece
rii pe echipe, sala Flo- 
reasca va găzdui un alt 
eveniment important: cel 

scurtă vreme bibliotecara 
o fost nevoită șă ceară 
„la raion" mai multe vo
lume de literatură, maruiaia 
dv zootehnie etc.

înființarea gospodăriei 
colective a adus un mare 
reviriment și In activitatea 
sportiva, mai cu seamă că 
președintele acesteia, Ion 
Stolojan, s-a dovedit a fi 
u-u numai un bun condu
cător al treburilor gospo
dăriei, ci și un prieten de 
nădejde al sportului. Spor
tivii din Urzicuța au putui 
fi Intilniți prima dată tn 
fol oficiale de concurs con
comitent cu înființarea gos
podăriei. De atunci, asocia
ția sportivă Recolta' a fă
cut mari pași pe drumeți 
c ons oii dări i organiza t orice, 
iar echipele din comună 
au putut fi văzute tot mai 
ties în întreceri sportive.
Prezenți la prințul concurs 
oficial de atletism (faza 
regională a campionatului 
republican), in 1956, spor-

R. CALARAȘANU
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La silrșîtul lunii ianuarie

masă pe echipe 
de al patrulea concurs 
— ultimul — din cadrul 
etapei finale a campio
natului republican in
dividual masculin și 
feminin. în cele două 
clasamente, după trei 
concursuri conduc Radu 
Ne gute seu și, respectiv^ 
Maria Alexandru.



La start, creatorii de

Maestrul sportului Ion Voinescu împărtășește din bogata sa experiența 
tinerilor participant! la Spartachiada de iarnă.

filme de la Buftea

NE SCRIU CORESPONDENȚII

Membrii asociațiilor sportive din 
raionul Panciu participă cu 
entuziasm la întrecerile Spar

tachiadei de iarna a tineretului.
în majoritatea satelor și comune- • 

lor raionului se desfășoară pasio
nante dispute la trîntă, șah, tenis de 
masă și haltere. Succese deosebite, 
In ceea ce privește numărul de par
ticipant!, au obținut asociațiile Spi
cul Diocheți, Voința Movilița, Vic
toria Străoane, Chimica Mărășești și 
altele.

întreceri entuziaste la gimnastică și 
la trîntă au loc și în orașul Panciu. 
La Soveja 
In vederea 
de schi și 
peste 1800 
Întrecut 
ganizate

pentru asociațiile sportive, care și-au 
amenajat pîrtii de schi. In multe a- 
sociații sportive au și Început primele 
intreceri de schi.

La Miercurea Ciuc s-a amenajat 
prin muncă voluntară o mică tram
bulină pentru sărituri. Patinoarele 
din orașul Gheorghieni răsună de vo
ioșia tinerilor. întrecerile de patinaj 
din cadrul Spartachiadei de iarnă a 
tineretului sînt în plină desfășurare.

I. PAUȘ

în 
în

se fac pregătiri intense 
organizării concursurilor 
săniuș. Pină în prezent 
de tineri
cadrul 
raionul

și tinere s-au 
concursurilor or- 
Panciu.

D. STANCIU

In . regiunea 
Maghiară întrecerile 
chiadei de iarnă a 

au devenit tradiționale, 
atmosferice favorizează 
concurs ii ri 1 or de paitin a j, 
niuțe. La Gheorghieni, vuwuw, 
Miercurea Ciuc, Tg. Mureș și în alte 
localități au fost amenajate patinoare. 
Peste 3000 de perechi de schiuri sînt 
pregătite pentru p.articipanții la Spar
tachiada. în raioanele Topii ța, Ghe
orghieni, Ciuc, 
din abundență

In regiun 
Maghiară

Mureș-Autonomă 
; Sparta- 
tineretului 
Condițiile 

organizarea 
schi și să- 

Odorhei.

Odorhei zăpada căzută 
a constituit un îndemn

La Combinatul
Poligrafic 

tinerii tipografi au 
întrecerea

„Casa Scînteii1"
pornit

Ca de atitea ori și acum 
bului de ]a Combinatul 
„Casa Scinteii" este plină, 
un eveniment de seamă 
sportivă a tipografilor. Numeroasele 
afișe ca 
care din 
niment : 
tachiadei de iarnă a tineretului, edi
ția 1962—1963. La început, tehnicia
nul coordonator al asociației, spor
tive, Albert Cioranu, a expus regula
mentul și, după aceea, a urat par- 
ticipanților succes deplin în între
ceri.

Pentru a „încălzi" pe cei prezenți 
au urmat citeva demonstrații de box, 
la care au participat tînărul Gheor- 
ghe Simionescu campion al R.P.R. 
de juniori pe anul 1961, Criș Sonei^ 
Vasile Dorobanțu și Ion Ion.

Pe podium au apărut apoi halte
rofilii. Antrenorul Apostol Gheorghe 
a dat lămuriri privind cele trei sti
luri. Din secția de haltere au făcut 
demonstrații trei tineri talentați : 
tînărul Stoica Dan (cat. 56 kg) care 
a lăsat o 
ridicat 90 
cenai este 
«re (cat. < 
«cat 67 k, 
întrecut ce 
dariei. Pe 
mașini-t 
echipa de

tinirului 
tev-i

sala clu- 
Poligrafic 

Are loc 
în viața

și stațiile de radioamplifi- 
secții popularizau acest eve- 
inceperea întrecerilor Spar-

CXBtifiUâ 
ritalea

.Casa
«err.p-

’ frumoasă impresie. El a 
kg, dar recordul său per- 
de 110 kg, apoi Ghiță Po

ol; kg) și Nicolae Gabor 
-). La tenis de masă s-au 
ii mai buni sportivi ai aso- 

locul I s-a clasat ajutorul 
Horia Mihăilă, 

rugbi. La șah,
dnlibrate, locul I 

M. Apostolescu 
pe C.

a
iadei

Aurel, 
fost luat.
de iarnă a

jucător în 
după în- 
a revenit 
care l-a

întrecerile 
tineretului 

~ grupele sportive, majo- 
dnerelor și tinerilor tipo- 

dîn Combinatul Poligrafic 
i Seinteii" fiind angrenați în 
etîți».

NIC. TOKACEK-coresp.

La asociațiile sportive Rapid 
Ploiești, Tinerețea Stoienești, 
Voința G.A.G. Dârmănești și 

Progresul G.A.C. Pucheni-Moșneni 
din raionul Ploiești, Spartachiada de 
iarnă a tineretului se bucură de o 
largă participare. Numai în două zile, 
la asociația Rapid, 78 de tineri și ti
nere s-au întrecut la șah, tenis de 
masă și haltere. La asociația Tine
rețea Stoienești au și fost desemnați 
campionii. La cros : Nicolae Dogaru 
(băieți) și Ioana Cucu (fete), Ia tenis 
de masă, Totna Drăghici (băieți) și 
Margareta Ion (fete). La șah, cam
pionii 
(băieți)

Pe platoul de filmare nr. 4 de la 
Centrul de producție cinematografică 
de la Buftea s-au adunat în ziua 
aceea actori, regizori, tehnicieni, ope
ratori, machiori, figuranți, pregătin- 
du-se să asiste la o frumoasă ser
bare sportivă. Despre ce era vorba ? 
Asociația Cinematografia organiza o 
demonstrație sportivă în cadrul Spar
lachiadei de iarnă a tinerelului, eu 
participarea unor sportivi fruntași 
de la clubul sportiv bueureștean 
Steaua. Demonstrațiile sportivilor mi
litari i
succes, 
1.000

De 
timp, 
prilej 
bri ai asociației sportive 
grafia își dispută cu mult 
întâietatea in cadrul 
de iarnă. Consiliul asociației 
tive, cu sprijinul comitetului U.T.M., 
a organizat concursuri de șah și te
nis de masă și se pregătește să orga
nizeze întreceri de 
ristică. La șah iau 
curenți,

s-au bucurat de
, fiind urmărite 
de spectatori, 
atunci s-a scurs o
Propaganda
a dat roade bogate :

un frumos 
de aproape

perioadă de 
făcută cu acest 

514 mem- 
Cinemato- 
enluziasm

Spartachiadei 
spor-

O demonstrație de scrimă. Tehnica și viteza in care își desfășurau acțiu
nile cei doi sportivi fruntași de la Steaua au impresionat pe cei prezenți.

In ring cunoscuții boxeri Nic. Mindreanu și Mircea Dobrescu. De această 
vorba de o aprigă dispută ci de o demonstrație, pentru ca 
mai

asociației 
și Elena

sînt Ilie Tălmaciu 
Andreescu (fete).

I. GEORGESCU

sportivă Tînărul 
din cadrul Școlii 
de hidromecanicăLa asociația 

metalurgist 
profesionale 

din Brașov au fost desemnați primii
campioni ai Spartachiadei de iarnă 
a tineretului. Toți cei 975 de membri 
ai asociației figurează în listele de 
participanți la prima etapă. Crosiștii 
au fost prezenți, . primii, la 
întrecerilor. Numărul lor a 
de 200. S-au remarcat Dan 
Virgil Brenci, St. Spasici, C.
Tr. Căciulă, Nic. Alexe. întreceri de 
un bun nivel s-au desfășurat Ia șah 
și tenis de masă. In 
startul în întrecerile 
tinaj.

startul 
trecut 

Vasile. 
Coman,

curînd se va da 
de schi și pa-

c. GRUIA

iarnă a tinere
ii tutui se află în plină desfășu- 

rare și în regiunea Galați. Ast
fel, la asociația sportivă Construc
torul din 
ticipă 630 
tieă s-au 
entuziaste 
ciațiilor sportive sătești. Astfel, la 
Recolta-Tudor Vladimirescu 
sportivi se întrec 
gimnastică, trîntă 
cești 97 de tineri 
tatea la trîntă.

partachiada de 
tului

Brăila, la prima etapă par- 
de concurenți. La gimnas- 
înscris 313 tineri. întreceri 
au loc și în cadrul aso-

321 de 
la tenis de masă, 
și șah. La Tulu- 
își dispută întîie-

compot’*'

dată nu este 
un număr cit

tir și orientare tu- 
parte 156 de con- 

disputîndu-se
mare de tineri

întrecerile Spartachiadei de iarnă a tineretului la Centrul de producție 
cinematografică de 
dispută intiietatea

la Buftea au început. La una din mesele de șah iși 
muncitorul electrician Mircea Ursu și operatorul Gh.

Cornea.

etapă, care estedouă faze. Prima
în momentul de față în plină desfă
șurare, se dispută în cadrul celor 
7 grupe sportive, organizate pe secții 
de producție. Cele mai frumoase și 
mai aprig disputate turnee de șah 
sînt cele de la secțiile „tehnic II“, 
„laborator prelucrare peliculă" și 
„sunet-montaj". După oe se vor ler-

AZI,

să fie cuceriți de frumusețea „sportului 
mănuși“.

sportive 
al celor 
narea 
Spartachiada de iarnă și pentru se
lecționarea 
lua parte 
de clubul

întreceri
loc și la tenis de masă. Competiția 
se dispută iot in două faze, prima 
dintre ele organizîndu-se în cadrul 
grupelor sportive. Cu prilejul parti
delor care s-au jucat pînă în pre
zent s-au evidențiat Ionel Lupașeu 
(secția laborator), Andrei Blaier (re
gizor) și 
montaj).

va
pe 

de la Buftea.
aceste zile consiliul asociației

se va organiza un turneu
7 cîștâgători pentru desem- 

campionului asociației Ia

echipei 
la un 

sportiv 
la fel

asociației oare va 
concurs organizat 
raional.
de frumoase au

Zinca Spiațeseu (secția 
Turneul final Ia tenis de 
fi organizat intr-un cadru 
unul din platourile de fil-

masă 
festiv 
mare

In
sportive și comitetul U.T.M. se pre
gătesc să organizeze concursul de 
tir,
de la 
cursul 
derea 
iense.

care va avea loc la poligonul 
stadionul Tineretului și con- 
de orientare turistică in ve- 
căruia se fac preparative in-

LA URZICUȚA
(Urmare din pag. 1)

douădin Urzicuța au ocupat
I și, în același an, echipa de 
a d.știgat campionatul raional.

• a •

A. SCHENCKMAN mina turneele din cadrul grupelor

CAMPIONII DE MÎINE
Azi, cînd iama-it toată țara Lăcătușul ce își leagă
Poposii-a cu zăpadă, Schiurile pe zăpadă
E prezentă primăvara Mi ine poate-o să. culeagă i
în a ei Spartachiada. Lau ri la Oii m p ia dă.

Cei ce intră prima dată In acord perfect cu pianul
In concurs spun zî mirt ori O gimnastă suplă sare;
Că au practică bogată Nu-i exclus să dea la catul
Pe teren... ca spectatori. Interviuri la ziare.

Totuși, iată, fiecare Cîte-nlreceri minunate
Ce vor răsplăti efortul 1

Manifestă formă bună Pînă la sfîrșit, la toate
Și aceeași în focare Cert, o să cîșlige... sportul.
Arătată în tribună.

El cîștigu — se'nțelege —
Tractoristul ăsta ’naltul Nume noi pe stadioane
Care mută un pion Dintre, care s-or alege

Peste ani va da asaltul Campioni și campioane 1

Titlului de campion. V. D. POPA

tivii 
locuri 
fotbal 
Rîud pe rînd, s-au afiliat la federațiile 
de specialitate secțiile de atletism, fot
bal, oină, șah, volei, trîntă, 
gimnastică și ciclism, iar 
primii pași spre afirmare 
handbal. Progres evident.

Se putea vorbi, în trecut, 
Urzicuța, de excursii ? Nici 
că în prezent, colectiviștii 
început să manifeste interes mare pen
tru a cunoaște frumusețile patriei. La 
Doflana s-au oprit într-o zi cîteva gru
puri de țărani din Urzicuța. Lupta co
muniștilor, dusă între zidurile reci ale 
închisorii, i-a impresionat profund. „Mi
ll onorii* din Urzicuța au poposit și în 
Capitală, la Pavilionul Expoziției, pe 
insula A da-K al eh și. bineînțeles, la me
ciul de fotbal cu echipa Spaniei. Ciclo
turismul capătă de la o zi la alta tot 
mai mare interes. O dată cu deplasă
rile echipei de ful bal, pe lingă mași
nile gospodăriei se aliniază zeci de 
biciclete.

De mare interes se bucură întrecerile 
din „Cupa Agriculturii*. In etapa pe 
asociație au fost prezenți 174 de par
ticipant (34 fete), iar echipa de fotbal 
a gospodăriei, după ce a ciști gat etapa 
raională (8:2 cu „Valea Dunării* Negoi), 
s-a clasul pe primul loc și în etapa

turism, 
acum face 

secția de

în comuna 
vorba. Iată 
de aci au

regională, pentru ca în finala competi
ției, la Pitești, să învingă Oltul Dră- 
gonești și să cîștigc „Cupa Agriculturii*. 
De consemnai că handbalul face m 
prezent primii pași. Ajitrenamienlele se 
jac în Ir-o hală mare, sub conducerea 
profesorului de educație fizică Marin 
Prejbcianu. Mai mult, tinerii haadbaliști 
din Urzicuța au propus consiliului raio
nul UCFS Băile ști ca la primăvară să 
se organizeze un campionul raional de 
handbal (!).

Multe lucruri frumoase se pot vorbi 
și despre întărirea organizatorică a a- 
sociației Recolta din G.A.C. „Viață 

1\ ouă“. frică la înființarea asociației, 
baza materială se reducea la un islaz 
pe care se juca fotbal și la ci leva pe
rechi de ghete, acum situația este cu 
totul alta. Pe lingă terenul de fotbal 
bine amenajat, sportivii din gospodărie 
și-au construit un teren de volei, pistă 
pentru complexul sportiv, gropi pentru 
sărituri, aparate ajutătoare la fotbal, 
sulițe și greutăți pentru atletism. Azi, 
sportivii dirn Urzicuța au 6 rînduri de 
echipament, 30 de mingi, treninguri noi 
și numeroase alte materiale și echipa
ment sportiv. Cită deosebire între, ieri 
și AZI. 0 afirmă înșiși sportivii Marcu 
Mart inel, Edena CiuturcaBU. Ștefan La
zar, Aurel Trifu și ceilalți tineri co
lectiviști care luptă Cit ardoare pe te
renul de sport pentru etdorilc sportive 
ale asociației lor.



De ce niul|i juniori nu confirmă? In campionatul masculinAncheta noastră
Fruntașele seriei a ll-a, Rapid București și Farul Constanța.

Criteriul principal: respectarea virstei cronologice 
a vîrstei fiziologiceSI

S-au pierdut citeva generații de 
juniwi valoroși și fenomenul se ob
servă cit se poate de clar in rezul
tatele obținute de fotbalul nostru în 
ultimii ani în arena internațională.

Unii dintre colegii mei, răspunzând 
ia ancheta ziarului „Sportul popular". 
au fost de părere că de „vină" este 
lipsa de pasiune, alții au conchis că 
nu se acordă suficienta atenție pre
gătirii tehnice încă de la vîrsta cea 
mei fragedă sau că se trece prea 
brusc la promovarea în echipe de 
categorie superioară etc. Sint puncte 
de vedere reale, dar care nu răs
pund intrufotul la întrebarea „de ce 
nu confirmă juniorii?** După părerea 
mra cauzele sint tot atit de complexe 
cum sint și problemele procesului pe- 
dBTOffic de instnrire «i educație. Din 
experiența practică și teoretică apre
ciez că in procesul de instruire și 
educație se săvârșesc greșeli atit în 
perioada copiilor și junioratului (care 
«se vor repercuta mai tirziu). cit și 
în etapa senioratului (care frinează 
calea metodică spre măiestria spor
tivă).

J*tă ceea ce ar trebui să se facă, 
după părerea mea. în perioada CO
PIILOR și JUNIORATULUI :

— Selecționarea celor mai înzes
trați copii printr-o triere atentă din 
masa elevilor de 10—12 ani.

— Instruirea și educația tinerilor 
fotbaliști sa fie făcută în grupe de 
VTRSTE CRONOLOGICE * (ex. : 16— 
12, 13—M, 15—16, 17—1» ani), ceea ce

SCOPURI IN SINE (goana 
puncte etc.).

după două

gradată conform 
cronologică, în 

să cuprindă

indicații, 
vîrsta de 
absolvent

tî-
18 
al 
a

asigură astfel OMOGENITATEA co
lectivului, ințelegînd prin aceasta a- 
ceeați putere în recepționarea mate
rialului predat, cit și în aplicarea 
practică.

— Ținîndu-se cont de virsta cro
nologică se asigură și VÎRSTA FI
ZIOLOGICA ”, creindu-se ECHILI
BRUL NECESAR intre materialul 
care se cere a fi însușit și posibili
tățile de asimilare, specifice vîrstei 
și particularităților individuale (talie, 
greutate, pricepere, abilitate, cunoș
tințe)-

— Eșalonarea
grupelor de vîrsta 
programe de studii care 
întreg materialul.

Respectindu-se aceste 
nărui fotbalist ajuns la 
ani se poate considera
„școlii medii de fotbal", apt de 
da examenul de admitere la „școala 
superioară", adică in echipa de se
niori.

— încadrarea în echipe pe grupe 
de virstă și — acolo ur.de este po
sibil — și pe grupe de ani de naș
tere : 12—14 ani (echipe de copii,
fără competiții oficiale) ; 14—16 ani 
(echipe de pitici înscrise in compe
tiții oficiale) ; 16—18 (echipe de ju
niori angrenate în competiții ofi
ciale).

— Scopul final al primei perioade 
(copii-juniori) să fie cei al instruirii 
și educației, motiv pentru care com
petițiile să fie MIJLOACE ȘI NU

Din campionatele regionale
REGIUNEA OLTENIA

Surpriza campionatului regiunii 
Oltenia a furnizat-o formația Pan
durii Tg. Jiu, care, după ce in anul 
trecut a ocupat locul 5 in clasament, 
la sfîrșitul turului acestui campio
nat s-a situat pe primul loc, cu 4 
puncte avans față de următoarea cla
sată. Muncind cu perseverență pen
tru eliminarea lipsurilor din campio
natul trecut, echipa antrenată de fos
tul internațional Tudor Paraschiva, 
nu a cunoscut înfringerea 
15 meciuri disputate în tur.

O comportare meiitorie 
avut formațiile Tractorul
Electroputere Craiova. Progresul Ca
racal și Progresul Balș.

In cele trei serii ale campionatului 
interraional pe primele locuri au ter
minat formațiile Sănătatea Tg. Jiu, 
Progresul Plenița și Recolta Urzi
cuța.

Iată clasamentul
gional:

ALEX. PAVELIU

7. Diuwrea Tr. Severin 15 5 4 • 31:34 14
8. Metalurgistul 15 546 17:29 14
9- Progresul Strehaia 15 528 27:32 12

10. Progresul Tr. Severin 15 447 22:32 12
11. Progresul Segarcea 15 609 21:32 12
12. Dunărea Calafat 15 528 18:29 12
13. Progresul FHiași 15 5 H 18:23 11
14. Unirea Caracal 15 519 16:27 11
15. Progresul Băilești 15 438 18:35 11
16. Progresul Bălcești 15 1 5 9 11:28 7

coresp.

REGIUNEA MURES- 
AUTONOMĂ MAGHIARĂ

in cele

au mai 
Corabia,

campionatului re-

La sfîrșitul turului, în fruntea cla
samentului regional se află Chimica 
Tirnăveni, la egalitate de puncte cu 
Rapid Tg Mureș. Echilibrul de forțe 
dintre echipele participante la aceas
tă ediție a campionatului se 
mai ales in lupta strînsă din 
clasamentului.

Clasamentul campionatului 
șitul turului se prezintă

reflectă
fruntea

la 
astfel:

sfîr-

1. Pandurii Tg. Jhi
2. Tractorul Corabia
3. Metalul 7 Nov.

Craiova
4 Electroputere Craiova
5. Progresul Caracal
6. Progresul Balș

15 13 2 0 41:10 28
15 11 2 2 38:13 24

15 9 2 4 29:11 20
15 8 3 4 39:17 19
15 8 2 5 24:17 18
15 6 3 6 21:22 15

lurneul studențesc dot at cu cupa
„I 15-a aniversare a R. P. R.“

1. Chimica Tirnăveni
2. Rapid Tg. Mureș
3. A.S.M. O dor hei
4. Lemnarul Tg. Mureș
5. Gloria Tg. Mureș
6. Avintul Reghin
7. Ciocanul Tg. Mureș
8. Voința Tg. Mureș
9. Străduința Cristur

10. Energia Fintinele
11. Voința Tirnăveni 

Oțelul Tg. Mureș 
Metalul Vlăhița 
Mureșul Toplița 
Mureșul Luduș 
Rapid Odor hei

12.
13.
14.
15.
16.

15
15
14
15
15
15
15
14
14
15
15
15
15
15
14
15

14 
11
5
3
7
7
6
6
5
5
5
4
5
5
3
3

3
1
4
4
3
2
3
3
3
2
2
3
1
0
3
3

23
23
20
20
17
16
15
15
13
12
12
11
11
10
9
9

Odorhei MureșulMeciul A.S.M.
Luduș se va disputa în primăvară.

★
Am ajuns la perioada 

TULVT, etapă extrem de 
în care se săvârșesc și greșelile cele 
mai mari, hotărâtoare pentru viitoarea 
carieră a tinerelor talente. Depinde 
acum de măiestria antrenorului ca 
procesul de instruire șî mai ales de 
educație să fie făcut in așa fel, incit 

ca O CONTINUARE FI- 
a pregătirii anterioare, 
juniorat ordinea calită-

SENIORA- 
importantă

condiții

jucători 
se facă

de

în 
la

să apară 
REASCA 
Dacă la 
ților fizice era : indemînare, suplețe,
viteză, foiță și rezistență, acum se 
poate trece la perfecționarea tuturor 
calităților fizice. în egală măsură, 
organismul tînărului adult suportând 
lucrul in volum și intensitate mai 
mare.

Referitor la tehnică se urmărește, 
de asemenea, perfecționarea tuturor 
procedeelor de bază în 
joc.

încadrarea tinerilcr 
formațiile de seniori să
început cu mare grijă, adică in mo
mentele cele mai potrivite (meciuri 
amicale, de verificare), evitindu-se 
astfel ratarea debutului, cind tînărul 
jucător, se știe, evoluează cu o ac
centuată febră_ de start.

Dintre toți factorii antrenamentu
lui, in această perioadă ponderea 
trebuie să cadă pe latura educativă, 
dmdu-se posibilitate jucătorului să-și 
aleagă in viața particulară meseria 
potrivită înclinațiilor sale.

Prof. VICTOR STĂNCUtESCU 
antrenor la clubul Rapid

P. S. Marile talente desprinse din
tre tinerii jucători' constituie excep
țiile care, desigur, nu infirmă cele 
spuse de noi în articolul de mai sus.

La sfîrșitul săptămînii trecute s-a
desfășurat în sala de sport de la
Căminul studențesc al Institutului
politehnic un frumos turneu de
handbal în 7 dotat cu cupa „A 15-a 
aniversare a R.P.R.“. La această în
trecere au luat parte selecționatele 
masculine de handbal în 7 ale tu
turor centrelor universitare din țară.

In cadrul celor trei serii prelimi
nare jocurile s-au disputat sistem 
turneu-fulger (2 reprize a 10 minute), 
după care clasamentele arătau astfel: 
seria. I : 1. Galați, 2. Timișoara, 3. 
București II, 4. Iași ; seria a Il-a: 
3'. București I, 2. Tg. Mureș, 3. Cluj, 
4. Constanța ; seria a IlI-a: 1. Pe- 
troșeni, 2. I.C.F. București, 3. Brașov, 
4', Craiova. în turneul pentru locurile 
1—4 (în cadrul căruia s-au jucat 2 
reprize a 20 de minute) s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 1.
BUCUREȘTI I (cu PetFOșeni 12—10 ; 
cu Galați 22—15 ; cu Timișoara 13— 
32), 2. Timișoara (cu Galați 21—15 ; 
< u Petroșeni 15—14), 3. Fetroșeni (cu 
Galați 18—14), 4. Galați.

Pe celelalte locuri s-au clasat în 
ordine : 5. I.C.F. Buc., 6. București 
TT, 7. Cluj, 3. Tg. Mureș, 9. Bra
șov, 10. Iași, 11. Constanța, 12. Cra
iova.

IOAN PAUȘ — coresp. regional

urmărim 
de 4 

program 
Floreas-

interesant

P.

întrecerile 
republican 

baschet.

(Craiova, Timi- 
Brașov) vor 
7 din cele 8 
ale etapei a

por- 
favoriți, dar șan- 
proaspetei promo- 

nu sint de neglijat 
două echipe bucu-

Se reiau 
campionatului 
masculin de 
Miine, în Capitală, pre
cum și in alte 3 orașe 
ale țării 
șoara și 
avea loc 
partide
IV-a, jocul Voința Iași— 
Steaua fiind disputat.

In București vom avea 
posibilitatea să 
nu mai puțin 
jocuri, toate în 
comun, la sala 
ca. Cel mai
ni se pare meciul din
tre fruntașele seriei a 
Il-a, neînvinse pînă 
acum: Rapid București
și Farul Constanța. Fe
roviarii, avînd avantajul 
terenului propriu, 
nesc 
sele 
vate 
Alte
reștene, Știința și Pro
gresul, vor căuta să ob
țină in această etapă 
primele lor puncte * în 
clasament in dauna for
mațiilor Politehnica Cluj 
și. respectiv. Dinamo Ora
dea. In sfirșit, ultimul 
meci al programului 
bucureștean opune echipele 
București și A. S. Roman.
partidă, Știința—Politehnica Cluj, este 
programată pentru ora 8.30.

In țară se vot disputa întâlnirile 
Știința Timișoara—C.S.O. Galați, 
C.S.O. Craiova—Știința Cluj și Stea
gul roșu Brașov—Știința Tg. Mureș. 
Iată cum arată clasamentele înaintea 
acestor întreceri:

SERIA

Visner, unul din jucătorii de bază ai forma
ției Dinamo București, in

Di nemo 
Prima

plină acfiune.

4. Voința Iași 5 2 3 360 : 307
5. Dinamo Oradea 2 1 1 136 : 113
6. C.S.O. Craiova 3 1 2 141 :233
7. Știința Buc. 2 0 2 136 : 1»
6. Progresul Buc. 3 0 3 144 : 213

SERIA A II-A

1. Rapid Buc. 3 3 0 216 : 143
2. Farul Constanța 3 3 0 152 :124
3. Știința Tim. 3 2 1 179 : 175
4. Dinamo Buc. 3 2 1 208 : 185
5. A.S. Roman 3 1 2 122 :187
6. St. roșu Br. 3 1 2 172 : 183
7. Știința Tg. M. 3 6 3 180 : 203
8. C.S.O. Galați 3 0 3 165 : 194

4
3
3
•

c
4
4
2
2
0
0

Steaua

Politehnica Cluj

301 : 209
285 : 232
255 : 293

* Vîrsta cronologică 
nerilor fotbaliști.

*• Vîrsta fiziologică = posibilită
țile psihofizice la un moment dat.

1.
2. Știința Cluj
3.

virata ti-

Astăzi și mîine, etapa a V-a a campionatelor categoriei A
zece centre din 
astăzi și mîine 
V-a etape a tu- 
republicane din

din București se joacă 
dimineață, după progra-

6, la

In Capitală și în 
țară se desfășoară 
meciurile celei de a 
rului campionatelor
categoria A. Iată programul complet 
al etapei :

CAMPIONATUL MASCULIN: Rapid 
București — C.S.O. Baia Mare, 
Știința Galați — Progresul București, 
C.S.M.S. Iași — Steaua București, 
C.S.M. Cluj — Știința Cluj (seria I); 
Dinamo București — Dinamo Oraș 
Dr. Petru Groza, Petrolul Ploiești — 
Olimpia București, Farul Constanța — 
Fulgerul Suceava, Știința Timișoara 
— Tractorul Brașov (seria a Il-a).

CAMPIONATUL FEMININ : C. P. 
București — Știința Cluj, Dinamo 
București — Partizanul roșu Brașov, 
Voința București — C.S.O. Craiova, 
Farul Constanța — Progresul Bucu
rești (seria I) ; Știința București — 
Olimpia Brașov, C.S.M. Cluj — Ra
pid București, C.S.O. Timișoara — 
Metalul București, Voința M. duc — 
C.S.M. Sibiu (seria a Il-a). Primele 
echipe sânt organizatoare.

(Meciurile 
toate mîine 
mul pe carc-1 găsiți în pag. 
rubrica „Unde mergem“).

★
După cele patru etape de pînă a- 

cum, situația în clasamente a ior- 
mațiilor divizionare este următoarea:

CAMPIONATUL MASCULIN
Scria I

4
4
4
4
4
4
3
3

a U-a
4 3 
P.
4 3
4 2
4 2

1. Știința Cluj
2. Rapid București
3. Steaua București
4. C.S.M.S. Iași
5. Știinta Galați
6. C.S.M. Cluj
7. C.S.O. Baia Mare
8. Progresul Buc.

Seria
Tractorul Brașov
Dinamo Oraș Dr.

Groza
Farul Constanța

4. Petrolul Ploiești

1.
2.

3.

DIN JURUL
La 23 februarie se va disputa•

prima întâlnire internațională a anu
lui. Pugiliștii noștri fruntași vor sus
ține la București meciul revanșă cu 
selecționata R. D. Germane. La 
aceeași dată, la Berlin, se vor întîlni 
echipele secunde ale celor două țări. 
Partidele cu boxerii din R. D. Ger
mană au ca scop verificarea înaintea 
meciului cu reprezentativa R. P. Po
lone din cadrul „Cupei Europei — 
Emile Grematrx".

• Astăzi, boxerii din lotul repre
zentativ al țării vor pleca, pentru 
o scurtă perioadă de odihnă activă, 
la Poiana Brașov. Din lotul pugiliș- 
tiler noștri fruntași fac parte, printre 
alții, Ciucă, Davidescu, Puiu, Bâlea- 
nu, Olteafitx, Dinu, Pă’trașeu, Mihalic, 
Marin Ion, Mirza, Monea, Gheorghiu

• 5

RINGULUI
• In zilele de 2, 3 și 5 februarie 

se vor desfășura în sala Floreasea 
reuniuni de selecție în vederea sta
bilirii loturilor țării care ne vor re
prezenta în competițiile din acest an.

• Calendarul competițional inter
național al boxerilor rom ini este și 
anul acesta foarte bogat. După me
ciurile cu echipele R. D. Germane 
sînt programate întilniri cu selecțio
natele Franței (aprilie sau mai), cam
pionatele europene de la Moscova 
(28 mai — 10 iunie), turneul interna
țional de la București (23—27 august) 
la care sînt invitate echipe reprezen
tative din 10 țări, revanșa meciului 
cu Scoția, întiiniTile din cadrul „Cu
pei orașelor Balcanice", cu echipa 
Iugoslaviei s. a.

4
2
2
2
2
1
1
1

0
2
2
2
2
3
2
2

1

1
2
2

10: 3

10: 5 
8: 8 
7:10

7

S
4
4
3

(207:186)
(1111:198)
(202:243)

8
6
6
6
6
5
4
4

5. Olimpia București 4 13 5:11 (157:209)
6. Dinamo București 2 2 0 6: 0 ( 90: 45)
7. Știința Timișoara 3 12 6:8 (185:181)
8. Fulgerul Suceava 3 0 3 2: 9 (127:161)

CAMPIONATUL FEMININ
Seria I

(187:124)

1. Dinamo București 4 4 0 12: 0 (181: 81) *
2. Știința Cluj 4 4 0 12: 2 (206:128) B
3. C.S.O. Craiova 4 2 2 7: 7 (160:178) C
4. Farul Constanță 4 2 2 6: 7 (140:163) S
5. Progresul Buc. 4 2 2 7: 9 (183:193) •
G. Combinatul Poligrafic

București 4 1 3 7:10 (194:203) 5
7. Partizanul roșu

Brașov 4 1 3 5:10 (149:203) 5
8. Voința București 4 0 4 1:12 (124:188) 4

Seria a II-a
1. Rapid București 4 3 1 11: 3 (201:114) 7
2. C.S.M. Sibiu 4 3 1 11: 6 (235:188) 7
3. Voința M. Ciuc 4 3 1 9: 9 (215:234) 7
4. Știința București 4 2 2 8: 6 (179:139) C
5. Olimpia Brașov 4 2 2 8: 6 (174:169) 6
6. C.S.M. Cluj ' 4 2 2 7: 9 (182:203) 6
7. Metalul București 4 1 3 6:11 (186:233) 5
8. C.S.O. Timișoara 4 0 4 2:12 (111:203) 4

Cupa orașului București66
Ne aflăm în plină vacanță. Cu toa

te acestea, in sălile de gimnastică 
ale școlilor continuă freamătul obiș
nuit al întrecerilor sportive. Pe pri
mul plan se află, bineînțeles, com
petiția rezervată școlarilor din Ca
pitală „Cupa orașului București" la 
gimnastică.

La școala de 8 ani nr. 40 din car
tierul Andronache, de pildă, aproape 
300 de elevi și eleve din clasele a 
V-a și a Vl-a iau parte eu multă 
însuflețire la concursuri. Planificarea 
strictă a profesoarei de educație fi
zică Emilia Dragoș asigură buna des
fășurare a întrecerilor.

Au mai rămas în concurs doar 
echipe (6 de băieți și tot atitea 
fete). In zilele următoare însă
avea loc o nouă selecție: nu vor 
merge mai departe, la faza pe școa
lă, decît 4 echipe, 
clasele a V-a 
fete).

Este ușor de 
sînt Întrecerile.

12 
de 
va

cite două din 
ți a Vl-a (băieți și

imagynat cit de dârze 
Fiecare elev al școlii

este dornic să facă parte din echipa 
reprezentativă care va evolua la con
cursul pe raion. Pînâ acum, pe baza 
notelor obținute aspiră la un loc în 
echipa școlii, elevii Nieolae Teodor, 
Aurel Stanciu, Tereza Alexe și An
gela Print (clasele a V-a), Alexandru 
Fuior, Lucian Stanciu, Stanflora 
Fața și Vasilica Boboc (clasele a 
Vl-a). Pe „traseul" concursurilor pot 
apărea, desigur, și alți candidați...

Seriozitatea cu care se pregătesc 
micii gimnaști de la școala de 8 ani 
nr. 40 este explicabilă. Ei știu că 
în etapa pe raion vor participa In 
cadrul „Cupei orașului 
echipe din diferite școli 
resul față de competiție 
de mare.

In încheierea acestor 
precizare : interesul față 
tiție caracterizează pe elevii tuturor 
școlilor din Capitală. Ca și primul 
„aet“ al competiției, cel de atletism, 
finala „Cupei orașului București" la 
gimnastică se anunță la fel de pasio
nantă !

București* 
unde inte- 
este la fel

ri nd uri, o 
de compe-

ur.de


I

Etapa a

Etapa a

Etapa IV-a pe regiunia

2.

24.III
DE TIMER

CUPA R.P.R.”

24.III

30.XI—

REPUBLI
1962/196

a 
a 
a

REPUBLIC
1962/1963

5. CAMPIONATUL 
AL JUNIORILOR

Ploiești 
Brașov 
București

I 
a

București 
București

9.

1962/1963
17.111

Șosea,
Pistă,

1. CAMPIONATUL REPUBLICA 
ECHIPE FEMININE Șl MASCJJ

Feminin

(masculin și feminin) 
pe regiuni pînă la
II-a finală Craiova

21-

III-a pe raioane

REPUBLICA
ȘL INDIVIDUAL AL JU 

LOR

6. CAMPIONATUL REPUBLIC 
FOND

pe asociații (cluburi)
7.

II-a pe orașe (comun

4. CONCURSUL REPUBLICAN 
GIMNASTICA ARTISTICĂ
I pe localități pînă la 
a II-a finală Arad 

28-

1. CAMPIONATUL 
CATEGORIA „A”

Retur
CAMPIONATUL 

CATEGORIA „B"
Retur

CAMPIONATUL 
1962/1963

10.III

Etapa

30.XI

1

2.

5.

Etapa 
Etapa

Etapa I
Etapa a

CAMPIONATUL
ECHIPE

Calendarul competițiilor sp

1.

Sistemul competițiilor sportive din țara noastră urmă
rește cuprinderea maselor de tineret intr-o activitate 
sportivă continuă și sistematică, care să contribuie la 
întărirea sănătății acestora, la dezvoltarea fizică mul
tilaterală și la educarea calităților morale și de voința 
caracteristice constructorilor societății socialiste. In ca
drul mișcării noastre de cultură fizică sistemul compe- 
l.' .... ■—d---------------_ _
concursurile diferitelor categorii de sportivi (începători, 
sportivi de valori medii și sportivi fruntași), și pe trepte 
valorice progresive (etape de asociație, oraș, raion, re
giune etc.), in așa fel incit activitatea sportivă să se 
desfășoare pe un front larg do jos In sus, iar^ sportul 
c.. ......—.......i.'. — ...r- - u-.a ...»
care să permită selecția normală a celor mai bum spor
tivi, campioni ai orașului, raionului, regiunii sau țării.

Mijlocul principal de planificare și organizare a com
petițiilor sportive îl cci-* ’*-'-  —•------ —- “—■■■
Acesta reprezintă unul din 
muncii organelor și organizațiilor UCFS, 
tul prin care asigurăm mobilizarea a sute de 
tineri in concursuri la peste 40 de ramuri 
practicate in țara noastră.

Calendarul sportiv republican pe anul 1963 a 
tocmit in lumina sarcinilor reieșite din Salutul 
P.M.R., Consiliului de Stat șl Consiliului de 
adresat Conferinței pe țară a UCFS din 23—25 
rie 1962 și pe baza Hotărîrii acestei Conferințe.

In realizarea sarcinilor de cuprindere a unor mase 
din ce in ce mai largi de oameni ai muncii, a întregu
lui tineret, în practicarea organizată a exercițiilor fizice 
și sportului, de creșterea bazei de masă a ramurilor 
sportive și a nivelului performantelor, calendarul spor
tiv are lin rol deosebit de important.

In acest scop consiliile UCFS și federațiile sportive 
vor trebui să ia din timp toate măsurile organizatorice 
și tehnice, administrative și propagandistice, pentru a 
asigura desfășurarea la un nivel ridicat a campionate
lor prevăzute in calendarul sportiv pe anul 1963.

Pentru aceasta, consiliile UCFS, pe baza calendarului 
republican pe care îl publicăm, completat cu competi
țiile republicane, școlare și universitare vor definitiva 
propriile calendare regionale, raionale, orășenești și ale 
asociațiilor și cluburilor sportive, care vor cuprinde, în 
afara diferitelor etape ale competițiilor republicane, un 
număr de campionate și concursuri locale, menite să 
asigure continuitate in activitatea sportivă și fărT de 
care nu se poate concepe nici lărgirea bazei de masă 
și nici creșterea calitativă a diverselor ramuri sportive.

O atenție’ mult sporită trebuie acordată bazei sistemu
lui nostru oompetițional, adică etapelor de asociație, oraș 
și raion a campionatelor republicane. Acestea trebuie 
pre-ritite cu grijă, din timp, luindu-se măsuri de popu
larizare intensă, in scopul realizării unei mobilizări ma
sive.

Sarcina prevăzută in Hotărirea Conferinței pe țară a 
UCFS si anume : „campionatele orășenești și raionale 
vor trebui să se desfășoare in toate orașele și raioanele 
din țari la cel puțin 4 ramuri sportive, din care să nu 
lipsească atletismul-*,  va trebui să se îndeplinească in

O atenție deosebită se va acorda campionatelor republi-

tițional trebuie să stabilească o legăturăoi'ganică între 

sportivi de "valori medu șl sportivi fruntași), și pe trepte 
valorice progresive (etape de asociație, oraș, raion, re
giune etc.), in așa fel incit activitatea sportivă să se 
desfășoare pe un front larg do jos fit sus, iar sportul 
de performantă să se sprijine pe o solidă bază de mase 
care să permită selecția normală a celor mai buni spor
tivi, campioni ai orașului, raionului, regiunii sau țării.

'constituie ’ calendarul sportiv. 
21.1 documentele de bază ale 

organizațiilor UCFS, instrumen- 
• “■ mii de

sportive

fost in- 
C.C. al 
Miniștri 
februa-

Etapa II-aa

cane de atletism, gimnastică și natație, urmărlndu-se 
cu consecvență planurile de măsuri elaborate in cons
fătuirile pe țară organizate la aceste ramuri sportive.

Consiliile regionale ale UCFS și federațiile vor urmări 
îndeaproape organizarea și nivelul atit ale campio
natelor republicane pe echipe și individuale de seniori 
și juniori, cit și al celor școlare și universitare la aceste 
ramuri sportive, in toate etapele de desfășurare a lor.

Campionatele republicane de atletism și de natație pe 
echipe reprezentative de regiuni și campionatul repu
blican de gimnastică pe echipe cu o nouă formulă de 
disputare, sint chemate să contribuie la lichidarea rămi- 
nerii in urmă, a acestor sporturi lărgind tn mod con
siderabil masa sportivilor de performanță și impros- 
pătind loturile reprezentative cu noi elemente de pers
pectivă.

De asemeni, consiliile UCFS vor trebui să joace un 
rol mai activ în ridicarea calitativă a fotbalului, contro- 
lind sistematic munca în secții și nivelul campionatelor 
de fotbal. , . ... •_Consiliile regionale ale UCFS au datoria să ridice sim
țitor nivelul competițiilor locale sub toate aspectele. Sa 
se acorde mai multă prețuire și sâ se stimuleze rnai 
mult titlul de campion al asociației, raionului, orașului 
sau regiunii. r , __

In unele sporturi este necesar sâ se organizeze mult 
mai multe concursuri pentru obținerea clasificam spor
tive.

Va trebui asigurată o mai precisă evidență a recor
durilor regionale, iar realizatorii lor să fie larg populari- 
^Federațiile și mai ales comisiile regionale pe ramuri 
de sport să tină o evidentă mai riguroasă atit asupra 
execuției calendarului în toate verigile sale cit și asupra 
clasificărilor dobîndite cu acest prilej.

Consiliile regionale ale UCFS împreună cu federațiile 
sportive vor trebui să activizeze comisiile regionale p« 
ramuri de sport pentru ca acestea să joace un rol mai 
mare în desfășurarea unui calendar local bogat și con
tinuu.

Considerăm că este de datoria birourilor consiliilor 
regionale ale UCFS să analizeze periodic, cu exigență 
modul cum se prezintă sportivii regiunii în competi
țiile republicane și de asemenea, modul cum se desfă
șoară diversele campionate orășenești și raionale, să 
ia măsuri pentru continua ridicare a nivelului acestora.

Pregătirea și participarea la concursuri trebuie să 
constituie pentru organele UCFS mai ales în acest an 
preolimpic mijloace deosebit de importante în desfășu
rarea muncii de educare a sportivilor în spiritul mora
lei socialiste, al dragostei față de muncă, față de pu
blicul spectator, al deplinei corectitudini sportive, al 
hotărîrii de a lupta cu îndirjire pentru victorii, pentru 
rezultate valoroase.

Organele și organizațiile UCFS trebuie să depună o 
muncă susținută pentru îndeplinirea integrală a calen
darului sportiv republican, pentru a face din acesta un 
mijloc puternic de dezvoltare cantitativă și calitativă a 
ramurilor sportive, de verificare a muncii de instruire 
și educație desfășurată în secțiile asociațiilor și clubu
rilor sportive.

S. CAMPIONATUL REPUBUCAN AL 
ECHIPELOR DE CATEGORIA A 

(masculin șl feminin)
Tur

1963—1964
17.XI—29.XII

6. CAMPIONATUL DE
(masculin și feminin)

Etapa I pe raioane (orașe) 
de la 8.X

CALIFICARE 
1963—1964

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN $1 
CUPA R.P.R.

Etapa I pe regiuni
Etapa a II-a finală

București
7. CAMPIONATUL REPUBLIC

CICLOCROS
Etapa I pe regiuni
Etapa a II-a finală

București
8. CUPA FEDERAȚIEI ROMlN

CICLISM

Etapa

SPARTACHIADA DE IARNĂ 
A TINERETULUI

I pe asociații sportive
l.XII 1962—10.11 

a II-a pe grupe de asociații 
10.11—10.111 

10— 25.III 
Bacău, 
Mureș-

Etapa 
sportive

Etapa a III-a raională 
Regiunile : Suceava, Ploiești,

Brașov, Maramureș. Cluj,
Autonomă Maghiară, Hunedoara și
Banat vor organiza la schi și etape 
regionale între următoarele date : 

2.1—31.III

Etapa a III-a finală 
finala I Constanța 
finala a II-a Constanța
2. CAMPIONATUL REPUBLICAN

al Seniorilor
pe asociații (cluburi) 

pină la 5.V 
pe raioane (orașe) 

pînă la 9.VI 
pe regiuni și oraș Bucu- 

la 6—7.VII 
finală — Cluj

la 10—15.VIII
3. CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 

CROS INDIVIDUAL Șl PE ECHIPE
1962 963

Etapa a V-a finală — Craiova 10. III
4. CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 

CROS

19—20.X
2S—27.X Etapa 

Etapa
3.

a 
a

III- a
IV- a

Etapa

Etapa

I

a

aEtapa : 
rești

Etapa a

II-a

III-a

IV-a

9—14.HPoiana Brașov

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE

Tur
Retur
Turneu final

2. CAMPIONATUL 
INDIVIDUAL AL

6; 13, 20.IV
1, 8, 15.VI 

29.VI, 6, 13.VII
REPUBLICAN 

SENIORILOR
1—6.XEtapa I pe zone

(Constanța, Galați, C. Lung Muscel; 
Craiova, Re,"~~^—Cluj, Baia Mare) 

Etapa a II-a ă

3. CONCURSUL 
INDIVIDUAL DE

Etapa

Etapa

Etapa

I

a

a
șoara, 

Etapa a

pe raioane

I pe asociații (cluburi)
2.XII.1962—22.1

București
18—27.X

REPUBLICAN 
CALIFICARE
(orașe)

12—27.1
II-a pe regiuni

pînă la 10.11
III-a pe zone (Bacău, Timi- 
Sibiu, Oradea) 27.11—3.III 

IV-a finală Galați
26.III—l.rv

4. CAMPIONATUL REPUBLICAN

Etapa
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa

10. CONCURSUL CU BICICLE 
TURISM

„CUPA REGIUNILOR
Cluj
II- a
III- a
IV- a

V-a Tg. Mureș 
Vl-a Brăila

10—1
31.VIH

REPUBLK
1962/19

10.III

pe raioane (orașe)
28-30. VI 

pe regiuni 9—ll.VIII 
finală — Sibiu 1—3.IX

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE
MICROMODELE

șov, 
Etapa

AL JUNIORILOR 3.

Etapa I pe raioane (orașe)
13—27.1 Retur

Etapa a II-a pe regiuni 4
pînă la 17.11

Etapa a III-a pe zone (Brăila, Bra- Retur
Gluj, Tg. Mureș) 
a

Retur 
Finală

2. CROSUL „SĂ ÎNT1MP1NĂM
1 MAI"

Etapa I pe asociații sportive 1—15.IV 
Etapa a II-a pe grupe de asociații 

sportive și localități 15—28.IV
Orașul București organizează :
Etapa a II-a pe raioane în ziua de 

21.IV 
28.IVEtapa a III-a, orășenească

3. SPARTACH1ADA DE VARĂ
A TINERETULUI

(numai pentru asociațiile sportive 
de la orașe)

Etapa I pe asociații sportive
15.IV—16.VI 

Etapa a II-a pe grupe de asociații 
sportive 1G.VI—14.VII

Etapa a III-a orășenească (raională) 
14.VII—4.VIII 

IV-a pe grupe de orașe (ra- 
4—15. VIII 

23—24.VIII

Etapa a 
ioane)

Etapa a V-a regională

„CUPA AGRICULTURII"
(pentru asociațiile sportive de la sate)

4.

Etapa I pe asociații sportive 
15.IV—10.VI

• de asociații 
10.VI—4.VIII

4—24.VIII 
de raioane 
24.VIII—8. IX

8—22. IX 
de regiuni 

22—30. IX

Etapa a II-a pe grupe 
sportive

Etapa
Etapa

a
a

III-a raională 
IV-a pe grupe

Etapa
Etapa

a 
a

V- a
VI- a

regională 
pe grupe

5.

Etapa

CROSUL „SĂ 1NTÎMPINĂM
7 NOIEMBRIE”

I pe asociații sportive
20.IX—13.X

a II-a pe grupe de asociațiiEtapa
sportive și localități (oraș București 
pe raioane)

Etapa a III-a
tru orașul

20.X 
orășenească numai pen- 
București 3.XI

6. ȘTAFETA
SOVIETICE 20.X.

PRIETENIE! ROMiNO-

1. CAMPIONATUL
PE ECHIPE DE

REPUBLICAN 
REGIUNI

Etapa I pe regiuni
Ktapa a II-a pe zone

INDIVIDUAL Șl PE ECHIPE 
1963/964

pe asociații (cluburi) și co- 
(sate) pînă la 13.X
II-a pe localități, centre de

Etapa a
Etapa a 

rești
aEtapa

5.

Etapa

Etapa

Etapa

5—10.III
IV-a finală Galați

9—14.IV

„CUPA ELIBERĂRII"
preliminară

5.
Intilnire

Etapa

Etapa a II-a pe raioane (orașe) Bacău—Suceava 20.VII
22—24.11 Optimi de finală 27.VII

Etapa a III-a pe regiuni 5—7.IV Sferturi de finală 4.VIII
Etapa a IV-a finală — București Semifinale ll.VIII

3—5.V Finală 18.VIII

lllllh 
lllllllll 
II,.' 

II

—^4

CAMPIONATELE REPUBLICANE
Etapa

ALPINIADA REPUBLICANA
I

Etapa

Etapa 
lui

Etapa

I

a

de vară

de iarnă — Masivul Retezat
1—10.III

Masivul Bucegi 
22—23.VI

II-a de vară — Piatra Craiu-
20—21.VII 

Cheile Bica- 
11—15.IX 

l.VI—l.IX

III-a finală

27- 30. VI 
dresaj

5—9. VI

Etapa I Constanța
Etapa a II-a Timișoara
Etapa a III-a Reșița
Etapa a IV-a București
Masculin
Etapa I Craiova
Etapa a II-a Cluj
Etapa a III-a Timișoara
Etapa a IV-a București

Etapa I obstacole
Sibiu
proba completă și
București

Etapa a II-a obstacole
Mangalia 7—ll.VIII
dresaj și proba completă
București 24—28.VII

Etapa a III-a finală
obstacole și dresaj București

25—29. IX
9—13.X

a
zuluf

Premiere alpine

2. ALPINIADA FESTIVĂ „23 AUGUST”
Trasee gradul V și VI 21—24.VIII

CAMPIONATUL REPUBLIC 
INDIVIDUAL — MAEȘTRI

(masculin și feminin)

Etapa I 
mune

Etapa a 
comune și raioane in București

la 20.X 
III-a pe raioane la 27 X

IV- a pe- regiuni și oraș Bucu- 
la 3.XI

V- a finală la R. Vîlcea
la 10.III.1964

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR

pe asociații (cluburi) 
pînă la 28. IV 

pe raioane (orașe) 
pînă la 12.V 

pe regiuni și oraș Bucu- 
la 1—2.VI 

finală la Iași
la 20—25.VII

REPUBLICAN DE 
JUNIORILOR

16—17.11

I

a II-a

a 
rești 

Etapa a

III-a

IV-a

6. CONCURSUL 
SALĂ AL

București

7. CONCURSUL
SALĂ AL

București

8. CONCURSUL REPUBLICAN DE 
PRIMĂVARĂ AL JUNIORILOR

REPUBLICAN DE 
SENIORILOR

2—3. III

București
9. CONCURSUL REPUBLICAN DE 

PRIMĂVARĂ AL SENIORILOR
Galați

21—22. IV

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 
AEROMODELE ZBOR CAPTIV

Etapa

Etapa

Etapa
Etapa

I

a

a
a

pe asociații (cluburi)
1—31.V

II-a pe raioane (orașe) 
31.V—2. VI

5—7.VII
— București

2—4.VII

III- a pe regiuni
IV- a finală

2. CAMPIONATUL 
AEROMODELE

REPUBLICAN 
ZBOR LIBER

DE

Etapa I pe asociații (cluburi)
5.V—28.VI

1.

probă completă Sibiu

CATEGORIA A
1962—1963

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
„CONTRA TIMP” PE ECHIPE AL SE

NIORILOR Șl JUNIORILOR

CAMPIONATUL REPUBLICAN AL 
ECHIPELOR DE 

(masculin)
Tur
Retur
Turneu final

Etapa I pe localități 
pînă

Etapa a II-a finală București
30.XI—

2.XII.1962—13.1
3.II—17.III 
28III—7.IV

2. CAMPIONATUL 
ECHIPELOR DE

(feminin)

REPUBLICAN AL
CATEGORIA A 

1962-1963
Tur
Retur
Turneu final

18.XI—30.XII.1962
10.11—24.III

2—12.V
3. CAMPIONATUL DE CALIFICARE 

(masculin și feminin) 1962—1963
Etapa I

Etapa

Etapa 
Etapa

a
3.

Etapa I pe regiuni 24.V
Etapa a II-a finală

seniori București 28.VI
juniori București 12. VII

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN DE
SEMI-FOND

Etapa I pe regiuni 26.V
Etapa a II-a finală

seniori București 30. VI
juniori București 14.VII

CONCURSUL REPUBLIC 
PENTRU COPII 

(masculin și feminin)
I pe localități pînă ta 
a II-a pe regiuni

pînă la 
a III-a finală București

pe asociații (cluburi) 
1.X.1962—28.IV 

pe raioane (orașe)
5. V—30. VI 

pe regiuni 1—14.VII
inter regiuni

28.VII, 4, 18, 25.VIII 
4, 11, 25.VIII, l.IX 

finală

II-a

III- a
IV- a

a 
a 

(masculin) 
(feminin) 

Etapa a V-a 
(masculin) 
(feminin)

6—8. IX
13—15.IX

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
„CONTRA TIMP" INDIVIDUAL 

AL SENIORILOR Șl JUNIORILOR
Etapa I pe regiuni 8.VI
Etapa a II-a finală

București

4. CAMPIONATUL REPUBUCAN DE 
PISTĂ

Etapa 
Etapa

4. CAMPIONATUL REPUBLICAN AL 
JUNIORILOR (masculin și feminin)

Etapa

Etapa

Etapa

Etapa
Etapa

I pe asociații (cluburi) 
15.IX—31.XII.1962 

a II-a pe raioane (orașe)
1.1—10.11 

a III-a pe regiuni
21.11—24.11 

10—14.IV 
25—28. IV

a IV-a pe zone 
a V-a finală

viteză
16—23.VI

viteză

27.VII
Etapa

Etapa I pe regiuni: 
celelalte probe

Etapa a II-a finală :
București 14. VII
celelalte probe București 22—29.IX

5. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
„CONTRA TIMP” PERECHI AL 

MIORILOR Și JUNIORILOR
Etapa I pe regiuni 21.VII
Etapa a II-a finală

București

DE 
SE*

18.VIII

1. CAMPIONATUL REPUBLIC 
INDIVIDUAL AL SENIORILOI

Etapa I pe regiuni 1-
Etapa a II-a finală Brașov

21—:

2. CAMPIONATUL REPUBLICA»
ECHIPE

Galați



ive republicane pe anul 1963
AMPIONATUL REPUBLICAN ĂL

JUNIORILOR
i I pe orașe 11—1T.II
i a II-a finală Ploiești

23-24.III
4. „CUPA REGIUNILOR"

1 I pe regiuni 15—30.IX
i a II-a finală inter-regiuni 
șutești 21—22.XU

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN AL 
SENIORILOR 1963/1964

Etapa I pe regiuni
Începe la 1.XII.1963

4. CAMPIONATUL REPUBLICAN AL 
JUNIORILOR 1963/1964

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
162/1963 (masculin și feminin]
i a IlI-a pe zone
alin: Bacău, București, Brașov, 
iu. Reșița 29—31.III
nin: Ploiești, Sighișoara, Tind
ea, Tg. Mureș, Petroșeni

29-31.III
i a IV-a finală 25—28.VIII

Etapa 1 pe regiuni
începe la 1.XII.1963

S. „CUPA FEDERAȚIEI ROMINE
HOCHEI-PATINAJ"

12.XII.1963—15.XII.1963

CAMPIONATUL REPUBLICAN
963/1964 (masculin și feminin]

CLASICE
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

INDIVIDUAL AL SENIORILOR
Etapa I pe raioane 10—17.III
Etapa a Il-a pe regiuni 7—14.IV
Etapa a III-a finală

Lugoj (Craiova) 10—12.V

I pe asociații (cluburi)
17.in-T.IV 

a Il-a pe raioane
14 TV—26.V 

a HI-a pe regiu 2—9.VI

AMPIONATUL REPUBLICAN AL 
:hipelor de categoria a 
»scuiin și feminin) 1962/1963

14.IV—26.V 
tu final (locurile I—IV)
masculin

feminin

Sibiu

Oradea
2—4.VI

masculin Mediaș
7—9. VI

feminin Cluj

CAMPIONATUL DE CALIFICARE
162'1963 (masculin și feminin]

interregiuni 13—14.IV
27—28.IV 

finală 17—19.V
AMPiONATUL REPUBLICAN AL 
(ORILOR (masculin și feminin)
i a IlI-a interregiuni

17—28.IV
i a IV-a finală
sculin Bacău 10—12. V
linin Petroșeni

UPA DE IARNA" A SENIORILOR 
r- Șl JUNIORILOR

(masculin și feminin)
I pe centre

iori pină Ia 10.11
iori pină la 27.1

a II-a inter-centre
iori 16-24.11
iori 3—10. II

a III-a finală
iori 1—3.III
iori 22—24.11

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL AL JUNIORILOR

Etapa I pe raioane 24.11—10.III
Etapa a II-a pe regiuni 14—21.IV
Etapa a III-a finală Galați 

17-19.V
3. CAMPIONATUL REPUBLICAN

PE ECHIPE 
(clasice și libere)

Tur : 24—25.VIII; 31.VIII—l.IX ; T—C 
IX ; 21—22. IX ; 28—29.LX

Retur : 19—20.X ; 2—3.XI; 16—17.XI j
30.XI—l.XII ; 7—8.XII

4. CAMPIONATUL DE CALIFICARE
PE ECHIPE 

(clasice și libere)
Etapa I inter-asociații 6—T.IV
Etapa a Il-a pe zone 21.IV—30.VI 
Etapa a III-a finală Ploiești

20—21.VH
5. CONCURS PE CATEGORII —

87 kg; 97 kg; + 97 kg.
(clasice și libere)

Tur I Hunedoara 15—18.VI
Tur II Brăila 9—10JCI

LIBERE
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL AL SENIORILOR

Etapa I pe raioane 10—1T.II
Etapa a Il-a pe regiuni 3—10.III 
Etapa a III-a finală București

12-14.IV
2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

INDIVIDUAL AL JUNIORILOR
Etapa I pe raioane 15—29.IX
Etapa a Il-a pe regiuni 13—20.X 
Etapa a III-a finală Baia Mare

22—24.XI

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR

Etapa I pe cluburi și asociații
pină la 16.VI 

Etapa a II-a pe localitate 22—23.VI 
Etapa a III-a pe regiune 5— 7.VII 
Etapa a IV-a finală București

8—ii. vin
4. CONCURSUL REPUBLICAN PEN
TRU SLECȚIONATE DE REGIUNI 

(Hală)
București 6—T.IV

5. CONCURSUL POPULAR DE ÎNOT
Etapa I pe asociații sportive, localități 

și intercomune pină la 30.VI
Etapa a II-a pe raioane pină la 21.VII 
Etapa a III-a pe regiuni pină la 11.VIII 
Etapa a IV-a finală Tg. Mureș

31. VIII—l.IX

POLO
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN AL 

ECHIPELOR DE CATEGORIA A
Tur 28.IV—23.VI
Retur l.IX—20.X

2. CAMPIONATUL DE CALIFICARE
Tur l.VI—14-VII
Retur 27.VII—4.VIII

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR

Tur 19.V—14.VII
Zone 27.VII—4.VIII
Turneul final Tg. Mureș

12. VIII—18. VIII
„CUPA FEDERAȚIEI ROMINE 

DE NATAȚIE” 
(interregiuni)

Tur 15—21.VII
Retur 5.VIII—ll.VIII

SĂRITURI TN APĂ
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

AL SENIORILOR
Etapa I pe cluburi și asociații 

pină la 16.V1
Etapa a II-a pe localitate 13—14.VII 
Etapa a III-a finală București

16—18. vin
2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

AL JUNIORILOR
Etapa

Etapa
Etapa
Etapa

I pe cluburi și asociații 
pină la 16.VI

a II-a pe localitate 
a III-a pe regiune 
a IV-a finală

22—23.VI
5—7.VH

2—4. VIII
3. CUPA FEDERAȚIEI

20—21.vn

București 16.V-15.VI
Etapa a II-a finală București

15.VII-1.VIII

2. CAMPIONATUL DE CALIFICARE

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN

Cluj 21—26.V

2. „CUPA 1 MAI"

București 26—31.III

3. CONCURS REPUBLICAN 
INDIVIDUAL

București 19—24.X

4. CONCURSUL REPUBLICAN DE
TRIATLON

Etapa I pe raioane (orașe)
5. VII—21.VII 

Etapa a n-a pe regiuni 2—4.VIII 
Etapa a III-a finală Cluj 16—18.VIII

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN

Etapa I
Etapa a II-a
Etapa a III-a finală

1.VI.1962—l.VI
26-30. VI

T.VII—21. VII

2. CONCURSUL PENTRU RECORDUL 
DE DISTANȚĂ

Iași 15.V—15.VI

3. CONCURSUL PENTRU RECORDUL 
DE ÎNĂLȚIME

Brașov 
Retur

15.X—15X1
5.VIII—ll.VIII

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN PE 
ECHIPE (M+F) 1962/1963

Etapa I pe raioane retur 16.1—l.V 
Etapa a II-a pe regiuni 10—12.V
Etapa a III-a interregională

1—2, 8—9, 22—23, 29—30. VI 
Etapa a IV-a finală

feminin Reșița 19—21.VII
masculin Brașov 26— 28.VII

Tur
Retur
Turneul final
Baraj

31.III—12.V
29.IX-10 XI
1T.X1—24. XI

4 și 8.XII

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN AL 
JUNIORILOR

Etapa I pe orașe
Tur T.IV—IVI
Retur 15. IX—3.XI
Etapa a II-a turneu final 10, 17, 24. XI

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN AL 
SENIORILOR Șl JUNIORILOR

Etapa I pe raioane pină la 3. II
Etapa a II-a pe regiuni 4-17.11 
Etapa a III-a finală
Probe nordice Poiana Brașov

23—26.11
Probe alpine Bucegi 27.11—3.III
Mare fond (50 km) Poiana Brașoviin

2. „CUPA B.P.tt."
Concursul I (probe alpine și nordice) 

Poiana Brașov 19—20.1
Concursul II (probe de fond) M. Ciuc 

16-17.111 
(probe alpine) Poiana Brașov

9-10.III
Sărituri Poiana Brașov 20.1—3 și 17-11

3. CONCURSUL DE DESCHIDERE 
A SEZONULUI

Predea! 6.1

4. CONCURSUL REPUBLICAN 
ĂL CENTRELOR DE SCHI

Predeal 17.U

5. „CUPA FEDERAȚIEI ROMlNE 
DE SCHI"

Bucegi 7. IV, 13—14.IV

1. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE SĂNIUȚĂ

Poiana Brașov 9—10.H

2. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE SKELETON

4 
Poiana Brașov 9—10.11

AMPIONATUL REPUBLICAN AL 
:hipelor de categoria a 
lasculin și feminin) 1963/1964

8. IX—20.X
CAMPIONATUL DE CALIFICARE 
>63/1964 (masculin și feminin)
i I pe asociații (cluburi)

21.VII—11. VIII 
a Il-a pe raioane

18. VIII—27.X 
a III-a pe regiuni

3—10.XI
AMPIONATUL REPUBLICAN AL 

JUNIORILOR 1963/1964
(masculin și feminin)

I pe raioane l.IX—27.X
a Il-a pe regiuni

3—10.XI

UPA DE IARNĂ" A SENIORILOR 
$1 JUNIORILOR 1963/1964

(masculin și feminin]

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN
DE MOTOCROS

Etapa pregătitoare București 21.IV

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN
Etapa I pe asociații (cluburi)

3I.III—28.IV
Etapa a II-a pe raioane (orașe)

25.V—26.V
Etapa a III-a pe regiuni 7.VII—9.VIII 
Etapa a IV-a finală București

1—4. VIII

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL

Etapa I pe asociații (club) l.IV—31.V 
Etapa a II-a pe raioane (orașe)

l.VI—30. VI
Etapa a III-a pe regiuni 12—14.VII 
Etapa a IV-a finală

feminin Constanța 2—4-VIII
masculin Roman 16—18.VIII

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE

Etapa I inter-orașe
Etapa a II-a pe zone 
Etapa a III-a finală tur 
retur

15.1—15.11
2— 3. III

4—7 vn
14.-17.XI

I pe centre 
ori 
ori

17.XI—9.II.1964
17.XI—26.1.1964

AMPIONATUL REPUBLICAN AL 
SENIORILOR 1962/1963

I pe regiuni 11.XII.1962—13.1 
a Il-a de calificare

Ciuc 16.1—20.1
a III-a finală

11 — București 22.1—27.1
irul — București 30.III—4.TV

AMPIONATUL REPUBLICAN AL 
JUNIORILOR 1962/1963

I pe regiuni
1.XII.1962—27.1.1963

a II-a finală 15.11—17.11

Etapa I Pitești 28.IV
Etapa a Iî-a Cîmpina 26.V
Etapa a III-a București 9.VT
Etapa a IV-a Brașov 23.VT
Etapa a V-a București 30.VI
2. CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 

VITEZĂ PE PISTA DE ZGURA
(drtf-track)

Etapa I București 5.V
Etapa a II-a București 12.V
Etapa a III-a București 16. VI
Etapa a IV-a București ll.VIII
Etapa a V-a București l.IX
Etapa a Vl-a București 15.IX
Etapa a VII-a București 6.X

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE VITEZĂ PE CIRCUIT

Etapa I pe orașe 15.IV—15.V
Etapa a Il-a pe regiuni 15.V—15.VI
Etapa a III-a pe zone 15.VI—15.VII
Etapa a IV-a finală București 18.VIII

ÎNOT
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

AL SENIORILOR
Etapa I pe cluburi și asociații

pină la 16 iunie 
Etapa a Il-a pe localitate (camp, oră

șenesc) faza I 13—14.VII
faza II-a 24—25.VIII

Etapa a III-a finală București
5-8.IX

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN PE 
ECHIPE SELECȚIONATE DE REGIUNI
Etapa I băieți Arad, fete Tg. Mureș 

22—23. VI
Etapa a II-a băieți Tg. Mureș, fete

Cluj 13—14.VII
Etapa a III-a băieți Cluj, fete Arad 
_ 24—25.VIII

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE 1963/1964

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL SENIORILOR

CAMPIONATUL REPUBLICAN
Etapa I pe raioane (orașe) l.IV—25.V
Etapa a II-a pe regiune 25.V—15.VII
Etapa a III-a inter-regiuni l.IX—20.IX 
Etapa a IV-a finală 17—20.X

ARTISTIC
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL SENIORILOR Șl JUNIORILOR

Etapa I pe regiuni pină la 20.11
Etapa a II-a finală București

28.11—3.III
2. CONCURS REPUBLICAN DE COPII

Etapa I pe regiuni pină la 20.1
Etapa a II-a finală Brașov 25—27.1

3. „CUPA FEDERAȚIEI ROMINE 
HOCHEI-PATINAJ"

15—20.III

VITEZĂ
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL SENIORILOR Șl JUNIORILOR

Etapa I pe regiuni pină la 20.1
Etapa a II-a finală Poiana Brașov 

(Tușnad) 31.1—5.II

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN

Etapa I Ploiești 
Galați 
Iași
Cluj

15.III—l.IV
l.IV—15. IV

15.IV—l.V

Etapa I pe raioane tur 15.IX—15.XII

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE VINĂTOARE DE VULPI

Etapa I pe regiuni 7—9.VI
Etapa a II-a finală 27—30.VI

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 
UNDE ULTRA SCURTE

6—7. VII

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 
POLIATLON RADIO

Etapa I pe regiuni 12—14.VII
Etapa a II-a finală 25—28.VII

4. CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 
UNDE SCURTE

3—4.VIII

5. „CUPA PRIMĂVERII"

Etapa telegrafie 31.III
Etapa telefonie 14.IV

6. „CUPA 30 DECEMBRIE"

Etapa telegrafie 
Etapa telefonie >

15.XII
29.XII

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN AL 
ECHIPELOR DE CATEGORIA A

Tur 
Retur

17.III—23.IV 
l.IX—l.XII

Etapa I pe orașe 
Concursul I 
Concursul II 
Etapa a II-a finala
— floretă masculin
— floretă feminin București
— spadă București
— sabie București 
Etapa a III-a pe orașe 
Etapa a IV-a finala II
— floretă masculin București
— floretă feminin București
— spadă București
— sabie București

I
București

15 II—10 III
10.III—7.IV

20. IV
21. rv
22.IV
23. IV

1—20. IX

10.X 
lt.X
12. X
13. X.

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR

Etapa I pe orașe 
Etapa a II-a finală

15.1—15.III
28—31.III

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE MIXTE

Optimi de finală 1.XII.1962—l.IX 
Sferturi de finală 15.11—31.III
Semifinale (București, Craiova,

Galați, Oradea) 15.V-22.Vj
Finala Tg. Mureș 1—IU. VII

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL MASCULIN

Șasesprezecimi de finală
l.IX.1962—l.XII.1963 

Optimi de finală 15.XII.1962—15. IU 
Sferturi de finală l.IV—31.V]
Semifinale (București, Timișoara.

Suceava) 1—18. IX.
Finala București 1—23XIJ'

(Continuare in pag. a 6-a)



Calendarul competițiilor sportive republicane
pe anul

(Urmare din pag. 4—5)

i. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL FEMININ

• . ••■.mi de finală 1.1—15.IH
S :iuri de finala l.IV—3.V
Semifinale (București, Iași, Baia

Mare) I2-27.VIII
F aia Ploiești 19.X—5.XI

4. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
F>!N CORESPONDENȚĂ 19603H3

5 CAMPIONATUL REPUBLICAN 
Di DEZLEGĂRI Șl DE COMPOZIȚIE

CAIAC-CANOE
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

AL SENIORILOR

Frapa I pe orașe 22—23.VI
Etapa a Il-a finală Snagov

7—8JIX
A

J. CAMPIONATUL REPUBLICAN
AL 1UNÎCR1LOR

Erapa I pe orașe 27—28.VII
Etapa a Il-a finală Snagov

17—18. VIII

3. CONCURSUL REPUBLICAN
AL TINERETULUI

Etape I pe orașe 1—2. VI
Etape a Il-a finală Snagov

15—16.VI

CANOTAJ ACADEMIC

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL SENIORILOR

Etapa I pe orașe 7—8.IX
Etapa a Il-a finală Snagov

19—22.1X

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR

Etape I pe orașe 3—4.VIII
Etapa a Il-a finală Snagov

23—25. VIII

IAHTING
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN

Etapa I pe orașe
pînă la ll.VIII 

Etapa a Il-a finală Mamaia
2—8.IX

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL AL SENIORILOR 

(Categoria I)

Etapa I pe orașe 
Etapa a Il-a finală

15.VII—15. VIII
București

24—30. IX

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE MIXTE

5.V —l.X

INDIVIDUAL AL COPIILOR

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR

Etapa I pe orașe l.VI— l.VII
Etapa a Il-a finală 10—18.VII

4. CONCURSUL REPUBLICAN

Etapa I pe orașe București
18.VI—15.VII

Etapa a Il-a finală București
1—7.IX

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL ȘI PE ECHIPE 

AL SENIORILOR

a) Campionatul individual

Etapa I pe asociații (club) 
15.XI.1962—13.1.

Etapa a Il-a pe raioane
27.1—3.II

Etapa a III-a pe regiuni
24.11—3.111

Ei apa a IV-a finală
Concursul I București 15—17.III
Concursul II lași 26—28.IV
Concursul III C. Turzii 6—8.IX
Concursul IV Craiova 25—27.X
Concursul V București 19—22.XII

1963
Etapa a Il-a finală București

17—18.XII

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR

Etapa I pe raioane (orașe) 
10—17.11

Etapa a Il-a pe regiuni 3—10.III
Etapa a III-a finală Baia Mare

29—31.III

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL Șl PE ECHIPE AL 

SENIORILOR
Arme speciale București 9—13.X

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL Șl PE ECHIPE AL 

JUNIORILOR
Arme speciale București 21—23. IX
3. „CUPA FEDERAȚIEI ROMlNE DE 

TIR" — armă iport
Etapa I pe asociație (Club)

22.11—26.V 
Etapa a Il-a interasociații pe raioane

2.VI —30.VI 
Etapa a III-a interraioane prin co

respondență 7.VII—4.VIII
Etapa a IV-a pe regiuni prin cores

pondență 18.V1II—l.IX
Etapa a V-a finală București

16. IX

4. „CUPA PRIMĂVERII”
(toter-orașe prin corespondență 

arme speciale)
22—24.111

5. „CUPA 1 MAI"
(inter-regiuni prin corespondență 

armă sport)
21.IV

6. „CUPA 2 IULIE"
(inter-orașe prin corespondență 

arme speciale)
21.—23. VI

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL ECHIPELOR DE CATEGORIA A

(masculin și feminin) 1962-1963
Tur 25.XI.1962—20.1
Retur 21.IL—7.IV
Turneu final

(loc I—VIII) 19-28.IV
(loc IX—XVI) 10-12.V

2. CAMPIONATUL DE CALIFICARE 
{masculin și feminin) 1962-1963

Etapa I pe raioane (orașe) retur 
pină la 2.VI (19.V)

Etapa a Il-a pe regiuni
16—23.VI (19—26.V)

Etapa a III-a inter-regională
7—ll.VIII (9.VI—ll.VIII)

Elapa a V-a finală 20—25.VIII
3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

ĂL JUNIORILOR 
(masculin și feminin) 1962-1963

Etapa I pe raioane (orașe) 
23.IX.1962—14IV

Elapa a Il-a pe regiuni 2—5.V 
Elapa a III-a inter-regiuni

28. VI—2. VII
Etapa a IV-a finală 28.V1I—l.VIII

4. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL ECHIPELOR DE CATEGORIA A 

(masculin și feminin) 1963-1964
Tur 24.XI—5.1.1964

5. CAMPIONATUL DE CALIFICARE 
(masculin și feminin) 1963-1964

Etapa I pe asociații (cluburi)
30. VI—l.IX 

Etapa a Il-a pe raioane Corașe) 
8.IX—31.XII

«. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR

(masculin Și femininj 1963—1964

Etapa I pe asociații (cluburi)
8. IX—6.X 

Etapa a Il-a pe raioane
13.X—31.XII

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE ACROBAȚIE AERIANA

Antrenament I
Concurs I
Antrenament II
Concurs II

1.1—9.V
19—12.V

15.V—18.VII
19—21.VII

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE TURISM AERIAN

b) Campionatul pe eehipe

Etapa I pe orașe 1.IH—l.XII

SPORTUL POFULAP
Fa«. a 6-a Nr. 4164

Antrenament I LI—17.V
Concurs I 18—20.V
Antrenament II 20. V—5.VII
Concurs II 5—7. VII
Antrenament III 7. VII—5.IX
Concurs III 5-8. IX

SUCCES DEPLIN
NOULUI SEZON

(Urmare din pag. 1)

la Predeal va avea loc, pe pîrtia 
Clăbucet, proba de slalom special 
pentru seniori, senioare, juniori și 
junioare. Printre concurenți vor pu
tea fi urmăriți campionii țării Cor
nel Tăbăraș, Ilona Micloș, Ion Posto- 
lache și Mihaela Casapu, schiorii 
fruntași Gh. Bălan, Kurt Gohn, Gh. 
Cristoloveanu, Niculae Pandrea, Mi
hai Bucur, Ion Zangor, Ana Sche
rer, Mircea Ene, Marin Focșeneanu, 
Liana Blebea ș. a.

Probele de 10 km seniori, 5 km 
senioare, 5 lan juniori și 3 km juni
oare vor avea loc la Bușteni, pe pîr
tia marcată între Poiana Văii Albe 
și Poiana Văii Cerbului. Și aci vor 
putea fi văzuți campionii țării Gh. 
Bădescu, Elena Tom, Ion Olteanu și 
Doina Boboc, alături de Dinu Petre, 
Stelian Drăguș, Gh. Cincu, Gh. Vil- 
moș, Mioara Simion, Ion Țeposu, Ro- 
dica Stoian, Iu liana Bbgdzi ț.a.

Așadar, la Predeal și la Bușteni, 
amatorii de schi, oamenii muncii 
aflați la odihnă, precum și excursio
niștii, vor avea prilejul să asiste la 
prima evoluție din acest an a schio
rilor fruntași. Fără îndoială, aceștia 
vor oferi un spectacol atrăgător care 
să confirme munca de pregătire de
pusă de luni de zile. Noi le urăm 
deplin succes !

nn ♦ •Irei noi recorduri ale tării

1X2X1X21

Bologna a jucat slab în prima repriză 
si deși ea conducea Ia pauză cu 1—0 
nu marcase nici un gol fiindcă punctul 
fusese înscris în... proprie poartă de 
fundașul Pini (min. 4). De-abia după 
pauză Bologna joacă Ia adevărata ei 
valoare. Ambele goluri ale reprizei se
cunde sînt opera atacantului danez 
Nielsen (min. 61 și 86).

Catania — Milan 1—3

O victorie clară și prețioasă, în de
plasare, a viitoarei campioane. Cete patru 
goluri ale partidei au fost marcate de 
Pivatelii (2) și Danova pentru Milan și 
Calvanese pentru Catania. De rcsnarcăt 
că toate golurile au fost înscrise in 
prima repriză.

Palermo — Sampdoria 3—1

Partida a avut un moment psihologic : 
minutul 76 cînd, la scorul de 2--1 în 
favoarea gazdelor, Brighenti (S) a tras 
afară de la numai 6 metri. Fină atunci 
marcaserâ Malavasi (mm. 32) și Fernaodo

MAI MUIT ACCtAIT f'l AATIilNAMIMflE MITOM 
SI Pf MUSCA EDUCATIVĂ

In activitatea ©empetițioaaiă de anul 
trecut, tenisul romînesc a obținut o 
serie de suceese frumoase. Astfel, vom 
aminti victoriile realizate de Ion Tiriac 
în turneul efectuat în R.A.U. asupra 
unor jucători cu renume ca australianul 
Neale Fraser, iugoslavul Iovanovici și 
italianul Merlo, titlul de campioană 
balcanică cucerit de reprezentativa noas
tră masculină, cele 4 titluri de campioni 
internaționali ai R. P. Romine, precum 
si titlul de campion internațional al 
R. P. Polone ciștigat de Ion Țiriac (îm
preună cu maghiarul Gulyas) la dublu 
bărbați. Totuși, așa cum a reieșit și din 
discuțiile purtate în cadrul plenarei 
F.R.T. care a avut loc acum cftva timp, 
față de condițiile create dezvoltării aces
tui sport și mai ales pentru activitatea 
jucătorilor fruntași, rezultatele înregis
trate sînt nesatisfăcătoare. Intr-adevăr, 
în alte întîlniri (turul n al Cupei Davls, 
campionatele de la Roland Garros, Wim
bledon, Sofia, Austria) sportivii noștri 
s-au comportat sub valoareă posibilități
lor lor, nu au justificat așteptările. Mo
tivul? Așa cum s-a subliniat și în ple
nara F.R.T., procesul instructiv-educativ 
care s-a desfășurat în cadrul secțiilor și 
la loturile republicane a avut multe 
lipsuri, fie din cauza unei slabe preocu
pări și exigențe reduse a antrenorilor 
pentru îmbunătățirea metodelor de pre
gătire, fie a unor manifestări de indisci
plină, a indiferenței sportivilor.

Sînt antrenori ca I. Racoviță (Brașov), 
Gh. Rado (Cluj), T. Ovici (Tg. Mureș), 
Gh. CobzUc, P. Ursan, A. Segărceanu, 
Șt. Georgescu (București) care muncesc 
cu tragere de inimă, care lucrează pe 
baza documentelor de planificare, pre
gătirea desfășurindu-se organizat intr-un 
spirit de disciplină și cu participarea 
conștientă a sportivilor. Și antrenorul 
M. Bădin se ocupă cu seriozitate de 
elevii lui. El are o îndelungată expe
riență pe care o împărtășește deopotrivă 
colegilor lui mai tineri ca și sportivilor. 
Marin Bădin însă nu acordă întotdea
una importanța cuvenită planurilor și 
conspectelor de lecții, care de altfel 
sînt alcătuite uneori formal. în ce pri
vește educația jucătorilor pe care îi 
antrenează, Marin Bădin trece deseori 
cu vederea abaterile săvîrșite de spor

Și acum iată ciștigâtorii probelor 
din programul acestei competiții : 
băieți 5—7 ani: Gh. Fazekaș (Dinamo 
Buc.) 20 m — 6,7 sec., 40 m — 11.6 sec., 
50 m — 13,5 sec.; juniori 14 ani : 
Levente Mikloș (Avintul M. Ciuc) 
300 m — 34,4, 500 m - 59,0, 1000 m
— 2:05,6; junioare 15—16 ani : Eleo
nora Laurențiu (Mureșul Tg. Mureș) 
300 m - 36,3, 500 m - 61,1, 1000 m
— 2:02,4 ; junioare 17—18 ani: Maria 
Mathe (Mureșul Tg. Mureș) 500 m
— 57,1, 1000 m - 2:01,0, 1500 m —

(min. 46) pentru Palermo și Vincenzi 
(min. 74), din penalti, pentru Sampdoria. 
Golul lui Metin (min. 85) a luat orice 
speranță celor de la Sampdoria de a 
obține un rezultat de egalitate.

Messina — Catanzaro 5—1

Un scor categoric cate exprimă dife
rența de valoare existentă. Actuala frun
tașă a clasamentului diviziei B nu a 
avut nici un fel de emoții.

@ Reamintim deținătorilor de bilete 
ciștigâtoare Ia SPORTEXPRES că tre
buie să înainteze biletele cîștigătoare de 
premii în obiecte Ia Direcția generală 
Loto-Pronosport, prin scrisoare cu va
loare declarată, pînă Iâ 23 ianuarie 1963, 
dată după care biletele necxpcdtate sau 
nedepuse devin nule.

Tot pină Ia aceeași dată se plătesc 
la casele raionale și agențiile proprii 
C.E.C. premiile în bani la SPORT
EXPRES, prin prezentarea biletelor cîș
tigătoare.

Intre timp continuă să sosească la Di
recția generală Loro-Pronosport, prin 
scrisori cu valoare declarată, bilete de 
premii în obiecte.

Printre biletele înregistrate în ultimele 
două zile se află o motocicletă MZ 
250 cmc obținută de participantul Mihai 
Ivănuțiu din com." Mohu (raionul Sibiu). 
Cite un acordeon și cite un eeas de 
mină „Volna**  aurit âu ciștigat următorii 
parUcipanți : Alexandru Dobreseu din 
com. soîmari, raionul Teicajen și Florea 
Popa din com. Pietroasa, raionul Beiuș. 
Foarte multe câștiguri s-au înregistrat la 
mașinile de cusut.

Competiția dotată cu trofeul cupa 
„A 15-a aniversare a R.P.R." a inau
gurat sezonul competițional al pati
natorilor de viteză. întrecerile au 
avut loc pe pista amenajată pe sta
dionul Avintul din Miercurea Cluc. 
Și-au disputat in ti-etatea sportivi din 
Tg. Mureș, București, Tușnad și din 
localitate. Cu acest prilej patinatorii 
bucureșteni Vlad Pntraulea ți Vic
tor Sotirescu au stabilit trei noi re
corduri ale R.P.R.

• După cum vă este cunoscut, pro
gramul concursului de duminică 6 ia
nuarie 1963 cuprinde meciuri din cam
pionatul italian, care se află la a 16-a 
etapă. Iată relatările „Programului Loto- 
Pronosport** în legătură cu desfășurarea 
ultimului lor meci, disputat între ele 
de protagonistele concursului Pronosport 
de inline :

Roma — Atalanta 3—1

In minutul 2, Roma conducea cu 1—0 
și se părea că va face scor (marcase 
MenicheHiJ, dar Atalanta egalează (Da 
Costa, min. 28). După pauză gazdele ob
țin victoria prin golurile lui Jonsson 
(min. 53) și Colombo (A), autogol.

Venezia — Juventus 3—0

Rezultat surprinzător, mai ales prin 
proporțiile scorului. Juventus a rezistat 
o repriză ; după pauză înaintarea Ve- 
nezlei, în care a excelat centrul atacant 
Siciliano, a făcut „mat** de trei ori 
apărarea formației din Torino : Siciliano 
(min. 60), Rossi (min. 83) și Santon 
(mim. 85).

Lanerossi — Fiorentina 1—1

Lan-erossi a trecut prin momente grele 
pină să ajungă și la acest semi-eșec : 
egalitate pe teren propriu. Fiorentina a 
condus 20 de minute cu 1—0 prin golul 
realizat de Milani (min. 49). Egalarca 
a fost obținută de Fusato (min. 69).

Bologna — Man to va 3—0

PRONOSPORT

Premiile concursului Pronosport nr. 52 
din 30 decembrie 1962 : Pfremiul special 
(124-1) 4 variante a câte 12.500 lei. Ca
tegoria I 9 variante a cite 4.810 lei. 
Categoria a Il-a 178,4 variante a cite 
291 lei. Categoria a III-a 1.751,9 variante 
a cîte 44 lei.

Cî’știg'ătoTii celor 4 premii speciale 
sînt : Leocâ Mișa, Voicu Gheorghe. 
ambii din București. Popescu Șt. Titi 
din comuna Valea Mare, reg. Argeș și 
Trener Emil din Timișoara.

LOTO-CENTRAL
La tragerea Loto-Central din ziua de 

4 ianuarie 1963, au fost extrase din urnă 
următoarele numere : 41, 64, 47, 14, 50. 
40, 76, 53, 67, 78.

Pr. special A : 40, 50, 67 ; Pr. special 
B : 7«, 76, 41 ; Pr. special C : 14, 64, 47. 
Fond de premii : 452.127 lei.

Tragerea următoare va avea loc în 
București, în ’Str. Doamnei nr. 2.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

tivi, complăcindu-se în postura „omrufLua 
cumsecade**.  |

O activitate necorespunzătoare au avuil 
antrenorii V. Stocloza (Iași), L. 
(Cluj), P. Raita (Cîmpina), I. Roșewit.efl 
(Ploiești) eare timp de 10 ani de cîlid M-l 
crează în această profesie nu au dat tkmJ 
un element de perspectivă. Fără îndoială] 
că această situație nu mai poate dăinui șl 
în consecință vor trebui luate mâsuriibd 
care se impun. De altfel, în general, p!ro-| 
blema activității și a ixizultatelox <?bțî-| 
nute (creșterea unui număr mare dc| 
cadre tinere cu perspective) de antrej 
norii de tenis va trebui să stea mal 
mult în atenția forului nostru de spe-J 
cialitate și mâi ales a colegiului ee»feraJ 
de antrenori. De o îndrumare wtâînttâ 
și un control exigent va fi nevoie și în! 
cadrul pregătirilor loturilor repțrblicaftd 
unde anul trecut — mai ales Ia schâofr* * 
(antrenor M. Viziru) — activitatea s-a] 
desfășurat cu multe deficiențe.

Procesul ins truc tiv-educativ al jweă-| 
torilor de tenis va fi intr-adevăr oircs-l 
punzător ca formă și conținut cînd va] 
exista și o participare conștientă died 
partea sportivilor. Aceasta înseamnă căi 
munca educativă trebuie intensificată] 
astfel ca diferitele abateri să înceteze] 
Mai disciplinat și receptiv la sfatrariile 
antrenorilor, campionul republican IokJ 
Tiriac poate deveni un jucător de ©Cfftăd 
valoare internațională, un exemplu pen-! 
tru cei tineri. La fel și Petre MahniN 
reanu și Gheorghe Boaghe, două eie-J 
mente talentate, vor putea justifica spcj 
ranțele puse în ei dacă vor lucra cb 
toată seriozitatea și se vor dezbăra d«| 
anumite atitudini de înfumurare care 
nu pot decît să le dăuneze.

Așadar si pregătirea jucătorilor de 
tenis trebuie să fie complexă, antrenaj 
montul tehnico-tac tic și fizic unrrnlnd 
să fie dublat de o temeinică muncă edu-] 
eativă. Față de condițiile avute frusnj 
tasii tenisului au rămas datori. A» 
1963 trebuie să însemne o cotitura hd 
sensul că și tenisul romînesc are poeîH 
bilitatea să se ridice la nivelul «erisa- 
țelor pe plan internațional. Cu sprijină» 
care se acordă, cu 6 muncă susțimeta 
și metodică, cu o colaborare deplini 
intre antrenori și sportivi, rezultate'® 
favorabile nu se vor lăsa așteptate.

3:05,5; juniori 15—16 ani: V)a<l Pa- 
traulea (Dinamo Buc.) 500 m -1 
49,9, 1000 m — 1:46,4 (nou record cd 
R.P.R. v.r. 1:47,1), 1500 m — 2:45,8 
(nou record al R. P. R., v.r. 2:47,2) J 
juniori 17—18 ani: Victor Soîjiescd 
(Dinamo Buc.) 500 m — 48,3, 1500 m —I 
2:38,9, 3000 m — 5:34,9 (nou record 
al R.P.R. v.r. 5:39,7); senioare : Eva 
Farkaș (Mureșul Tg. Mureș) 500 ni 
- 55,0, 1000 m — 1:56,8, 1500 m J 
3:02,2 ; seniori: Gh. Kalona (Dinamo 
Buc.) 500 m — 48,0; Emilian Papuc 
1500 m — 2:33.9, 5000 m — 9:08,4 îa 
sec. de norma de maestru al spod’-l 
tului. Cupa a fost câștigată pe echipe 
de formația Mureșul Tg. Mureș. |

UNDE MERGEM?i
IN CAPITALĂ

Azi
HANDBAL. Sala Floreasca, de la 

ora 16: Unirea—Confecția (f), Știința—^ 
Vestitorul (f), Progresul—Rapid (f) 
Dinamo Bacău—Rafinăria Teleaje» 
(m) — meciuri în „Cupa de iarna‘1

VOLEI. Sala Giulești, de la ora 16'1 
Aurora—Gtobus+Frigul (m), Confccl 
ția—Grivița roșie (m), Ipromet—VoinJ 
ța (m), Sănătatea—Electronica (m) -J 
jocuri în cadrul primei etape a „Cu-j 
pei orașului București".

Mîine
BASCHET. Sala Floreasca, ora 8,30 

Știința—Politehnica Cluj (m), ors 
9,45: Dinamo Buc.—A.S., Roman (m)i 
era 11: Progresul—Dinamo Grades 
(m); ora 12,15: Rapid—Farul Constan; 
ța (m).

VOLEI. Sala Dinamo, de la or: 
8,30: Știința—Olimpia Brașov (f), Di
namo—Partizanul roșu Brașov (f), Dii 
namo—Dinamo Oraș Dr. P. Groz: 
(m) — meciuri în cat. A; sala Giui 
Iești, de la ora 8,30: Voința—C.S.G 
Craiova (f), C.P.B.—Știința Cluj (fj 
Rapid—C.S.O. Baia Mare (m) — me 
ciuri în cat. A; sala Giulești, de 1: 
ora 14: Voința—Olimpia (f), IPROFJț 
—C.S.A. III (m), Tehnometal—Oțeto 
(m), ICECHIM—Semănătoarea <nt 
C.S.P.—Dinamo (m) — jocuri în ca 
drul primei etape a „Cupei orașule 
București".

De la I.E.B.S.
S-au pus in vînzare Ia casa de bi 

lete a sălii Floreasca biletele per 
tru Cupa de iarnă a F.R. Handbî 
de sîmbătă 5 I. 1963 ora 16 și camj 
republican de baschet pe echipe di 
6 I. 1963 ora 8,30 care se vor desfă 
șura in sala Floreasca.

★
Patinoarul artificial din parcul „2 

August" este deschis pentru publi 
Bimbătă 5 I. 1963 ora 10—12 și 17—;î! 
duminică 6 I. 1963 ora 1D—13 și 15- 
17, luni 7 I. 1563 ora 10—12.



dori să 
pe arbitrii

„Am vedem 
romîni

mai des 
la noi“

Retrospectivă și... perspectivă
(Interviu cu o peliculă cinematografică)

„Ultima repriză" a unei 
„Toamne tîrzii" o dată 
încheiată a adus ,.7Jle 
de vacanță" Ia „Fotbal". 
Pină mai ieri era „Țoa

pe stadion" 
pină și pe 
de rezervă".

acum o 
“ a cam-

drumul pină aca- 
sperăm că se va 
de acum de „O in- 

extraordinară"

Ultimii repre- 
ai arbitrilor 

condus 
hotare — 
au fost 

V. Dumi- 
Mataizer 

Primul a

-l

ia lumea 
aclamînd 
„Jucătorul

Să facem 
„Scurtă istorie1 
pionatului.

— La prora clasamen
tului stă Farul, adevărată 
„Mîndrie" pentru mari
narii constănțeni care 
le-au acordat acum o 
binemeritată „rermisio 
pe țărm". Dar ca să 
aibă și o „Vară romanti
că" trebuie să lupte pînă 
„La capătul drumului".

— După o „Absență 
îndelungată" Știința Cluj 
revine 
fiind 
or. 1“ 
rul 
„Minge".

— In „Apartamen
tul" dinamoviștilor din 
Ștefan cel Mare a fost 
în vară 
reastră".
lui" 
literal în „( 
selor" după 
umbră", 
fi „Mai 
nul" va 
ei „Cer

între fruntași, 
„Inamicul publie 
pentru „Marina- 

îndrăgostit" de

ni-

vi- 
au 
că-

„Lumină la fe- 
„Vintul Sudu- 

a adus însă dinspre 
Cartierul vi- 
i „Soare și— 

Numai dacă vor 
tare ea uraga- 
putea fi iar la 
senin".

„Principiul 
căutarea

Timișoara

suprem" 
bucuriei" 
este se 

,Nu te lăsa nici- 
Pentru ca totul 

„Numai o glu- 
iar sesiunea de va- 

„Un pumn 
„Tinerii"

„In 
la 
pare 
odată",
să nu fie 
mă" 
ră să o ia cu 
de note* 4 bune 
studenți trebuie să știe 
că : „Primăvara — nu 
aștepta luna mai".

— „Lumea aplaudă" la 
Ploiești „învierea" „Au
rului negru". Sperăm că 
„Erupția" îi va purta pe 
petroliști ca pe o „A- 
valanșă" spre „Teluri 
nobile".

— „Feroviarul" pier- 
zînd „Expresul de sea
ră" în vara 
luat-o acum
„Pe jos spre rai". Dar 
obișnuit cu refrenul „E

trecută a 
mai sigur

Intre Randolph Turpin 
și fiscul englez

Fostul campion mon
dial de box la catego
ria mijlocie, Randolph 
Turpin, astăzi în etate 
de 36 de ani, se află și 
el, ca și alți sportivi 
profesioniști, în mare 
luptă cu... fiscul. Recent, 
fiscul englez i-a pus în 
vedere că este restanțier 
cu impozitele, urmînd 
să mai plătească frumu
șica sumă de 15.922 de 
lire sterline.

Pus în fața 
situații, Turpin, 
tigă acum, ca
de catch, sume 
modeste, a propus fiscu
lui să plătească în fie
care săptămînă cite 2 
lire sterline. Și fiscul 
a fost de acord. S-a 
calculat, însă, că pentru 
a-și achita impozitele „la 
zi“, Turpin are 
de 153 de 
însă că 
contează 
tatea sa !

lung 
să" 
feri 
tîmplarc
și va trece cu bine orice 
„Moment periculos".

— „Regăsirea" Ste
lei a făcut ca „Balada 
soldatului" să fie din 
nou pe buzele tuturor. 
Steaua e iar „Aproape 
de soare" așa cum a 
fost „O viață".

— „Copiii minune" au 
demonstrat încă „In pra
gul vieții" că se află 
pe „Drumul spre înalta 
societate". Ajunși de 
acum un „Om eu pan
taloni scurți" rămîne ca 
în „Drumul de încercare" 
să arate că nu s-a făcut 
„Mult zgomot pentru 
mic".

— „Șoferii de mare 
teză" de altă dată 
luat acum un „Start
tre necunoscut" făcînd o 
mare „Alarmă în munți". 
Spectatorii brașoveni cer 
în „Primăvară" reluarea 
filmului „Povestea ani
lor înflăcărați".

— în urma „Desfășu
rării" turului la Iași 
„Toată lumea ride, cân
tă și dansează". Din pă
cate mai sînt pe aici și 
„Spectatori în ofsaid" 
cărora le acordăm „Ne
ta zero ia purtare", 
mai ales atunci cînd 
asistă la partidele echi
pei lor favorite.

— „La 3 pași 
niță" Progresul 
„Zile și nopți" 
bre“. încheind 
„Lanțul slăbiciunilor' 
poate aștepta o vară cu 
„Piine și trandafiri".

— „Curg apele tul
buri" nu departe de 
„Casa părintească" a tex- 
tiliștilor arădeni. „Toren
tul" celor din coadă 
poate fi stăvilit mun
cind pină vor lua „Va
canță la mare".

— Toți 
urat 
în A. 
„Băieții noștri' 
cut „Visul 
Luptînd

- te, cu 
„Zi de 
putea

„Acord final" favorabil.
— Jucind „Pe țărmuri 

îndepărtate" 
Lupeni au 
„De 2 bani 
Dar fotbaliștii 
trebuie să știe 
nu se predă"

— „Ziariștii" 
că pe ecranele cinema
tografelor din 
„De sîmbătă pină luni" 
rulează „Șampanie și 
melodii". Iată deci „Dacă 
vei fi întrebat" care-i 
explicația că au ajuns 
„Cei din urmă". Pentru 
stagiunea de vară e a- 
nunțată premiera „Rămîi 
cu noi".

Așteptăm deci un re
tur în care să asistăm 
„Duminică de duminică" 
la „Meciul giganțilnr", 
pronosportiștii să aibă 
„12 rezultate exacte", iar 
arbitru să nu mai lase 
nici o „Crimă fără pe
deapsă" pentru că „Ali
biul nu ajunge".

minerii din 
totdeauna 
speranță", 

de aici 
că „Omul 
niciodată, 

anunță

Bacău

DRAGOȘ COJOCARU 
jucător în echipa de 

fotbal Steaua

acestei 
care cîș- 
luptător 

foarte

ani. 
fiscul
pe...

nevoie 
Probabil 

englez 
longevi-

de gra-
trăiește 

cu „Fe- 
însă cu 

■“ îi

orădenii au 
„Pace noului venit" 

Dar în curînd 
i“ le-au fă- 
spulberat". 

de acum înain- 
elan în fiecare 
sărbătoare" vor 

ajunge la un

Atena
(1-1)

Pireu

Pa-

Și

au

th ultimul timp, ar
bitrii noștri de fotbal 
au început să se bucure 
de aprecieri din ce în 
ce mai frumoase peste 
hotare, 
zentanți
noștri care au 
meciuri peste 
în Grecia — 
N. Mihăilescu, 
trescu, Stelian 
și Al. Toth.
arbitrat trei meciuri de 
campionat : PAOK Salo
nic — AEK Atena (0-3), 
Pierikos Katerina — O- 
limpiakos Pireu (1-2) și 
Iraklis Salonic — Pa
na thinaikos Atena (0-0); 
iar ceilalți trei au for
mat brigada care a ar
bitrat (cu St. Mataizer 
și apoi V. Dumitrescu 
la centru) partidele 
nathinaikos 
AEK Atena 
Olimpiakos
AEK Atena (1-3). Ei 
avut de condus meciuri 
importante pentru clasa
mentul 
Greciei. în jocurile a- 
mintite 
fapt, primele trei clasa
te : AEK, Panathinaikos 
și Olimpiakos, toate trei 
la egalitate de puncte, 
departajate doar de 
golaveraj și angajate 
într-o aprigă dispută 
pentru primul loc.

Arbitrii noștri însă, 
și-au îndeplinit bine mi
siunea, reușind să mul
țumească un public fa
natic susținător al echi
pelor locale, deși acestea 
n-au cîștigat nici 
meci !... 
cialitate 
Salonic a 
fel, numai 
despre ei. 
de pildă,

campionatului

au evoluat, de

ciștigat
.. Presa de spe- 

dîn Atena și 
avut, de alt- 

i aprecieri bune 
N. Mihăilescu, 
a fost clasai

un

Arbitrul N. Mihăilescu in... exercițiul funcțiunii : 
indică celor dai jucători ai echipei PAOK Salonic 
unde s-a comis infracțiunea, pentru care a 
dat lovitură liberă in. favoarea formației 

Atena.

acor- 
AEK

ziarul „Atlitiki
— pe locul 2, cu

— de 
Iho" 
nota 19 (după primul 
meci 
altor
au funcționat în Grecia 
la acea dată, printre care 
și elvețianul Dienst (no
tat cu 7). Iar în legătură 
cu arbitrajul brigăzii St. 
Mataizer — V. Dumitres
cu — AI. Tolh, ziarul 
„To Fos ton Spor" a 
scris că a fost extrem 
de reușit, felicitînd fede
rația greacă pentru ideea 
de a fi invitat arbitri 
romîni și subliniind că 
„am dori să vedem dese
ori arbitri de 
„trio“ului rominesc 
ieri".
Iho",
„Apogevmatini" din Ate
na și „Omada" din Sa-

condus), înaintea 
arbitri străini care

ase- 
măgu- 

arbitrii

...fizicianul Niels Bolir, 
care a murit de curînd, a 
fost în tinerețe portarul e- 
cliipei de fotbal a Danemar
cei? 0 dată, cu prile jul unui 
îneci de campionat din cale 
afairă de anost, cel ce avea 
să devie renumitul fizician 
atomist de mai tîrziu, deți
nător al Premiului Nobel, 
plicfiisindu-se, a rezolvat 
niște... ecuații pe bara 
porții.

...în meciul dintre li
gile profesioniste engleze 
și italiene (de fapt repre
zentativele celor două țări), 
cîștigat de englezi cu sco
rul de 3—2, toate cele 5 
goluri ale întâlnirii au fost 
marcate de jucători en
glezi ? Intr-adevăr, în a- 
fară de cele trei goluri 
ale englezilor, celelalte două 
goluri, ale italienilor, au 
fost realizate de... 
Charles.

...pentru a obține 
la competițiile din 
Jocurilor Olimpice 
Tokio, amatorii din

Jolin

Ziarele 
„Atliliki

valoarea
ilc

Atliliki
Foni",

La Pireu, in timpul meciului de campionat Olimpiakos—Panathinaikos 
Atena. Spectatorii și-au manifestat bucuria pentru înscrierea golului vic
torios, aruncind petarde și stimind perdele de fum pe teren. Unul din 

jucători încearcă să stingă una din ele.

POSTR MHGHZIN*
IZGHIREANU, 

— Iată primul 
pe... 1963 î în

Cupa „Jules Ri- 
intră definitiv

PETRE 
FĂGET, 
răspuns 
timp ce . ..
met" intră definitiv în 
posesiunea țării care cu
cerește de trei ori 
secutiv 
campionatul 
fotbal, cupa 
cerne echipei 
a _ Turneului 

este 
Ea 
in 
a unei echipe, 

de la o echipă

co.ii- 
sau alternativ — 

mondial de 
care se de- 

ciștigătoare 
de juniori 
„șalanj-per- 
nu rânune 
proprietatea

U.E.F.A. 
petuum". 
niciodată 
definitivă 
ei trece__
la alta, la infinit. Să spe
răm însă că se simte bine 
Ia noi și că ne va vizita 

’ des. Noi sîntem 
de astfel de...

cit mai’ 
bucuroși 
oaspeți •

BUJOR___________ _______
PINA. — Răsfoind regula
mentul jocului de popice, 
dv. ați văzut că la capi
tolul 6, art. 78, se spune : 
..în regulamentul special 
al fiecărei competiții se 
va menționa sistemul sau 
sistemele de disputare a 
jocului. Se folosesc urmă
toarele sisteme de dispu
tare a jocului : la plin, 
la izolate, mixt". Dv. pu
neți întrebarea dacă nu 
cumva articolul 78 este

IVANESCU. CIM-

încurcat, întrucît n-ați a- 
sistat niciodată la jocuri 
numai la plin sau numai 
la izolate. Ne . 
să luăm apărarea... 
lamentului, care 
foarte clar. De 
pină prin 1958, noi am a- 
vut și campioni republi
cani ia „pline" și la „izo
late". Este drept că in ul
tima vreme întrecerile cu 
caracter republican s-au 
desfășurat la „mixte", po
trivit actualelor norme in
ternaționale, dar așa cum 
specifică... regulamentul, 
în regulamentul special 
al fiecărei competiții or
ganizate pe plan local, re
gional sau inter-regional, 
organizatorii au dreptul 
să prevadă întreceri la 
oricare din aceste sisteme 
sau chiar la toate. Totul 
este să se respecte regu
lamentul, iar popicarii să 
nu obțină succese... izolate 
sau mixte, 
pline ;

NICOLAE _______
BREZOI. — In prelimina
riile —— 
dial
noi ani fost intr-o grupă 
cu “ '
slovacia.
tunci ambele

permitem 
regu- 

este 
altfel,

și 2—1 la Sofia), dar am 
pierdut cele două jocuri 
cu Cehoslovacia : 0—2 la 
Praga și 0—1 la București. 
Partida’ de la București 
este aceea în care Safra- 
nek a înscris în min. 25 
golul victoriei, dintr-o lo
vitură liberă de la aproxi
mativ 30 de metri, care 
a trecut pe lingă... Bir- 
tașu. în continuare, fot
baliștii noștri au jucat tot 
timpul la poarta oaspeți
lor, dar fără folos prac
tic. Cehoslovacii s-au ca
lificat, iar noi am rămas 
cu victoria morală, care 
însă, cum se spune, nu 
ne-a ținut de cald.

ci numai...

POPESCU,

campionatului mon
de fotbal din 1854,

ALEXANDRU ARDE- 
LEANU, HUNEDOARA. — 
Acum 7—8 ani, comuna 
Periam din regiunea Ba
nat a avut echipă de hand
bal în 11 în prima cate
gorie. A fost o formație 
care a obținut o serie de 
performanțe bune. Cam
pioană a țării n-a fost 
însă. Nici nu e atît de 
simplu !

Bulgaria
Am

și Cebo- 
ciștigat a- 
meeiuri cu 

la București

PAUL. LEIBOVICI, DO- 
ROHOt. — Ne Întrebați 
cui i s-ar fi decernat titlul 
tie campioană republicană 
de box, dacă întilnirea fi
nală dintre Steaua și 
C.S.O. Craiova s-ar fi tef-

minat 20—20 și nu 22—18 
pentru Steaua. Titlul ar 
fi revenit tot echipei 
Steaua, datorită faptului 
că, de-a lungul campiona
tului, această echipă n-a 
avut nici un boxer aban
donat. în timp ce C.S.O. 
Craiova a avut doi.

PETRU PRISLEA, CO
MUNA BOZOVJCI. 1) Bo
xerul Emil Cișmaș are 31 
de ani. — 2) ion Voinescu 
este maestru al sportului. 
La fotbal există un singur 
maestru emerit al sportu
lui : Petschovschi.

DINU RACHIERU, CO
MUNA TODIREȘTI. — 1) 
Orașul Suceava n-a a-vut 
echipă de fotbal în cate
goria A. — 2) Adresa lui 
Mihail Botvinik, campionul 
lumii la șah ? Credeți câ 
e nevoie de strada, numă
rul și... apartamentul ? Nu 
e fiecare campion mondial 
de șah ! Ii puteți 
pildă, pe adresa 
„Sovietski Sport", 
ceva. Firește că 
scrie și în limba romînă, 
dar dacă cunoașteți și 
limba rusă, cu atît mai 
bine !

scrie, de 
ziarului 
la Moș

ii puteți

ION I’OSTAȘ U

Ionic au avut de 
menea aprecieri 
litoare pentru 
noștri.

Reîntorși în țară cu 
amintiri plăcute din a- 
ceastă deplasare, arbitrii 
noștri ne-au împărtășit 
cîteva noutăți și curiozi
tăți din fotbalul elen; 
despre punctajul diferit 
aplicat in campionat (3 
puncte pentru victorie, 
2 pentru meci nul, 1 
punct pentru infringere 
și 0 puncte pentru joc 
întrerupt din vina unei 
echipe sau pentru ne- 
prezentare), despre dîr- 
zenia cu care se luptă 
echipele pentru victorie 
(cea învingătoare ia 70% 
din încasări, iar învinsa 
numai 30%- .), despre te
renuri cu gazon, dar și 
terenuri 
despre 
aprins 
greci,
ales față de arbitrii lo
cali (ceea ce a dus la 
solicitarea unor străini) 
și multe altele.

Un lucru nu ne-au spus 
însă : cînd vor reuși ar
bitri noștri și la noi a- 
semenea arbitraje, care 
să satisfacă pe toată, lu
mea...

Dar, să nu ne grăbim, 
poate că ne pregătesc o 
surpriză.„

bilete 
cadrul 
de la 
afara 

orașului trebuie să prezinte
o dovadă că au domiciliul 
asigurat în oraș în perioada 
Jocurilor? Această mă
sură a fost determinată de 
criza de locuințe din Tokio, 
dc imposibilitatea în cane 
se găsesc oficialitățile de a 
asigura cazarea cetățenilor 
din provincie care vor veni 
la Tokio în zilele Olimpia
dei.

Laszlo Papp: 
infringeri3

in 20 de ani
de box

tari ca betonul; 
temperamentul 

al fotbaliștilor 
manifestat mai

cei aproape 20 de 
ani de cind practică boxul, 
renumitul sportiv ma
ghiar Laszlo Papp, cam
pion olimpic la Londra 
(1948), Helsinki (1952) și 
Melbourne (1956) a susți
nut peste 300 de întilniri 
și n-a coborît treptele 
ringului învins decit de 
3 ori !

In ultimii ani, măsu- 
rîndu-și forțele cu cei 
mal bunj boxeri profesio
niști ai categoriei mijlo
cii, Laszlo Papp n-a su
ferit nici o înfrîngere, 
reușind să cîștige și titlul 
de campion european.

In

Scrisoare autocritică
Dragă Lenuțo,

verbal duminici- 
plecam la meci 
lăsam singură 

Aveai dreptate.

De abia acum, cind 
nu mai avem meciuri 
de fotbal, îmi dau sea
ma cu cită ușurință am 
procedat picând la 
mama pe motiv că mi 
faultai 
le ând 
și te 
acasă.
Dar patima mea pentru 
acest sport cu balonul 
rotund m-a făcut să uit 
că și tu aveai nevoie de 
distracție. Iartă-mă! Și 
rugindu-te să mă ierți, 
mi întorc acum acasă

pentru a serba împăca
rea noastră in careul de 
16 metri pătrați ai su
frageriei conjugale unde 
îți voi declara solemn: 
„Lenuțo, gata; s-a ter
minat ! M-am vindecat 
pentru totdeauna de pa
tima asta a fotbalului!" 

De acum înainte în 
fiecare duminică voi ră- 
mîne veșnăc lingă 
pină la reluarea 
pionatului!

Al tiu, Tilică..'. 
nosport.
(PL conf. Vasile 
lescu)

tine— 
cam

Pro

Rădu-

COLECTIONARUL

de N. CLAUDIUDesen



41 DE ȚĂRI LA STARTUL CAMPIONATULUI MONDIAL 
DE TENIS DE MASA DE LA PRAGA

Cea de a XXVTI-a ediție a cam
pionatului mondial de tenis de masă, 
care va avea loc in acest an in 
Palatul sporturilor din Fraga, este 
tacă de pe acum in centrul atenției 
pasionaților sportului cu mingea de 
celuloid. In ceea ce privește parti
ciparea, se pere că va fi stabilit 
un nou record. Se contează pe pre
zența a peste 40 de țări. (La Dort
mund in 1959 au participat 37 de 
țâri).

După terminarea competiției pe 
echipe masculine șl feminine vor în
cepe . jocurile individuale.

Cit privește condițiile de joc, or
ganizatorii praghezi fac intense pre
gătiri. Astfel, în sala mare vor fi 

"instalate 14 mese. De asemenea, nu
mărul deosebit de mare al partici- 
panților impune și un corp de ar
bitri corespunzători. De aceea în 
prezent are loc o selecție cu 150 de 
arbitri, cei mai buni uimind să fie 
delegați la campionate. In plus, va 
intra in funcțiune un nou sistem 
de iluminație și indicatoare electrice.

SCURT
Ultima lună a anului este denu

mită luna zăpezii, a urărilor, dar ea 
este în același timp și luna în care, 
conform tradiției, se trec în revistă 
rezultatele anului care s-a scurs. Ce 
se poate spune despre sportul ita
lian în cele 12 luni din 1962 ?

Să începem cu fotbalul, sportul cel 
mai popular în Italia. Prima consta
tare este dureroasă: pentru fotbalul 
italian anul 1962 este de tristă amin
tire, mai cu seamă dacă ne gîndim 
la rezultatele total nesatisfăcătoare 
obținute cu ocazia campionatului mon
dial din Cbile. In mod firesc, ne 
punem întrebarea: de ce oare Ita
lia, care dispune de jucători atît de 
valoroși, excelenți tehnicieni, nu ob
ține rezultate satisfăcătoare ? In
tr-adevăr, antrenorii nu reușesc să 
formeze o echipă valoroasă, omogenă. 
Diferiți ziariști și specialiști au scris 
în coloanele ziarelor despre „criza 
fotbalului italian", tocmai pentru a 
îndruma ■«aducătorii fotbalului nos
tru .pe un drum bun. Sînt numeroși

Campionatul mondial 
studcnfcsc de handbal 

în cadrul Campionatului mondial 
studențesc de handbal in 7 s-au dis
putat vineri în Suedia mai multe în- 

'tilniri. Fină la ora cînd am închis 
ediția, ne-au parvenit — prin inter- 

' mediul Agenției France Presse — 
următoarele rezultate: R. F. Germa
nă — R. P. Romînă 16—15 (9—8) ; 
Spania — Japonia 3)—9 (14—3).

PE SCURT
• In apropiere de Leningrad s-a 

disputat concursul de deschidere a 
noului sezon de schi. în proba Ierni- j 
nină de 5 km, victoria a revenit 
^xxlivei Evdochia Mekșilo, care a 
realizat timpul de 19X17,0. Ea a fost

,armată de Clavdia Boiarschi — 
19:22.0 și campioana olimpică Maria 

tGusakova — 19:23,0. Cursa de 15 km 
fond a fost ciștigată de schiorul Ve
nediktov, cronometrat in 51:44,0.

• între 5 și 10 februarie se vor 
//dvsrășura la Budapesta campionatele
europene de patinaj artistic. Pină în 
prezent și-au anunțat participarea 
patinatori și patinatoare din 15 țări. 
Printre i participant se află și cam
pioana lumii, olandeza Sjoukje 
Dijkstra, francezul Allain Calmat, 
Marika Kilius, Hans Baumler (R. F.

I Germană) și alții.
Intr-un: meci internațional de șah 

i desfășurat la Budapesta, echipa de 
tineret a Iugoslaviei a învins cu 
scorul de 11—9 echipa R. P. Ungare 
(tineret). Oaspeții au cîștigat ambele 
tururi : 6,5 și 4,5 puncte. Revanșa
se va disputa Ia Belgrad.

• In urma unei anchete înîreprinsă 
de ziarul suedez „Ny Tîd", care a- 
pare la Goteborg, Ja care au parti
cipat 40 de ziariști sportivi din di
ferite țări, titlul de cel mai bun 
sportiv din lume al anului 1962 a 
fost, acordat atletului sovietic Valeri 
Brumei. Pe locurile următoare s-au 
clasat: Dawn Fraser; Peter Snell; 
Rod Laver ; Pele ; Penti Nikuia ; 
Michel Jazy ; Ter Ovanesian; Sony 
Liston și Murray Rose.

Aceste instalații au fost probate cu 
deplină reușită cu ocazia unui recent 
concurs desfășurat la Fraga.

Paralel cu măsurile organizatorice 
luate, forul de specialitate de la 
Praga acordă o deosebită atenție și 
pregătirilor pe care le fac jucătorii 
cehoslovaci. Aceștia se află sub în
drumarea fostului campion mondial 
L. Stipek. S-a alcătuit un lot larg, 
care participă la diverse competiții 
internaționale: Andreadis, Polakovic, 
Stanek. Miko, Stepa nek, Chmelik, 
Kollarovic și Șvab la băieți și su
rorile Karlikova, Bosa, Krupova, Lu- 
zova, Schwarzova și Uhrova la fete.

In privința echipelor străine, unele 
și-au comunicat intenția lor de a 
sosi jn R. S. Cehoslovacă cu citva 
tim-p înaintea începerii campionatu
lui mondial. Este cazul sportivilor 
din R.D. Vietnam și R.P. Mongolă, 
în timp ce jucătorii chinezi ar dori 
șă mai susțină o serie de întîlniri 
în R.S.C., dar după terminarea 
„mondialelor".

Corespondenta speciala de la Roma pentru „Sportul popular"
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jucători italieni ca Rivera, Pascutti, 
Negri, Ferrini, Maldlnj șl Menichelli, 
care nu trebuie să lipsească din 
„Squadra Azzura". Susținind această 
propunere, credem că în viitor, cu o 
echipă alcătuită din jucătorii de mai 
sus și alți fotbaliști italieni valoroși, 
putem privi cu optimism viitoarele 
întîlniri internaționale.

Probleme importante se ridică în 
fața sportului italian și dacă vor
bim de alte discipline sportive. Ci
clismul rămine, fără îndoială, spor
tul nr. 2 din Italia. Cicliștii „azzuri" 
sînt invidiați în întreaga lume pen
tru rezultatele lor obținute în spe
cial în probele de velodrom, ca și 
pentru unele rezultate bune realizate 
de tinerii Tagliani, Mariani, Ursi, 
Zandegu, care au participat și la în
treceri desfășurate anul trecut în 
București. Altfel se prezintă însă 
situația în ciclismul profesionist. Tre
buie să recunoaștem că în probele 
profesioniste de șosea Italia nu stă 
prea bine. La „mondialele" de la 
Salo profesioniștii italieni au obți
nut un rezultat slab, în Turul Fran
ței aproape nu s-au văzut, iar în 
Turul Italiei victoria lui Balmamion 
nu a entuziasmat pe nimeni. Sezo
nul sportiv s-a terminat dezastruos 
pentru o serie de cluburi, care din 
motive financiare au trebuit să-și 
desființeze secțiile de ciclism. Ast
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paritate de 10 000 de locuri, care va 
fi dat in folosință in octombrie 
1963. Aș vrea să remarc faptul că 
puterea instalațiilor frigorifice la sta
dionul acoperit va fi de două ori 
mai mare decit pe stadioanele de 
acest fel. In ce privește stadionul 
in aer liber pentru patinaj viteză 
vreau să spun că in luna aceasta ne 
vom putea convinge de calitatea g he ții, 
in cadrul unui concurs pe care U 
vom organiza pe o vreme nefavora
bilă. In timpul jocurilor te poți aș
tepta la orice temperatură... Tocmai 
de aceea repetițiile și verificările 
pistei se impun in mod imperios...

Pirita de bob. De fapt, am con
struit două pîrtii: una pentru pro
bele de bob și alta pentru probele 
de săniuțe. Ambele sini construite 
intr-o zonă umbroasă, situată in par
tea nordică a munților Igls. Spre 
deosebire de celelalte pîrtii de bob, 
construcția pirtiei noastre este foarte 
solidă, avind pereții de beton armat. 
Piftiile au fost construite după ce 
in prealabil au fost consultați cei 
mai buni specialiști din lume — teh
nicieni, sportivi și arhitecți. Aceasta 
s-a făcut in scopul evitării acciden
telor. Măsurile luate nu vor împie
dica insă nicidecum obținerea unor 
performanțe de valoare mondială.

Trambulinele pentru sărituri. Am 
construit două trambuline : una pen
tru sărituri speciale, la Bergisel, 
unde se pot efectua sărituri cu punc
tul critic la 70 m, în jurul căreia 
s-au amenajat tribune cu o capaci
tate de 60 000 de locuri; iar alta 
mai mică, pentru combinata nordică, 
la Seefeld.

Handbaliștii bucur eșteni învingători 
în turneul de la Schwerin

SCHWERIN 4 ’ (prin telefon). — Joi 
seara s-a desfășurat în sala de sport 
din localitate un turneu fulger inter
național, la care au luat parte, alături 
de echipa masculină a orașului Bucu
rești și două echipe fruntașe din 
R. D. Germană, Empor Rostock — li
derul seriei I a campionatului german 
— și Dynamo Berlin.

După cum ne-a transmis antrenorul 
federal Nicolae Nedef, care însoțește 
echipa noastră în acest turneu, hand- 
baliștii bucureșteni s-au acomodat 
foarte bine cu acest gen de întreceri, 
și la capătul unor partide interesante 
și spectaculoase (două reprize a 20 
minute) s-au clasat pe primul loc.

In prima întîlnire, selecționata ora
șului București a învins ne Dj/n-zmo 
Berlin cu scorul de 16—7 (10—4). Apoi, 
in partida următoare, Empor Rostock 
a întrecut de asemenea ne Dynamo 
Berlin cu scorul de 14—12 (7—8). In 
sfirșit, în meciul decisiv, care avea să 
hotărască pe ciștigătoarea turneului, 
s-au intîlnit echipa orașului București 
și Empor Rostock. Jocul a fost extrem 
de disputat. După o repriză egală (4—1), 
bucureșterii au reușit să se impună in 
final, ciștigind la limită cu scorul de

fel, o serie de contracte ale cicliști
lor profesioniști nu au fost reînnoite, 
aceștia fiind acum în căutarea unor 
noi cluburi.

Multă bătaie de cap dau specta
torilor și ziariștilor comportarea te- 
nismanilor. Anul trecut bătrinii tenis- 
mani „azzuri" s-au bătut cu curaj, 
însă nu au mai reeditat performan
țele din anii trecuți. Necazurile nu 
provin de la aceste rezultate nega
tive, ci se datoresc faptului că în 
spatele cunoscuților Pietrangelli, Si- 
rola și Gardini nu există cadre tinere.

Vorbind despre atletism putem 
spune că el a adus unele satisfac
ții prin rezultatele lui Morale, Otto- 
lina, Pamich și Cornacchia, dar in 
ce-1 privește pe Berruti, din cauza 
unei entorse el nu a figurat printre 
cei mai buni atleți italieni.

In general, sportivii italieni au 
obținut unele rezultate mulțumitoare, 
dar acest merit nu revine conducă
torilor sau organizatorilor. In do
meniul organizatoric Italia este încă 
o țară slabă, în special față de ță
rile din estul Europei, unde sportul 
constituie un factor important de 
educație fizică și morală și unde în 
acest domeniu se lucrează cu multă 
seriozitate.

CESARE NAZZARO
ziarist italian

Roma, decembrie 1962

Macheta trambulinei de schi pentru săriturile speciale.

Probele nordice vor avea loc la 
vest de Seefeld pe un teren exce
lent : urcușuri, coborișuri prin pă
dure, dar cu toate acestea cea mai 
mare parte a traseului poate fi vă
zută de zeci de mii de spectatori de 
pe platourile învecinate. Sosirea la 
coborire va avea loc în apropierea 
piftiilor de bob și săniuțe. S-a ame
najat de asemenea o pirtie de cobo- 
rire de rezervă, deosebit de bogată 
in zăpadă. Toate probele alpine au 
loc la Axamer Lizum, la 18,5 km de 
Innsbruck, la o altitudine de 1600 m. 

6—5. In cele două partide, echipa bucu
re șteană a folosit următorii jucători: 
Redl, Georgescu — Bulgaru, Telman, 
Coman, lonescu, L. Popescu, Chiru, 
Goran, Anghel ți Mureșanu.

In cursul zilei de vineri, echipa ora
șului București ș-a deplasat spre 
orașul Neumunster din R. F. Germană, 
unde în cursul zilei de sîmbătă va 
lua parte la un nou turne-u fulger.

„C. C. E." la handbal feminin

Primul joc Rapid— 
Lokomotiv Zagreb 

la 12 ianuarie în București
Au fost stabilite d-ateie parti-dedor din 

cadrul sferturilor de finală ale „Cupei 
campionilor europeni* la handbal în 7 
feminin. Campioana tării noastre, RA
PID BUCUREȘTI, sc v«a întrece în 
a-cest tur cu campioana R.P.F. Iugosla
via, LOKOMOTIV ZAGREB. Primul 
joc este programat la București în ziua 
de 12 ianuarie, iar meciul retur, la 
Zagreb, în ziua de 21 ianuarie.

Celelalte partide din cadrul sfertu
rilor de finală se vor disputa astfel: 
Niloc Amsterdam — I.F. Fredriksberg 
Copenhaga (primui meci, astăz-i, la Am
sterdam, iar al doilea, la 19 ianuarie la 
Copenhaga) ; Trud Moscova — Spartak 
Sokolov o Praga (primul meci la 13 
ianuarie, la Moscova, al doilea nu a 
fost încă programat) ; Fortschrill IFeis- 
senjels — C.K.D. Praga (primul meci, 
la Hallc, în 19 ianuarie, iar al doilea, 
în 27 ianuarie, la Praga).

Turneul de șah
LONDRA 4 (Agerpres). — în runda 

a 7-a a turneului internațional de 
șah de la Hastings, Kotov (U.R.S.S.) 
a cîștigat în 34 de mutări la Little
wood (Anglia), Smislov (U.R.S.S.) l-a 
învins pe Alexander (Anglia), iar 
Gligorici a cîștigat la Clarke (An
glia). Alte rezultate înregistrate : Se- 
ters (Olanda) — Than (Indonezia) 
1—0; Hollis (Anglia) — Markovici 
(Iugoslavia) remiză.

Smîșlov a continuat partida între
ruptă în runda a 6-a cu Gligorici, 
obținind victoria la mutarea 57-a.

Spectatorii dornici să vadă aceste 
întreceri pot urca cu un teleferic, 
care poate transporta intr-o oră peste 
1000 de spectatori.

ÎNTREBARE : Ce condiții li se 
oferă pari ici pan ților ?

RĂSPUNS.- Toți concurența nor 
locui in satul olimpic, a cărui capa
citate de cazare este de peste 4000 
locuri, dintre care aproape 2000 vor 
fi sportivi, iar restul oficiali, antre
nori, conducători, personal adminis
trativ etc. Deplasarea concurenților 
din satul olimpic la locurile de start

ECHIPA de fotbal Dukla Praga a 
plecat în turneu în Grecia. Fotbaliștii 
cehoslovaci vor susține trei întîlniri 
cu Olimpiakos Pireu, Panathinaikos 
Atena și A.E.K. După jocurile din 
Grecia echipa cehoslovacă 
în Mexic unde va evolua 
unui turneu internațional 
și-a anunțat participarea
Vasco de Gama (Brazilia). Turneul 
din Mexic va începe la 13 ianuarie. 
Fotbaliștii cehoslovaci urmează să-și 
continue turneul în Guatemala, Sal
vador și Costa Rica.

va pleca 
în cadrul 
la care 

și echipa

IN CEL de al treilea meci penbu 
„Cupa orașelor-tîrgiuri" Ia fotbal 
disputat la Nisa echipa iugoslavă 
Steaua Roșie Belgrad a învins cu 1—0 
(0—0) pe F.C. Barcelona. Unicul punct 
a fost marcat în minutul 72 de Kostic 
din 11 m. In sferturile de finală e- 
chipa iugoslavă va juca cu A.S. Roma.

RECENT revista de specialitate 
„France Football" a întocmit un cla
sament al echipelor reprezentative 
din Europa pe anul 1962, avînd ca 
bază rezultatele înregistrate în cam
pionatul mondial, „Cupa Europei" și 
diferitele întîlniri internaționale inter- 
țări. Iată clasamentul întocmit de 
specialiștii acestei reviste : 1. R.S.
Cehoslovacă ; 2—4. U.R.S.S., R.FJ 
Germană, Italia ; 5—6. Iugoslavia, 
R P. Ungară ; 7. Anglia ; 8—10. Spania 
Suedia, Belgia ; 11. R.D. Germană ; 
12—13. Scoția, R. P. Bulgaria ; 14.
Austria ; 15—20. Danemarca, Irlanda 
de Nord, Olanda, ROMÎNIA, Po
lonia, Portugalia ; 21. Franța ; 22—
24. Țara Galilor, Norvegia, Elveția ;
25. Irlanda ; 26. Finlanda.

de la Hastings
In partidele întrerupte din runda 

a 4-a Kotov a cîștigat la Seters, 
Markovici a făcut remiză cu Kotov, 
iar Alexander l-a învins pe Seters. 
Littlewood are ușor avantaj la în
trerupere în partida cu Clarke. Indo
nezianul Than l-a învins pe Hollis.

După 7 runde clasamentul se pre
zintă astfel : 1. Kotov 5 (1) puncte ■. 
2—3. Gligorici, Smislov 5 puncte; 4. 
Markovici 4,5 puncte; 5. Alexander 
3 puncte; 6. Clarke 2,5 (2) puncte 
etc.

se va face fără dificultate cu auto
carele, întrucît șoselele vor fi cu 
sens unic, iar capacitatea transpor
tului pe calea ferată va fi sporită 
tn mod considerabil.

In ce privește deservirea presei, 
vă pot spune că datorită unor ma
șini electronice de calculat ziariștii 
vor obține intr-un timp record toate 
rezultatele. Un număr de 120 de 
ziariști vor putea transmite in ace
lași timp rezultatele in străinătate 
și cred că in această direcție nu vor 
exista... reclamații, știind că ziariștii 
sînt in asemenea ocazii cei mai pre
tențioși.

In încheiere pot să asigur — în 
numele Comitetului de pregătire — 
că la Jocurile Olimpice de la Inns
bruck ne vom strădui să oferim tu
turor delegațiilor cele mai bune con
diții de concurs și activitate.

ÎNTREBARE: Ce concursuri mart 
se vor desfășura în 1963 pe traseele 
viitoarelor întreceri olimpice ?

RĂSPUNS: Jocurile preolimpiee
de la Innsbruck din anul acesta vor 
fi o adevărată „repetiție generală' a 
Jocurilor care vor avea loc peste 
un an. Programul este același cu cel 
al J.O. și sperăm că și participarea 
va fi numeroasă. Ne vom da seama 
cu acest prilej de defecțiunile care 
mai există în organizare pentru a 
putea pune totul la punct. Peste un 
an, la Jocurile Olimpice, mecanismul 
desfășurării întrecerilor trebuie să 
fie ireproșabil.

Dar, in primul rind, aceste între
ceri vor fi un bun prilej de prietenie 
pentru tineretul lumii, care se va 
întrece aici intr-un spirit cu ade
vărat olimpic.
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