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Concursul de deschidere a sezonului de schi

Un nou succes al handbaliștilor romînî

ECHIPA CAPITALEI ÎNVINGĂTOARE 
ȘI ÎN TURNEUL TRADIȚIONAL DE LA NEUMUNSTER

C. Tăbăraș, Ilona Micloș, St. Drăguș și Marcela Bratu 
învingători în probele seniorilor

s-a „îndreptat", ge- 
pirtia Clăbucetului 

au putut să se în- 
foarte bune. Aceas-

După emoția produsă de ploaia că
zută cu 48 de ore Înaintea desfășu
rării concursului de deschidere a se
zonului, vremea 
rul a „betonat" 
și astfel schiorii 
treacă in condiții 
ta spre bucuria lor, dar și a publi
cului care a avut prilejul să asiste 
la un concurs spectaculos și atractiv.

Concurentul cu numărul 1 in pro
ba de slalom special, disputată la 
Predeal, a fost maestrul sportului 
Cornel Tăbăraș, cvadruplul campion 
republican de anul trecut, schiorul

gprnel Tăbăraș, ciștigătorul slalomului special disputat ieri pe Clăbucet, 
în plină cursă.

Foto : P. Romoșan

Spartachiada ds iarnă a tineretului
Agenda întrecerilor

IA CENTRUL ȘCOLAR AGRICOL 
czt: Arași — iîoo de partici

pa nți

In raionul și orașul Călărași actua
la ediție a Spartachiadei de iarnă cu
noaște o mare afluență de partici- 
panți. Numărul celor care au luat 
startul în întrecerile de pînă acum 
s-a ridicat la 6935, dintre care 2223 
tete. Asociația care a mobilizat cel 
mai mare număr de participanți — 
1500 — este Avîntul Călărași de pe 
(lingă Centrul școlar agricol. Dintre 
sportivii asociației Avîntul, o frumoa
să comportare au avut elevii de la 
contabilitate — anul I, care au cu
cerit primul loc la gimnastică. La 
trîntă au fost declarați cîștigători: 
N. Qherzu (55 kg), I. Dincă (61 kg), 
E. Tudose (68 kg) și T. Tirsolea (76 
kg).

Dintre asociațiile sportive sătești 
o notă bună merită asociația Drum 
Nou din Radu Negru, unde în pri
ma etapă a competiției s-au întrecut 
750 de tineri.

ACHIM IONIȚA-coresp.

INTERES MAJOR IN ASOCIAȚIILE 
SPORTIVE DIN RAIONUL CIMPINA

Consiliile asociațiilor sportive din 
raionul nostru s-au angajat ca în 
etapa I a Spartachiadei să mobili
zeze peste 30.000 de participanți. După 
felul cum decurg întrecerile în mo
mentul de față, se poate spune ca a- 
best angajament va fi depășit. Pînă 
a 28 decembrie în majoritatea aso
ciațiilor au avut loc reușite concursuri 
ne șah, tenis de masă, gimnastică, 
haltere, cros, trîntă și popice. Prin
tre asociațiile care au depus o muncă 
terioasă pentru mobilizarea tinerilor 
F“ numără Rafinăria, Voința, Poiana, 
Energia etc. 

care de cîțiva ani deține cu auto
ritate supremația in probele alpine. 
Și, după comportarea de ieri, se pare 
că Tăbăraș este hotărit ca și în acest 
sezon să fie cel mai bun schior al 
țării. Ne-a dovedit-o nu numai prin 
diferența de aproape două secunde 
cu care și-a învins adversarul clasat 
imediat după el, ci mai ales prin 
maniera in care a parcurs traseele 
celor două manșe. Sigur pe el, folo
sind în mod inteligent faptul că fa
nioanele de-abia se țineau in gheața 
pirtiei și deci erau ușor de doborît 
(in ultimii ani doborirea fanioanelor

Concursurile Spartachiadei au con
stituit și un bun prilej pentru lărgi
rea bazei materiale a asociațiilor 
sportive. In multe asociații s-a com
pletat inventarul sportiv. De exem
plu. la Energia Cîmpina s-au con
fecționat două haltere și s-a amena
jat un poligon de tir.

ȘTEFAN CONSTANTIN-coresp.

AU ÎNFIINȚAT NOI SECȚII 
PE RAMURA DE SPORT

Majoritatea asociațiilor sportive din 
raionul Oltenița au organizat întrece
rile primei etape a Spartachiadei. Nu
mărul concurenților a ajuns la 4531, 
dintre care 834 de fete. Un mare nu
măr de membri UCFS au concurat 
la întrecerile organizate în asociațiile 
Tractorul Budești, Avîntul Curcani, 
Voința Olteni, Voința Chiselet, Vic
toria Obedeni, Gloria Fundeni și Uni
rea Mînăstirea.

Cu ocazia desfășurării întrecerilor 
s-au înființat noi secții pe ramură de 
sport, de exemplu : secție de gim
nastică la Victoria Oltenița, tenis 
de masă la Unirea Mînăstirea și la 
Voința Chiselet și șah la Voința Ol
tenița. Totodată s-a mărit numărul 
membrilor UCFS în asociațiile spor
tive Victoria din Oltenița și Steaua 
roșie din Ulmeni.

Sînt însă și unele asociații în ca
drul raionului care pînă în prezent 
nu au pus un accent serios pe or
ganizarea întrecerilor primei etape 
ca de exemplu Timpuri Noi Herești, 
Scînteia Mînăstirea, Avîntul Valea 
Roșie și S. N. Oltenița.

STAN CRISTEA-coresp.

Kurt Gohn, care spe-

a devenit aproape o tactică în cursele 
de slalom special), avînd cursivitate 
in viraje și regularitate în ritm, 
Cornel Tăbăraș a cucerit primul loc 
în cursa inaugurală a sezonului anu
lui 1963. Principalul său rival de ieri 
a fost 
râm să se comporte, in săptăminile 
următoare, la fel de bine ca in con
cursul de la Predeal. Maestrul spor
tului Gh. Bălan, clasat al treilea, s-a 
avintat cu multă hotărire, a atacat 
impetuos fiecare poartă, dar dera
pajele repetate i-au adăugat multe 
secunde la timpul totalizat in cele 
două manșe.

La senioare, multipla noastră cam
pioană republicană Ilona Micloș a 
ciștigat fără emoții, dar a doua cla
sată, Mihaela Ghioarcă-Stoenescu, a 
făcut și ea o cursă remarcabilă, im- 
presionind prin alunecare. Promiță
toare reintrarea schioarelor Gabriela

D. stanculescu

(Continuare în pag. a 2-a)

Id București: Rapid —Tarul (onMdiițd î5 61 (35-28)
După o întrerupere 

tămini. cele mai bune 
line de baschet din 
și-au reluat duminică 
cadrul campionatului 
fost o etapă relativ 
favoriții au obținut 
te. In derbiul zilei, 
a întrecut destul de 
Constanța, rămînind 
neînvinsă în seria a Il-a.

de două săp- 
echipe n* *ascu-  
țara noastră 

întrecerea în

in ziua de 12 ianuarie îndreptindu-se 
spre Viena, unde va susține primul 
joc in ziua de 14 ianuarie. Celelalte 
partide sint programate după cum 
urmează : 15 ianuarie la Klagenfurth, 
17 ianuarie la Innsbruck și 18 ianua
rie la Cortina d’Ampezzo.

★
în Capitală au continuat jocurile 

campionatului orășenesc.
Ultimele două jocuri au fost deo

sebit de disputate și s-au încheiat 
cu scoruri strînse. Echipa campioană 
Steaua a dispus de Unirea, după un 
meci de mare luptă, cu 4—3 (1—1, 
2—0, 1—2). De notat că pînă în min.

(Continuare in pag. a 3-a)

republican. A 
calmă, in care 
victorii sconta- 

Rapid București 
sigur pe Farul 

singura echipă

SERIA I

Știința București—Politehnica Cluj 
82—52 (45—17). Studenții bucureșteni 
sint la prima lor victorie in campio
nat. Și, să recunoaștem, destul de 
concludentă. Echipa condusă de prof. 
Lucian Vasilescu ne-a oferit in pri
ma repriză acțiuni rapide și specta
culoase, care i-au adus un avantaj 
consistent. Clujenii, in schimb, la pri
ma lor evoluție în Capitală, au jucat 
cu mult trac și, în plus, nu s-au aco
modat cu panourile de cristal. Repri
za secupdă a fost echilibrată, oferind 
publicului un spectacol destul de in
teresant. Au marcat : Niculescu 24, 
Stercscu 4, Paraschiveseu 8, Caragheor- 
ghe 11, Savu 16, Torday 1, Nedelea 6, 
Costescu 12 pentru Știința și Kuhn 
10, Erdeli 2, H. Pop 17, Ruhrig 18, 
Balint 5 pentru Politehnica.

Progresul București—Dinamo Oradea 
62—63 (19—30). Nu a lipsit mult ca din 
învingătoare sigură, formația orădea- 
nă să părăsească terenul învinsă.

Activitate bogată la hochei
• TURNEUL ECHIPEI VORWXRTS DIN R. D. G. 1N ȚARA NOASTRĂ

• SELECȚIONATA CAPITALEI JOACA IN AUSTRIA $1 DALIA
• JOCURI ECHILIBRATE IN CAMPIONATUL BUCUREȘTEAN

în această săptămînă se reia acti
vitatea internațională a hocheiștuor 
noștri fruntași.

Amatorii de hochei din Capitală 
vor avea ocazia să vadă la lucru 
una din cele mai puternice echipe 
din R. D. Germană, cunoscuta forma
ție Vorwărls din Berlin, care a lă
sat o excelentă impresie în cele două 
evoluții ale sale (acum doi ani și 
acum patru ar««) pe gheața patinoa
rului din parcul sportiv „23 August". 
Formația oaspe numără în rindurile 
sale numeroși internaționali și deține 
un loc fruntaș în campionatul R. D. 
Germane.

NEUMUNSTER 6 (prin telefon). 
Peste 3.000 de spectatori au asistat 
sîmbătă seara în Hollsten Halle, la 
întrecerile celui de-al XI-lea turneu 
internațional fulger de handbal în 7 
masculin. Competiția s-a bucurat de 
un interes deosebit în rindurile ama
torilor de handbal din localitate, dată 
fiind participarea deosebit de valo
roasă din acest an. Toate meciurile 
au fost televizate, iar cel decisiv din
tre T.H.W. Kiel și selecționata ora
șului București a fost transmis și la 
radio.

După cum ne-a comunicat antreno- 
r&l federal NICOLAE NEDEF, selec
ționata bucureșteană a întîlnit în pri
mul meci formația orașului Neumiins- 
ter, o echipă tînără și viguroasă. Gaz
dele au condus mult timp, la un mo
ment dat chiar cu 5—2 dar la capătul 
unui 
mini au reușit să obțină un rezultat 
egal : 8—8 (2—4). Apoi, campioana 
R. F. Germane T.H.W. Kiel (recent 
învingătoare asupra Duklei Praga cu 
18—13) a întrecut la mare luptă for
mația A.G.F. Aarhus, de 3 ori cam
pioană a Danemarcei, cu scorul de 
6—5 (3—4). In meciul următor, T.H.W. 
Kiel și selecționata Neumunster au 
terminat nedecis : 4—4 (2—1).

In cel de-al doilea joc, echipa Bucu- 
reștiului a intilnit pe A.G.F. Aarhus. 
Intrată in ritmul normal de joc, și cu

efort colectiv. jucătorii ro-

0 etapă interesantă in campionatele de volei
FEMININ

DINAMO BUCUREȘTI — PARTI
ZANUL ROȘU BRAȘOV 3—0 (3, 3. 
6). Partidă fără istoric, prilejuind to
tuși două reflecții: una de ordin po
zitiv, referitor la evoluția dinamo- 
vistei Rodica Corbeanu și alta nega
tivă, cu privire la comportarea bra-

Mai ales in prima repriză, dinamo- 
viștii au dominat clar și datorită su
periorității lor sub panou au reușit 
să-și țină adversarul la... distanță. (Contuuiare in pag. a 2-a)

(Continuare in pag. a 2-a)

Bănică (Farul) se pregătește să arunce la coș. Tursugian (Rapid) este gata 
să intervină. Fază din meciul Rapid București — Farul Constanța.

Foto : T. Roibu

In primul meci al turneului său tn 
țara noastră, Vorwărts Berlin va în- 
tilni miine seară, cu începere de Ia 
ora 18,30, echipa Steaua, organizatoa
rea turneului. Miercuri seara, la a- 
ceeași oră, se dispută partida dintre 
selecționata Bucureștiului și Vor- 
wărts

După cele două jocuri în Capitală, 
hocheiștii germani pleacă la Miercu
rea Ciuc, unde vor Intilni în ziua 
de 11 ianuarie echipa locală Voința.

In aces'te zile, componenții selec
ționatei Bucureștiului se pregătesc 
pentru apropiatul turneu în Austria 
și Italia. Echipa va părăsi Capitala 

Redl în formă de zile mari, selecțio
nata noastră a făcut o adevărată de
monstrație cîștigînd cu scorul de 9—3 
(4—2). De reținut că în echipa daneză 
au evoluat Gevald, Rundahl, Matson, 
Michelson, Rydahl, Welder, de ne
numărate ori internaționali. Jocul ur
mător a adus formației Aarhus sin
gura victorie din turneu : 12—8 cu 
sel. Neumiinster.

In sfîrșit, în partida decisivă s-au 
întîlnit echipa orașului București și 
T.H.W- Kiel. Făcînd din nou o partidă 
excelentă, handbaliștii romînî au în
vins cu scorul de 8—6 (3—3), ocupînd 
astfel primul loc în turneu. Noi am 
condus cu 1—0, jucătorii germani cu 
3—1, pentru ca la pauză scorul să fie 
egal (3—3). Repriza secundă ne-a apar
ținut categoric, echipa bucureșteană 
conducînd la un moment dat cu 8—4. 
Au marcat pentru bucureșteni : Bul- 
garu 4, Coman 3 și Murcșanu.

întreaga echipă (Redl, Georgescu— 
Bulgaru, Telman, L. Popescu, Coman, 
Ionescu, Goran, Chiru, Murcșanu, An- 
ghel) are merite egale pentru acest 
succes deosebit care a demonstrat și 
la Neumiinster valoarea și rezervele 
de care dispune handbalul romînesc. 
Iată clasamentul final al turneului : 
1. BUCUREȘTI 5 p., 2. T.H.W. Kiel 3 
p., 3. A.G.F. Aarhus 2 p., 4. Neumuns
ter 2 p.

prin discontinuitatea 
destul de bine, 

exemplu, de cele 15 servicii 
S-au remarcat : Mihaela Vnu- 
Elena Verdeș de la învingă- 

Olimpia Iamandi și Veronica 
de la echipa oaspe. (C.F.). 

C.S.O.

șovendei Magdalena Kondorossy, o 
speranță nu prea confirmată.

ȘTHNȚA BUCUREȘTI — OLIM
PIA BRAȘOV 3—1 (15—12, 15—13,
10—15, 15—13). Fără titularele Vio
rica Goia și Mariana Bărbos, Olim
pia a dat totuși studentelor o re
plică energică. Sportivele Științei au 
păcătuit mult 
atenției, ilustrată 
spre i 
ratate, 
cov și 
toare, 
Costin

VOINȚA BUCUREȘTI 
CRAIOVA 3—1 (15—12, 15—11, 8—15, 
18—16). Cu excepția setului al trei
lea, partida a prilejuit o întrecere 
sportivă interesantă. în ultimul set, 
voleibalistele de la C.S.O. mai a- 
veau nevoie doar de un singur punct 
pentru a egala situația la seturi. Dar



O etapă interesantă în campionate Concursul (Ic deschidere a sezonului
(Urmare din pag. 1)

lipsa lor de experiență și-a spus cu- 
vîntul și Voința a cîștigat cu 3—1.

C. P. BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
CLUJ 0—3 (14, 5, 0). Studentele s-au 
încălzit inexplicabil de greu. De a- 
ceea au comis greșeli la primire, 
„bîlbîieli" în linia a doua, lucru 
care era să le coste primul set. De 
la 8—14 însă, ele și-au revenit, au 
jucat la valoarea lor și pînă la 
sfîrșit au cîștigat acest meci mai u- 
șor decît se aștepta. Știința Cluj 
a arătat că e o formație în care ne 
putem pune multe speranțe. Este o 
echipă tînără (media de vîrstă a 
primelor 6 jucătoare — 20,5 ani), 
cu elemente talentate. Toate jucă
toarele sînt bune trăgătoare, dar 
mai ales Maria Bărbulescu si Ro
dica Zoicaș. (C.A.).

C.S.M. CLUJ — RAPID BUCU
REȘTI 0—3 (13, 2, 6). Cu excepția 
primului set, care s-a desfășurat sub 
semnul egalității, meciul a fost la 
discreția echipei rapidiste. C.S.M. 
s-a prezentat surprinzător de slab 
din cauza pauzei complete de două 
săptămîni. (Șt. Tămaș — coresp.).

Alte rezultate : FARUL CONSTAN
ȚA — PROGRESUL BUCUREȘTI 
3—1 (12—15, 15—4, 15—11, 15—6), VO
INȚA MIERCUREA ClUC — C.S.M. 
SIBIU 0—3 (11, 12, 1), C.S.O. TIMI
ȘOARA — METALUL BUCUREȘTI 
O—3 (8, 13, 4).

MASCULIN

Fază din meciul Dinamo București — Partizanul roșu Brașov (3—0).
Foto : T. Roibu

(Urmare din pag. 1)

careGhioarcă și Zorița Suclu, pe 
sperăm să le vedem întotdeauna în 
primele locuri ale clasamentelor.

La juniori, S.S.E. Sinaia, S.S.E. 
Predeal, Caraimanul Bușteni, Casa 
Ofițerilor Brașov, Carpați Sinaia și 
Luceafărul Brașov ne-au furnizat 
plăcuta surpriză de a prezenta cîțiva 
talentați schiori debutanți în între
cerile oficiale, 
țiilor tehnice,
concurat, puterea 
fac să credem că 
niori reprezintă 
frunte ai țării.

In sfîrșit, junioarele au completat 
de minune programul întrecerilor de 
pe Clăbucet, oferind o dispută spec
taculoasă.

Iată acum ordinea primilor clasați: 
SENIORI: 1. C. Tăbăraș 84,4; 2. K. 
Gohn 86,1 ; 3. Gh. Bălan 88,9 ; 4. N. 
Pandrea 90,0; 5. P. Clinei 91,1; 6. 

Iovici 95,5 ;

F.R.S.B. cu sprijinul asociației spor
tive Caraimanul, de pe lingă Fabrica 
de hîrtie din Bușteni, au asigurat 
deplinul succes al întrecerilor de fond 
disputate în cadrul concursului de 
inaugurare a sezonului, 
amatori de schi, 
muncii aflați la 
au putut urmări 
spectaculoase, în
trat și timpi remarcabili. Concuren- 
ții și-au disputat întîietatea pe tra
seul înscris între Poiana Văii Albe 
și Poiana Văii Cerbului, adică pe < 
porțiune bine aleasă în care denive
lările s-au succedat armonios cu pla
iurile.

Numeroșii 
turiști și oameni aii 
odihnă în localitate) 
întreceri echilibratei 

care s-au înregisd

Corectitudinea execu- 
elanul cu care 

lor de luptă, 
unii din acești 
viitorii schiori

au
ne 
ju
de

RAPID — C.S.O. BAIA MARE 
3—0 (5, 3, 10). Debutul echipei din 
Baia Mare în Capitală n-a fost pe 
măsura așteptărilor, astfel că Rapid 
a primit o replică destul de slabă. 
Oaspeții nu se regăsesc de loc, în 
timp ce Nicolau, Ardelea și Plocon, 
toți în mare vervă, au făcut ca pri
mele două seturi să riu dea bătaie 
de cap feroviarilor. în ultimul însă, 
oaspeții joacă mai bine, chiar de la 
egal cu adversarii lor. Antrenorul 
Șt. Roman introduce în formația 
rapidistă pe tinerii Costinescu și 
Gheorghiță. Șl bine a făcut, 
tru că 
bine în 
dus cu
10. De 
forța de 
(C.A.).

DINAMO BUCUREȘTI — DINAMO 
ORAȘUL DR. PETRU GROZA 3—1 

14—16, 15—9, 15—9). Explica-

pen- 
aceștia se comportă foarte 
final. Cu toate că au con- 

10—7, oaspeții pierd setul la 
la băimăreni am remarcat 

„șut" a lui V. Pătrășcoiu.

ția scorului ne-o servește în largă 
măsură jocul 
al oaspeților, 
linia a doua, 
care aproape 
mite perioade să scoată din mină 
atacul gazdelor. Mai slab la echipa 
provincială — atacul. La bucureș- 
teni, lăudabile — în continuare — 
încrederea arătată elementelor mai 
tinere și inteligenta lor utilizare în 
ansamblul formației împreună cu ju
cători mai experimentați. Cei mai 
buni de pe teren : Cozonici. Schrei
ber și Șerbănescu de la gazde, Sta- 
rinschi, Moruț și Gomoviceanu de 
la oaspeți. (C.F.).

C.S.M. CLUJ — ȘTIINȚA CLUJ 
1—3 (12—15, 15—9, 8—15, 13—15). Joc 
frumos, cu toate că echipele s-au 
prezentat incomplete: de la C.S.M. 
au lipsit Mureșan și Marta, iar de 
la Știința Dăbală și Rednic (acesta, 
îngîmfat, nu s-a prezentat la meci 
deoarece clubul nu i-a satisfăcut o 
dorință !...). Partida a plăcut prin 
ardoarea cu care s-a luptat. Știința 
a jucat prea încrezută în forțele 
proprii, victoria fiind decisă de ex
periența mai bogată a jucătorilor. 
(Șt. Tămaș — coresp.).

Alte rezultate: C.S.M.S. IAȘI — 
STEAUA BUCUREȘTI 3—1 (15—11,

foarte bun în apărare 
atît cel acrobatic din 

cît și cel de la blocaj, 
că a reușit în anu-

16—14, 7—15, 
STANȚA — 
3—1 (12—15, 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA — TRACTO
RUL BRAȘOV 3—1 (7—15, 16—14,
15—7, 15—12), PETROLUL PLOIEȘTI 
— OLIMPIA BUCUREȘTI 3—2 (15— 
10, 15—7, 14—16, 10—15, 15—3), ȘTI
INȚA GALAȚI — progresul 
BUCUREȘTI 2—3 (15—17, 15—9, 5—15, 
19—17, 12—15).

★
Azi la ora 18, în sala Dinamo 

se vor alinia echipele feminine Di
namo București și Știința Cluj. Ele 
se vor întîlni într-o partidă deose
bit de interesantă, contând pentru e- 
tapa a VH-a din cadrul campiona
tului republican. Este suficient să 
menționăm ;— pentru a sublinia a- 
cest interes — că cele două echipe 
sînt neînvinse pînă acum, ele reali- 
zînd victorii categorice și în etapa 
de ieri.

15—13)., FARUL CON- 
FULGERUL SUCEAVA
15—10, 15—8, 15—12),

mai interesantă cursă, a se- 
Stelian Drăguș ]-a învim 
secunde pe Gh. Vilmoș, cla

; 9. M. Bucur 97,8 
; 11. I. Secui 99,9 ;

SENIOARE :
Ilona Micloș 33,2 ; 2. Mihaela

M. Enache 95,4; 7. N.
8. Gh. Văcaru 95,8
10. N. Șuteu 98,3
12. I. Postolache 100,6
1.
Ghioarcă-Stoenescu 34,0 ; 3. Gabriela 
Ghioarcă 40,9 ; 4. Zorița Su’ciu 41,3; 
5. Edith Șuteu 41,7 ; JUNIORI : 1. 
Gh. Mărgărit 35,1 ; 2. V. Alexandres- 
cu 35,2 ; 3. St. Manea 35,5 ; 4. Gh. 
Stoica 35,6 ; 5. D. Mureșan 35,8 ; 6. 
M. Cioară 36,2 ; JUNIOARE : 1. Con
stanța Măzgăreanu 41,4; 2. Viorica 
Vintilă 44,8 ; 3. Michaela Casapu 45,3.

In cea 
niorilor, 
cu 40 de 
sat al doilea, după o cursă remarca
bilă. In proba senioarelor, Marcele 
Bratu și Iuliana Matei și-au dispu
tat cu multă dîrzenie primul loc. 
care a revenit în cele din urmă Mar
celei Bratu. Meritorie este compor
tarea junioarei Doina Boboc, clasată 
a treia în proba senioarelor. Fiind 
bolnavă, campioana republican^ 
Elena

campioana
Tom nu a participat, 
rezultatele : 10 KM SENIORI) 
Drăguș 35,44 ; 2. Gh. Vilmoj 
3. Dinu Petre 36,29 ; 4. N

★

BUȘTENI, 6 (prin telefon). — Vre
mea însorită, dar rece, zăpada înghe
țată și buna organizare asigurată de

Iată
1. St.
36,24 ;
Bărbășescu 36,30 ; 5. I. Rășină 36,531 
5 KM SENIOARE : 1. Marcela B>4| 
24,21 ; 2. Iuliana Matei 24,47 ; 3. oM 
na Boboc 25,51 ; 5 KM JUNIORI : 1 
I. Olteanu 21,05; 2. M. Stolan 21,31 
3. V. Nărea 22,21 ; 3 KM JUNIOARE 
1. Vlasa Viorica 15,0 ; 2. Rodica CirrJ 
poia 15,50; 3. Eugenia Boboc 16,3a

y. ZBARCEA și M. BOTA — cores]

HHNDBRL^7

surpriza in etapa a IV-a

In „Cupa de iarnă
de nivel scăzut

a campionatului masculin
(Urmare din pag. 1)

z
s-a 

vic-

cele din urmă, dar nu fără să

După pauză, aspectul jocului 
schimbat. Orădenii par siguri de 
torie, în timp ce Progresul face efor
turi sporite de a schimba soarta parti
dei. Astfel, avantajul orădenilor scade 
văzînd cu ochii și în min. 34 consemnăm 
pentru prima oară un scor egal : 
53—53. Partida s-a decis în ultimele 
secunde, cînd dinamoviștli au știut să 
folosească avantajul înălțimii lor sub 
panou.

C.S.O. Craiova—Știința 
(30—43). Clujenii au lăsat 
presie prin jocul lor iute 
los. Diferența categorică 
lizată după pauză cind 
dominat autoritar. Echipa craioveană 
a jucat fără convingere, comițînd nu
meroase greșeli. Cele mai 
puncte au fost marcate de 
Stroe 16, Gubesz 14 de la 
Stoica 13, Popa 13 de la 
Schulz—coresp. reg.)

Cluj 52—83 
o bună lin
și spectacu- 
a fost rea- 
clujenii au

multe 
: Albu 22, 
Știința și 

C.S.O. (R.

SERIA A II-A

Dinamo București — A.S. Roman 
112—56 (50—22). In fața unei echipe 
neexperimentate și cu pretenții rela
tiv modeste, dinamoviștii au trecut 
cu ușurință peste „sută". „Mecanis
mul" vicecampionilor nu ni se pare 
însă pus la punct, presingul lor pre
zentând incă unele fisuri.

Rapid București—Farul Constanța 
75—64 (35—28). Partida a avut unele 
momente de atracție doar în repriza 
secundă, cînd constănțenii înviorați 
de comportarea peste așteptări a lui 
E. Răducanu (a marcat 32 de puncte) 
au pus adesea în derută formația fe
roviară. In rest, jocul a fost destul de 
confuz și nu s-a ridicat la nivelul 
tehnic așteptat de la două echipe a- 
flate în fruntea clasamentului. Cînd 
după 15 minute Rapid conducea cu 
29—14, ca urmare a unor reușite con
traatacuri inițiate de Cr. Popescu șl 
Tursugian, întrevedeam o victorie co
modă a bucureșteniior. Intr-adevar, 
baschetbaliștii de la Rapid au invins

fi 
la

Și, 
pe 

din

Tg. 
au 

con-

In
făcut apel (mai ales după pauză) 
toate resursele lor. In deosebită vervă 
de joc, Răducanu a ,,tras“ după el 
întreaga formație constănțeană și pro- 
fitînd de ineficacitatea, uneori exas
perantă a feroviarilor (din 80 de arun
cări din acțiune au transformat doai 
32), oaspeții au reușit în repriza se
cundă să echilibreze scorul (39—41 în 
min. 25, 54—60 în min. 35). Unele 
schimbări greșite efectuate de antre- 
noruT constănțean Al. Botoș au modi
ficat raportul de forțe pe teren 
gazdele, punînd din nou accent 
contraatac, au obținut în cele 
urmă o diferență clară.

Steagul roșu Brașov—Știința 
Mureș 81—66 (39—44). Mureșenii 
avut inițiativa la început și au
dus chiar și după pauză (52—44). Se 
părea că oaspeții vor învinge; mai ales 
că Frantz fusese eliminat pentru 5 
greșeli personale. In ultima parte a 
meciului, brașovenii au avut însă o 
puternică revenire, reușind să cîștige 
clar. învingătorii au avut cei mai buni 
oameni în Szabo 24, Esigman 14 șl 
Dikai 9, în timp ce în formația mure- 
șeană, Toth 18 și Țedula 12 au fost 
principalii realizatori. (P. Dumitrcscu- 
coresp.).

Știința Timișoara—C.S.O. Galați
74—33 (31—11). Gazdele au obținut o 
victorie comodă in fața unei echipe ve
nită să piardă la un scor cît mai strîns. 
Jocul a fost de un slab nivel tehnic 
și doar unele acțiuni inițiate de Viciu 
și Pușcașu au mai înviorat „tribune
le". Timișorenii puteau cîștiga la un 
scor și mai mare dacă antrenorul lor 
ar fi folosit mai mult pe Hofman și Io- 
nescu, care sînt în formă bună. Prin
cipalii realizatori : Viciu 21, 
11, Pușcașu 10, lonescu 
de la Știința și Vasiliu 
(Ion Ioana—coresp.)

★
Astă-seară, începind

sala Dinamo din Capitală va găzdui 
meciul restant dintre Știința București 
și Dinamo Oradea.

Wilvert
10, Popovici 10
12 de la C.S.O.

de la ora 19.

doar (in par- 
Confecția, în 
s-a menținut 
în rest...
Vestitorul cu

I

La sfirșitul acestei săptămîni, ama
torilor de handbal din Capitală nu 
le-a fost oferit decif programul unei 
etape (a opta) din cadrul întrecerii 
feminine a „Cupei de iarnă". Să re
cunoaștem, destul de puțin pentru 
publicul nostru din ce în ce mai 
exigent. în plus nici echipele prota
goniste, cu mici excepții, nu și-au 
dat silința de a se evidenția. Din 
cele trei jocuri, cu greu am putea 
remarca vreunul. Poate 
te) partida Unirea — 
care echilibrul de forțe 
timp de 30 de minute.

Știința a învins pe
12—8 (5—3). Fără ca să strălucească, 
liderul a obținut victoria fără emoții 
prea mari, continuînd să rămînă sin
gura echipă neînvinsă din competiție. 
Handbalistele de la Vestitorul au de
pus multe eforturi pentru a pierde 
cît mai onorabil și, în parte, au 
reușit. Echipa nu are însă prea mari 
perspective. Au înscris: Leonte 4; 
Cirligeanu 2, Szdko 2, Ianoși 2, El. 
Constant ine seu și Braedt pentru Ști
ința și Kutscher 2, Ongerth 2, Floa
rea 2, Sotir și Drăgulescu pentru 
Vestitorul.

După cum arătam mai sus în în
tâlnirea Unirea — Confecția, scorul 
s-a menținut mult timn strîns: 3—2 
(min. 12), 
30). Din 
au cedat 
versareîor 
15 minute 
mească vreun gol. Unirea a cîștigat 
astfel, pe merit, cu scorul de 11—6 
(4—3). Cele 17 goluri au fost mar
cate de: N. Iordan 3, Dumitru 2, 
Răchina 2, Magyarp 2, Bran, Cazaou 
pentru Unirea și Pirtca 2, Preda 2, 
M. Iordan 2 pentru Confecția.

Ultimul joc. Rapid — Progresul, 
ne-a mai oferit o surpriză neplăcută: 
Progresul s-a prezentat la meci cu 
numai 6 jucătoare (!?!). Nu este pri
ma oară cînd atragem atenția asupra 
lipsei de interes a echipei Progresul 
față de această competiție. Cind va 
lua oare clubul Progresul măsuri îm
potriva celor vinorați de desconsi
derare față de o competiție 
de lipsă de respect față de 
spectator? Progresul nu mai 
cătoare pentru a alinia o 
completă in „Cupa de iarnă"? Este

4—3 (min. 25), 5—4 (min. 
acest moment, textilistele 
inexplicabil, permițînd ad- 
să înscrie în următoarele 
de 6 ori, fără să mai pri-

oficială, 
publicul 
are in

formație

Elena Hedeșiu (Rapid) intr-o atitudine caracteristică.

greu de crezut pentru o formație 
care deține primul loc in seria I a 
campionatului republican !

în aceste condiții, campioanele au 
făcut un simplu „galop de sănătate" 
și au cîștigat cu scorul de 23—2 
(14—1). Păcat că echipa Rapid nu ă 
putut beneficia, în această etapă, de 
un partener mai bun, mai ales dacă 
ținem seama că reprezentanta noas
tră în „Cupa campionilor europeni"

se află la numai o săptămină d 
primul joc cu Lokomotiv Zagreb.

în sfîrșit, în completarea progr| 
mului, a avut loc și ultima restart 
din turul întrecerii masculine: Raj 
năria
După 
s-au 
scor:

Teleajen — Dinamo Bacq 
o repriză echilibrată, petrolișl 
impus categoric, cîștigînd 
26-16 (9-7).

A. V.

CUM SE VA DESFASURA
IN ORAȘUL

cum am anunțat, în decem- 
început în mai multe centre

După 
brie a 
din țară, a Vl-a ediție a tradițio
nalei competiții handbalistice „CUPA 
SPORTUL POPULAR", rezervată e- 
chipelor de juniori și junioare. De
ținătoarele trofeului se cunosc : 
C.S.S. București la băieți și Tractorul 
Brașov la fete. Prima fază, pe centre, 
a actualei ediții trebuie încheiată 
pînă la 27 ianuarie, urmînd ca a 
doua fază, intercentre, să se des
fășoare între 3 și 10 februarie.
' In București, după toate probabi
litățile, competiția se va desfășura 
în sala clubului Dinamo.

în ceea ce privește echipele par
ticipante, se contează pe următoarele:

CUPA SPORTUL POPULA
BUCUREȘTI
La JUNIORI : S.S.E. Nr. 1, S.Sj 

Nr. 2, Rapid, Voința, Dinamo, Știin 
și Steaua. Este mai mult ca probai 
să fie admisă și echipa a do 
a Școlii Spotive de Elevi Nr. 2, a 
vingătoare în campionatul orășend 
de juniori — categoria a II-a. 
acest caz, cele opt echipe vor 
împărțite în două serii, urmînd 
echipele ciștigătoare să se întîlnead 
în finală, pentru a desemna pe d 
care va participa la etapa a dou 
intercentre, a competiției.

La JUNIOARE : C.S.S., S.S.E. J 
1, S.S.E. Nr. 2 și Rapid.

In așteptarea întrecerilor, echipg 
se pregătesc cu deosebită atențleJ



PRIMELE ANTRENAMENTE ALE ANULUI...
La Dinamo București...
Un fluier lung și din culoarul de 

sub tribuna a doua a stadionului Di
namo își fac apariția Nunweiller III, 
Varga, Pîrcălab, Vasile Alexandru și 
ceilalți jucători al echipei campioane... 
Fotoreporterul nostru își potrivește 
aparatul, noi ne scoatem creionul și 
blocnotesul...

...Oh, nu ! Amatorii de fotbal n-au 
de ce să fie supărați. N-au pierdut 
primul meci al anului (pe care, de
sigur, am fi avut grijă să-l anun
țăm), pentru că scenele de mai sus 
s-au petrecut... doar la un simplu 
antrenament, primul din acest an al 
echipei Dinamo București.

Antrenamentul, condus de Angelo 
Niculescu și de Nicușor, începe cu 
alergare ușoară. Notăm prezența a 
15 jucători (Uțu, Datcu; Nunweiller 
III, Constantinescu, Ivan, Ștefan, V. 
Alexandru, Pîrcălab, Varga, Ene II, 
Frățilă, Țîrcovnicu, Unguroiu, Nicu- 
lescu, V. Anghel) și absențele moti
vate ale lui Nunweiller IV, David 
și Popa. Ultimul, de altfel, va lipsi 
un timp mai îndelungat de la antre
namentele echipei sale, deoarece se 
operează de apendicită.

Jucătorii dinamoviști manifestă 
multă bună dispoziție. Ei aleargă vioi, 
participă cu mult interes la progra
mul de gimnastică și cîțiva — cel 
mai activ în această privință e Ivan — 
fac de bună voie rostogoliri suplimen
tare prin zăpada încă neatinsă. în 
a doua parte a antrenamentului, cros. 
Nu-i ușor să înconjuri, în alergare, 
de cîteva ori stadionul înzăpezit și să 
mai urci și să cobori de 3—4 ori 
gradenele tribunelor. De pe Nun
weiller III, Alexandru și Ene II, care

sînt mereu în fruntea „șirului indian", 
picură broboane de sudoare.

Cineva, din grup, cere... mingaa !
„Deocamdată, nici vorbă de așa 

ceva — ne spune antrenorul Angelo 
Niculescu. Va veni și timpul balonu
lui. Planul nostru de pregătire pre
vede deocamdată antrenamente de 
pregătire fizică generală, eu accent 
pe pregătirea atletică. Vom ține an
trenamentele în București pină la 12 
ianuarie și apoi le vom continua la 
munte, probabil Ia Poiana Brașov. 
Revenind apoi in Capitală, ne vom 
pregăti pentru un turneu în Izrael. 
Am fost invitați de clubul Hapoel și 
turneul a fost definitiv perfectat. EI 
se va desfășura intre 25 februarie și 
3 martie și va cuprinde trei meciuri. 
In legătură cu pregătirile noastre 
viitoare, precizez că intenționăm să 
acordăm o mai mare atenție exersării 
unor scheme de joc, in cadrul unor 
antrenamente speciale sau al jocu- 
rilor-școală. Mă refer la organizarea 
apărării, la însușirea unor scheme de 
atac, la plasament, la loviturile li
bere etc. In același timp, însă, vom 
căuta să stimulăm și inițiativa în 
faze a jucătorilor, puterea lor de 
creație pusă in slujba echipei".

...și la Rapid
Cineva a dat sfoară în... Giulești 

că Rapidul se antrenează. Și atunci 
cînd Motroc, căpitanul echipei, a ra
portat profesorului V. Stănculescu că 
jucătorii Rapidului sînt gata pentru 
primul antrenament în aer liber al 
anului, zeci de „microbiști" prezenți 
în tribunele improvizate la margi
nea terenului II au izbucnit în a- 
plauze.

Grupul jucătorilor feroviari aleargă voios pe terenul acoperit de zăpadă.
In frunte Dungu și Macri, ultimul Todor... Aspect de la primul antrena

ment in aer liber din acest an al echipei Rapid.
Foto : V. Bageac

Figuri de balet pe zăpadă ? Nu ! Un moment din programul de exerciții 
fizice al fotbaliștilor de la Dinamo la primul antrenament din acest sezon.

Oare nu prea... devreme ?
Aplauzele au fost simbolice, dar 

se vede că acest... „aconto" pen
tru campionat i-a stimulat pe băieți. 
Care mai de care s-au întrecut să 
execute, cu cit mai mult zel, varia
tul program de pregătire fizică ge
nerală. După cîteva exerciții de gim
nastică urmează o repriză de luptă. 
Nu prea inițiați în acest sport — 
care e introdus ca divertisment — 
„întrecerea" se încheie înainte de a 
fi putut nota vreun învingător.

...Alergări în diferite forme. Bă
ieții încep să se încălzească. Motroc 
s-a dezbrăcat de trening. Ritmul e 
din ce în ce mai susținut. Iarăși cî
teva minute de destindere (dar nu 
fără un anumit scop) : cine aruncă 
mai departe cu bulgări de zăpadă ? 
Cu dreapta. Cu ambele mîini. Cu 
stînga. La ultima probă Dungu se 
dovedește a fi cel mai abil. Rîsete. 
Cineva remarcă că Dungu e... stîn- 
gaci.

Cu voie bună, dar în același timp 
cu multă tragere de inimă, rapidiștii 
continuă, antrenamentul. Să folosim 
prilejul ca să stăm de vorbă cu an
trenorul principal N. Roșculeț.

— Nu e prea susținut ritmul ?

— Nu, deoarece ne pregătim de vi
nerea trecută. Vrem ca echipa să fie 
in formă chiar la primele jocuri. 
Avem intilniri grele: cu Steagul roșu, 
cu Petrolul și cu Dinamo București...

— In continuare ?
— Ne vom antrena zilnic, cu o du

rată și, bineînțeles, cu o intensitate 
crescîndă. La 27 ianuarie vom ajunge 
la antrenamente de 180 de minute. 
Primul joc la două porți va fi la 3 
februarie. Pină atunci am inițiat o 
întrecere intre jucători privind pre
gătirea pentru campionat. Ei vor fi 
impărțiți în 4 grupe și se vor în
trece la probe atletice, jocuri spor
tive (volei, baschet, handbal) etc.

Feroviarii intr-adevăr vor să fie 
puși bine la punct la 10 martie, ziua 
începerii celei de a doua părți a 
campionatului.

înainte însă de a ne lua rămas 
bun de la jucători, să nu uităm să 
facem prezența la primul antrenament 
în aer liber: Dungu, Todor, Macri, 
Motroc, Mihai, Lupescu, Langa, Gher
ghina, Neacșu, Petrescu, Cimpoca, 
Georgescu, Ozon, Ionescu, Dinu, Ma- 
teescu, Chiru, Crișan. Absenți mo
tivați : Greavu, Craus, Niculescu,
Coe Dan, Grăjdeanu, Năsturescu, Co- 
dreanu.

Concursuri
în Capitală

De curînd au luat sfîrșit în Ca
pitală întrecerile de tenis de masă din 
cadrul campionatelor de calificare și 
categoria I, la echipe masculine și 
feminine. Iată clasamentele finale:

Campionatul de calificare, mascu
lin: 1. Voința I (36 p.), 2. Unirea I 
(34 p.), 3. Progresul I (32 p.), 4. 
Voința Radio-Progres, 5. Unirea II, 
6. M.T.T.C., 7. Pasteur, 8. Bere Gri- 
vița, 9. Dinamo I, 10. Voința Perie- 
rul I. Feminin: 1. Voința I (27 p.), 
2. Unirea I (27 p.), 3. Progresul
(24 p.), 4. Unirea II, 5, Spartac I, 6, 
Lumina, 7. Confecția. Primele 5 echi
pe masculine și primele 3 feminine 
vor reprezenta orașul București la 
etapa finală a campionatului repu
blican.

Campionatul categoriei I, mascu
lin, seria I: 1. Armata (47 p.), 2.
Metalul Floreasca (46 p.), 3. Triumf 
(42 p.), 4. Metalul I, 5. Solex I, 6. 
Electrometal, 7. Banca de Investiții,
8. Victoria, 9. Valorificări; seria a 
II-a : 1. Progresul II (47 p.), 2. Spar
tac (47 p.), 3. Statistica (41 p.), 4. 
Proiect București I, 5. Vestitorul I, 
6. Lumina I, 7. Arta, 8. Surdomuți I,
9. Tehnicianul Sanitar, 10. Sănăta
tea, 11. Flamura roșie. Formațiile 
Armata și Progresul II au promo
vat în campionatul de calificare. Fe
minin: 1. Victoria (39 p.), 2. Sănăta
tea (37 p.), 3. Unirea II (35 p.), 4. 
Surdomuți I, 5. Proiect București, 6. 
I.C.A.R., 7. Spartac II, 8. M.T.T.C.

Activitate bogata
(Urmare din pag. 1)

Foto : T. Rolbu

Din campionatele regionale
REGIUNEA BANAT

Prin noua formulă de disputare (16 
echipe într-o singură serie, în locul a 
28 de echipe în două serii), nivelul 
campionatului regional a crescut în 
mod simțitor. Cele mai multe jocuri 
au fost viu disputate. Din punct de 
vedere tehnic și tactic s-a observat 
un salt calitativ. Partidele s-au apro
piat de multe ori de nivelul celor de 
categorie B și au fost urmărite de un 
mare număr de spectatori.

Un fapt pozitiv de reținut : o serie 
de jucători din echipele regionale au 
fost promovați în categoria B și chiar 
A : Leac, Bescucă și Franzen (de la 
I. C. Arad și Ceramica Jimbolia) și 
Pecican (Teba Arad) la U.T.A., Marin 
și Talpai (de la Minerul Oravița și 
Electromotor Timișoara) la C.S.O. Ti
mișoara, Schweilinger (Ceramica Jim
bolia) la Vagonul Arad, Georgevici 
(Minerul Oravița) la C.S.M. Reșița și 
Farkaș (Ș. Timișoara) la C.F.R. I.R.T.A. 
Arad.

Turul campionatului însă, a scos la 
iveală și un aspect negativ : disci
plina unor echipe și jucători a lăsat 
mult de dorit, solicitînd intervenția 
comisiei regionale. Dacă echipele Me
talul Bocșa și Stăruința Timișoara nu 
au avut nici un jucător eliminat, în 
schimb celelalte au oferit exemple 
de... indisciplină. Astfel, echipele La
minorul Nădrag și $. Timișoara au 
avut cîte 3 jucători eliminați, iar 
C.F.R. Caransebeș șl Olimpia Reșița 
cîte 5. In ultima etapă a Turului s-au 
comis cîteva abateri grave, care au 
determinat comisia regională să ridice 
dreptul de organizare pe teren propriu 
echipei Olimpia Reșița pentru 5 
etape și echipei Ș. Timișoara pen
tru 4 etape. Jucătorii P. Băleanu 
(Olimpia Reșița) a rost suspendat pen
tru tot returul, iar Trandafirescu (Ș. Ti
mișoara) pe 8 etape.

11. C.F.R. Caransebeș
12. Olimpia Reșița
13. Stăruința Tim.
14. Recolta Jimbolia
15. Metalul Bocșa
16^ Laminorul Nădrag

15 6 0 9 22:24
15 4 4 7 22:26
15 5 1 9 26:30
14 5 0 9 14:27
14 257 12:25
15 2 4 9 14:37

12
12
11
10
9
8

Meciul restanță Metalul Bocșa — Re
colta Jimbolia se va disputa în pri
măvară.

AL. GROSS, coresp. reg.

REGIUNEA BACĂU
Raportul de forțe între cele 14 

echipe care își dispută șansele în
tr-o singură serie pentru titlul de 
campioană a regiunii a fost mai echi
librat ca în campionatul precedent 
(disputat în două serii). Dacă în tre
cut intîlnirile dintre echipele fruntașe 
și cele codașe erau mai mult o 
simplă formalitate, în actualul cam
pionat au fost cazuri cînd codașele 
clasamentului au terminat la egalitate 
cu formații din fruntea clasamentului 
sau chiar le-au învins. In turul cam
pionatului cea mai bună comportare 
a avut-o echipa Textila Buhuși an
trenată de I. Maier și I. Bonațiu. 
Formația din Buhuși a pierdut un 
singur joc cu scorul de 2—1 în fața 
echipei Chimia Onești.

Iată clasamentul turului:

DIN JURUL RINGULUI
• Prin grija comisiei regionale 

de box, la Craiova a fost organizat 
un curs de arbitri-judecători. Cursul 
cuprinde lecții practice și teoretice 
Ia care iau parte 15 tovarăși. Printre 
cei mai silitori „elevi" se numără 
Motea Zaharia, C. Burdescu, M. Dră- 
goescu, P. Chiper, I. Nuță, M. Gher-
ghinoiu ș. a. Lecțiile sînt conduse 
de arbitrii Petre Tonița, Nicolae Po
pescu, Ion Cetățeanu, Puiu Radu
lescu și Mihai Voiculescu.

clubul Dinamo București. De aseme
nea, tot la Dinamo vor mai activa, 
printre alții, Atila Verdeș, Vasile 
Mirza și Emeric Ioanovici (toți din 
Cluj), V. Antoniu-Brăila, Ion Pițu- 
Constanța, Pavel Mentzel-Timișoara.

48 scorul era egal, 3—3. Militarii 
n-au beneficiat de aportul căpitanu
lui lor de echipă, internaționalul 
Czaka, ușor accidentat la mină, fapt 
care s-a făcut resimțit mai ales în 
comportarea apărării. Punctele învin
gătorilor au fost înscrise de Peter, 
Varadi, Ionescu și Stefanov, în timp 
ce pentru Unirea au marcat Mihăi- 
lescu (2) și Pană. Ultimul a făcut 
un meci remarcabil, ca și fundașul 
Scheaua, atacantul Mihăilescu și por
tarul Radu. De remarcat că jucă
torii de la Unirea sînt în cea mai 
mare parte juniori.

în întîlnirea cu Știința, formația 
dinamovistă a marcat un salt va
loric. Dinamoviștii au condus cu 1—0 
în prima repriză, studenții au obți
nut egalarea în cea de a doua, vic
toria Științei fiind decisă de-abia în 
ultima parte a jocului. Scor final : 
4—1 (0—1, 1—0, 3—0) pentru Știința. 
Au marcat în ordine: Lungu (Di
namo), Niță, Niță, Ferenczi, Niță 
(Știința).

în clasament, conduce echipa 
Steaua, urmată de Știința, Dinamo 
și Unirea. Campionatul continuă.

CLASAMENTUL TURULUI

1. Teba Arad 15 9 5 1 29:13 23
2. Dinamo Timișoara 15 8 4 3 32:22 20
3. Ceramica Jimbolia 15 8 3 4 26:26 19
4. Electromotor Tim. 15 R 2 5 26:17 18
5. Ș. Timișoara 15 7 4 4 24:17 18
6. Minerul Oravița 15 7 4 4 24:20 18
7. Metalul Oțelul Roșu 15 7 2 6 37:16 16
8. Minerul Anina 15 6 4 5 16:17 16
9. Furnirul Deta 15 6 3 6 19:26 15

10. L C. Arad 15 6 1 8 23:23 13 ILIE IANCU — coresp. regional

1. Textila Buhuși 13 10 2 1 35: 9 22
2. I/aminorui Roman 13 7 5 1 24: 8 19
3. Chimia Onești 13 7 4 2 32:17 18
4. Moldova Moine-ști 13 7 2 4 23:12 16
5. Victoria P. Neamț 13 5 5 3 19:13 15
6. Bradul Roznov 13 6 3 4 22:21 15
7. Cetatea Tg. Neamț 13 5 3 5 19:17 13
8. Petr. Dărmănești 13 4 4 5 19:24 12
9. Minerul Comănești 13 5 2 6 18:25 12

10. Oituz Tg. Ocna 13 3 4 6 10:17 10
11. Celuloza p. Neamț 13 2 4 7 14:24 8
12. Locomotiva Adjud 1.3 2 4 7 9:20 8
13. H.C.C. Bacău 13 1 5 7 10:23 7
14. Victoria Bacău 13 2 3 8 13:37 7

• Sala de festivități a Școlii me
dii nr. 1 din Caracal a găzduit întîl
nirea dintre echipele Victoria Cara
cal și C.S.S. Banatul Timișoara. Spec
tatorii au avut prilejul să asiste, 
în general, Ia meciuri de bună fac
tură. Caracalenii au cîștigat cu sco
rul de 11:3.

G. DONCIU și C. LEPĂDATU 
corespondenți

• La Mediaș s-a disputat intîlni- 
rea dintre C.S.M. Mediaș și Progre
sul Reghin. Gazdele au învins cu 
12:10. Iată cîteva rezultate tehnice: 
A. Cibia (R) b.p. Gh. Carculea (M), 
Gh. Tala (M) b. ab. 2 Gh. Munteanu 
(R), A. Gorea (R) b.p. Gh. Vasiu (M), 
N. Casian (M) b.p. I. Chescher (R), 
A. Lasou (M) b.p. V. Barbu (R), I. 
Gheorghe (R) b. ab. 3 C. Chiș (M), 
I. Dobai (M) b. ab. 2 A. Buta (R), 
P. Orendt (M) b. ab. 3 D. Moldo
van (R).

D. VINTILĂ, coresp

• După toate probabilitățile, întîl- 
nirile tur-retur dintre reprezentati
vele R. P. Romîne și R. P. Polone, ■ 
din cadrul „Cupei Europei" interțări, , 
se vor disputa în luna martie 1963. I

I
• Boxerul bucureștean Constantin 

Crudu va activa în sezonul viitor la

Concurs al Universității București
Sala I.C.F. a găzduit recent un 

concurs de atletism organizat de ca
tedra de educație fizică de la Uni
versitatea București. La întreceri au 
participat peste 60 de studenți și 
studente din cele 9 facultăți ale Uni
versității. Primele trei locuri ale 
clasamentului general au fost ocu
pat de: Facultatea de matematică 
104,5 p, Facultatea de fizică 92,5 p 
și Facultatea de filologie 83,5 p.

Cîteva rezultate: BARBAȚI : 30 m: 
O. Iacob 4,0; lungime: I. Fulger 6,07;

inălțime: Ov. Dima și V. Dima 1,65; 
greutate: St. Cremarenco 11,30; FE
MEI: 30 m: Cr. Vartan 4,7; lungime: 
I. Mocanu 4,44; inălțime: R. Grigo- 
rescu 1,35.

Q-onosport

De la I. E. B. S.
Pentru întâlnirile internaționale de 

hochei Steaua — Vorwârts Berlin 
din zina de 8 1.1963 ora 18,30 și Se
lecționata orașului București — Vor- 
wărts Berlin din 9 1.1963 ora 18,30 
ce se vor desfășura pe Patinoarul 
artificial din parcul „23 August", 
s~au pus în vînzare bilete la casele 
din str. Ion Vidu, Agenția C.C.A. din 
b-dul 6 Martie iar în seara meciu
rilor la casa de bilete a patinoaru
lui.

Pentru public patinoarul este des
chis luni, joi, sîmbătă orele 17—19 și 
d«iw»:nică 13 1.1963 orele 10—13 și
15—17. I Sp. Modena—Internaz. camp. ital. A X

Așa arată o variantă cu 124-1 re-
zultate exacte.

PRONOSPORT NR. 1 ETAPA 6 IA-
NUARIE 1963

I Atalanta—Roma camp. ital. A 1
II Genoa—Spăl ,, X

III J uventus—V enezia »» 1
TV Lanerossi—Fiorentina 99 1
V Mantova—Bologna 2

VI Milan—Catania ft X
VII Napoli—Torino ,, X

VIII Palermo—Sampdoria X
IX Lazio—Padova camp. ital. B 2
X Catanzaro—Messina ti X

XI Lecco—Verona »> 1
XII Lucchese—U dinese 2



Echipa de tineret de hochei pe gheață 
învingătoare la Sofia

AZ

FOTBALUL INTERNATIONAL IN 1962
a țării noastre,

tri-

ho-
în
un

SOFIA, 6 (prin telefon de la 
misul nostru special).

Evoluția echipei de tineret de 
chei pe gheață a țării noastre 
capitala R.P. Bulgaria a stîrnit
interes deosebit. Peste 6 000 de spec
tatori au asistat duminică la primul 
meci susținut de tinerii noștri ho- 
cheiști in compania reprezentativei 
orașului Sofia, de fapt selecționata 
R.P. Bulgaria.

Jocul a fost viu disputat în ciuda 
faptului că din cauza temperaturii 
ridicate (+ 10 grade) gheața a fost 
moale. Tinerii jucători romini și-au 
impus superioritatea chiar din pri
mele minute ale partidei, reușind să 
obțină o frumoasă victorie interna
țională cu scorul 6-1 (2-0, 2-0, 2-1).

Scorul a fost deschis după 59 de 
secunde de la Începutul partidei de 
către Ciobotaru, care a fructificat o 
pasă bună primită de la Ioanovici. 
Echipa noastră se menține in atac 
și acțiunile in viteză, cu pase scurte 
ale hocheiștilor romîni produc derută 
in treimea de apărare a formației 
gazdă. In min. 12 Ioanovici majo
rează scorul înscriind un gol frumos, 
la capătul unei acțiuni individuale, 
mult aplaudată de public. In partea 
• doua a intilnirii, după ce în min. 23 
Antal a inserts un 
devenind 3-0, jocul 
Hocheiștii bulgari 
atacuri periculoase
Bolev și din nou Bicivarov ratează

nou gol, scorul 
s-a echilibrat, 
inițiază citeva 

insă Bicivarov,

ocazii clare. Către sfîrșitul reprizei 
echipa romînă este în inferioritate 
numerică însă scorul nu se modifică. 
In min. 40 Niță ridică scorul la 4-0. 
Ultima parte 
șurat in nota 
rilor jucători romîni. Ei realizează 
un gol chiar 
viei și domină cu autoritate, 
ezitare a apărării noastre, Varvarian 
înscrie unicul gol al formației bul
gare. După un minut (min. 47) Mi- 
hăilescu pecetluiește 
luînd în plasă un 
portar : 6-1.

Arbitrii Jaroslav
Ceh.) și V. Popov (R.P.B.) au condus 
următoarele formații: R.P.R. (tine
ret) : Crișan—Barbu, Făgăraș; Pe
trescu, Vacar—Ioanovici, Florescu, 
Ciobotaru ; Pană, Antal, Mihăilescu ; 
Niță, Corduban, Stefanov (Lungu); 
SOFIA : 
Mihailov, 
Mihailov, 
Varvarian, 
Botev, Grecov (C. Mihailov).

In deschidere, patinatorii Elena 
Moiș, Cristina Patraulea și Radu Io
nian au făcut o demonstrație 
tinaj artistic mult aplaudată 
blic.

Luni,
întilnirii

a meciului s-a desfâ- 
de superioritate a tine-

în min. 41 prin loano-
La o

scorul final 
puc respins

Pokorny (R.

re
de

S.

Traikov—Iancev, Ghenkov ; 
Ciumakov—Poleanski, A. 
Starșimirov; Bicivarov, 
P. Mihailov; Anghelov,

la ora 18, are loc 
disputată duminică.

de pa- 
de pu-

revanșa

TRAIAN IOANITESCU

„C.C.E.“ la baschet masculin

Steaua debutează in 
la Budapesta, în

actuala competiție 
fața lui Honved

© ANUL CAMPIONATULUI MONDIAL, AL , CUPEI i
U.E.F.A. SI AL... SCORULUI DE 3-1 ® CELE 124

EUROPENE

EUROPEI" 
JOCURI

INTERTARI, AL
ALE ECHIPELOR

TURNEULUI
NAȚIONALE

STEAUA BUCUREȘTI, campioana 
țării noastre la baschet masculin, 
pornește pentru a 6-a oară în 
trecerc.i „Cupei campionilor 
peni-. Militarii nu au 
mâți în

Gaz-de 9 ianuarie, 
înfruntat în turul I 
pe campioana Tur- 
Istanbul. Rezultatele

în- 
euro- 

fost progra- 
primul tur al competiției,

iar in cel de-al doilea, sorții le-au 
decis ca adversar pe campioana R.P. 
Ungare. HONVED BUDAPESTA. E- 
chioa maghiară este o veche cunoș
tință de a noastră, mulți dintre ju
cătorii ei tăcind cu regularitate parte 
din cadrul formației reprezentative. 
De 
mai
prilejul celei de a doua ediții (fe
bruarie 1°59). Atunci la Budapesta, 
baschetbaliștii maghiari au învins cu 
scorul de 86—52 (37—28). iar la Bucu
rași . 
limită 
Mulți

altfel. Steaua și Honved s-au 
intiinit in cadrul „C.C.E.", cu

dapesta în ziua 
dele au avut de 
al acestei ediții 
ciei, Darusefaka
au fost contradictorii: la Istanbul, a 
cîștigat Honved cu 85-52 (34-26), iar 
la Budapesta, Darusefaka cu 80—73 
(37—32)! Se așteaptă ca echipa ma
ghiară să alinieze în acest meci cea 
mai bună formație, cu jucătorii a- 
mintiți mai sus, la care se mai a- 
daugă Banhegy. Campioana noastră 
însă, după cum ne-a comunicat an
trenorul C. Herold, are indisponibi
lități serioase: Novacek este acciden
tat, iar Dem-ian bolnav. Cu toate a- 
cestea, jucătorii sint animați de do
rința unei comportări cit mai bune. 
Echipa a părăsit Capitala duminică 
seara cu următorul lot: Folbert, Ne- 
def, Niculescu, Fodor, Nosievici, V. 
Gheorghe, Cimpeanu, Cimpoiaș, Dia- 
conescu, Dimancea și Tiidossy.

1962 a fost un an bogat în înttlniri 
internaționale de fotbal, interțări sau 
interclubun. De altfel, în ultimii ani 
activitatea fotbalistică internațională a 
devenit foarte intensă datorită și me
ciurilor bilaterale, dar — mai ales — 
diferitelor competiții care se desfășoară 
cu regularitatea unui campionat națio
nal.

Turneul Internațional de Juniori 
U.E.F.A. — ediția a XV-a, a deschis 
seria marilor întreceri care stlrnesc in
teres nu numai în Europa, ci și în alte 
continente. Desfășurat în excelențe con
diții de organizare. Turneul s-a Înche
iat cu un strălucit succes al juniorilor 
romini, care au înscris pentru prima 
oară numele Republicii Populare Romine 
pe tabelul de onoare al câștigătorilor.

Apoi, pe rind și-au desemnat învin
gătorii „Cupa Campionilor Europeni11 
(Benfica Lisabona, pentru a doua oară 
consecutiv), „cupa Cupelor" (Atletico 
Madrid) și „Cupa orașelor-tirguri-1 (Va
lencia).

Evenimentul principal însă, care a do
minat anul fotbalistic și care a pola
rizat atenția tuturor cercurilor fotbalis
tice internaționale, a fost turneul final 
al campionatului mondial, desfășurat in 
Chile între 30 mai și 17 iunie. Aoeastă 
a 7-a ediție a competiției supreme a 
fotbalului mondial a marcat superiori
tatea brazilienilor (pentru a doua oară 
consecutiv cîștigători ai titiului), reve
nirea fotbalului cehoslovac pe primul 
plan al activității internaționale și com
portarea valoroasă a naționalei chiliene. 
In același timp, turneul final a fost un 
prilej de studiu și discuții asupra orien
tării tactice a echipelor, precum și asu
pra formulei de disputare a „Cupei 
Jules Rimet“, cu care este dotat cam
pionatul mondial.

Campionatul mondial a fost preoedat 
de o serie de Intîlnirl internaționale bi
laterale, dintre care multe au folosit 
ca pregătire și verificare pentru fina
liste. Volumul aoestor meciuri a fost, 
Insă, mai mic decit cel înregistrat in a 
doua parte a anului, cind atenția iubi
torilor fotbalului s-a îndreptat spre o 
altă competiție : „Cupa Europei" inter
țări — ediția a n-a (deținătoarea Cupei 
este U.R.S.S.). Surprizele nu au lipsit : 
R.D.G. a învins pe finalista campionatu
lui mondial, Cehoslovacia, Franța a ter
minat la egalitate cu Anglia în deplasare, 
iar Grecia a anunțat că... nu se pre
zintă în meciurile cu Albania. Primele 
echipe calificate : Danemarca, Irlanda, 
Suedia, Irlanda de Nord și Spania. Bul
garia și Portugalia vor juca un al trei
lea meci (fiind egalitate, 4—4, după două 
jocuri). ......

Referindu-ne la țările continentului 
nostru, vom sublinia intensitatea activi
tății lor. In frunte se află Ungaria, 
Cehoslovacia și Iugoslavia cu cite 12 
meciuri jucate. Fotbaliștii maghiari au 
cîștigat opt și au terminat la egalitate 
două. Urmează Anglia cu 11 jocuri. 
Austria cu 9, Bulgaria, Polonia, R.F.G. 
șl Turcia cu cite 8 etc. Două țări care 
în 1961 s-au afirmat prin comportări ex
celente, Belgia și Austria, anul trecut 
au înregistrat scăderi in performanțe. 
Mai ales Austria, care din 9 intîlniri sus
ținute a obținut doar două victorii șl 
un meci nul... Un amănunt statistic : 
scorul de 3—1 a fost la... modă in 1962 : 
l-am înregistrat de peste 30 de ori (nu
mai în jocurile de mai jos, el figurează 
de 29 de ori)...

In Încheierea acestei scurte prezentări 
a anului fotbalistic, iată o serie de me
ciuri disputate în 1962 de echipele na
ționale ale țărilor europene :

IANUARIE
5 Cairo : R.A.U.—Austria

APRILIE
1

1—0
NOIEMBRIE

1 -Madrid : Spania—Rominîa
4 -

4
7
8

11

14
15
18

22
27
29
MAI
2
5
6

Anvers : Belgia—Olanda 
Luxemburg: luxemburg— 
Belgia B
Londra : Anglia—Austria 
Goleborg : Suedia—Cehoslovacia ! 
Dublin : Irlanda—Austria :
Paris : Franța—Polonia
Cardiff : Țara Galilor — Irlanda 
de Nord '
Luxemburg : Luxemburg—
U.R.S.S. 1
Hamburg : R.F.G—Uruguay :
Glasgow : Scoția—Anglia :
Casablanca : Maroc—Polonia 
Budapesta : Ungaria—Uruguay 1
Stockholm : Suedia—U.R.S.S. I
Praga : Cehoslovacia—Uruguay : 
Moscova ; U.R.S.S.—Uruguay !
Budapesta : Ungaria—Turcia ‘

3—1

1— 4 
3—1 
3—1
2— 3
1—3

4—0

1— 3
3—0
2— 0
1— 3
1—1
0—2
3—1
5—0
2— 1

Malmo : Suedia—Norvegia 
Belgrad : Iugoslavia—Belgia
Budapesta ; Ungaria—Țara 
Iilor
Sofia : Bulgaria—Portugalia 
Glasgow : Scotia—Irlanda 
Nord
Paris : Franța—Ungaria 
Amsterdam : Olanda—Elveția 
Luxemburg ; Luxemburg—Olanda 
b :
Viena : Austria—Italia
Berlin ; R.D.G.—Cehoslovacia 5
Londra : Anglia—Țara Galilor 
Sofia : Bulgaria—Austria
București : Romînia—Spania J
Tel Avîv : Izrael—Turcia <
Belfast : Irlanda de Nord—Po
lonia

DECEMBRIE
2

7

11

21

25

28

jucătorii noștri au ciștigat la 
cu scorul de 81—80 (42—45).
dintre jucătorii care apărau 

culorile celor două echipe cu 4 ani
in urată, vor sta față in față și de 
data aceasta : Simon, Greminger. 
Czinkan. Temesvary, Bencze, Iudik, 
Kozka de la Honved și Nedef, Fol
bert. Niculescu, Fodor și Cimpoiaș 
de la Steaua.

Primul joc este programat la Bu-

DIN SPORTURILE RE IARNA

IN CAMPIONATUL MONDIAL
STUDENȚESC DE HANDBAL

STOCKHOLM 6 (Agerpres). — 
Aseară in orașul Lund, a luat sfîrșit 
campionatul mondial studențesc de 
handbal. In finală echipa Suediei a 
învins cu scorul de 14-11 (6-8) echipa 
R.F. Germane. Echipa R.P.R. a ocu
pat locul trei, învingînd cu 27-18 
(15-8) formația Danemarcei. Cel mai 
bun jucător al echipei noastre a 
fost Constantinescu, care a înscris 
8 puncte.

Campioana mondială de patinaj 
viteză, Inga Voronina, a debutat cu 
succes in noul sezon, cîștigînd meciul 
celor 6 orașe desfășurat zilele tre
cute la Kirov. Inga Voronina a rea
lizat cel mai bun rezultat din lume 
(la patinoarele de șes), parcurgînd 
distanța de 1.000 m în timpul de 
1:36,5. Ea a cîștigat și cursa de 
3.000 m în 5:18,6. In celelalte două 
probe ale concursului, Voronina a 
obținut următoarele rezultate : 500 m 

2:35,3. La 
200,916 
Gulite 
205,233 

puncte, 
patinaj 

Perm.

Ea a fost urmată de Ma- 
Jahn (Austria) — 1:27,96 și 
Hecher (Austria) 1:28,9.

cauza gheței care a acoperit

1:25,88. 
rianne 
Traudl

Din
o parte din pirtie, au fost înregis
trate numeroase accidente. Printre 
cele care au abandonat din cauza 
căzăturilor se află cunoscutele schi
oare Bărbi Hanneberger și Christi 
Haas.

6—0 °
1—1
3—2 oj
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3—1 o|
3—1 ° 

de
5—t
2— 3
3— 1 O

2—6
1—2
2— 1 o
4—0
1—1
3— 1 O
0—2

2-0 0

— 47,8 sec; 1.500 m 
multiatlon ea a totalizat 
puncte, fiind urmată de Aria
— 205,050 puncte, Kolcina — 
puncte, Avotinia — 205,717

Un alt concurs feminin de 
viteză a avut loc în orașul 
Aici, pe primul loc s-a clasat cam- 

Lidia Skoblikova, 
bune au 
1.500 m —

Concurs de atletism 
la Sao Paulo

A luat sfîrșit 
turneul internațional de șah 

de la Hastings
Tradiționalul turneu internațional 

de șah de la Hastings, desfășurat la 
finele lunii decembrie 1962 și în
ceputul lui ianuarie 1963, s-a încheiat 
cu victoria a doi mari maeștri, șahiș
tii Kotov (U.R.S.S.) și Gligorici (Iugo
slavia). In ultimele două runde ale 
întrecerii Kotov a remizat, în 26 de 
mutări, cu Gligorici și cu Smislov, 
iar marele maestru iugoslav l-a în
vins în runda a IX-a pe Hollis (An
glia). Alte rezultate : runda a VIII-a : 
Smislov (U.R.S.S.)—Clarke (Anglia) 
remiză, Than (Indonezia)—Alexander 
(Anglia) 1-0; runda a IX-a: Clarke— 
Alexander remiză, Gligorici—Hollis 
1-0, Littlewood (Anglia)—Seters 
(Olanda) 1-0. In clasament : Kotov și 
Gligorici au acumulat cit 6'/j p., 
Smislov 6 p., Markovici (Iugoslavia) 
5*/»  p., Littlewood 5 p. etc.

(Agerpres)

pioana olimpică 
Rezultatele sale cele mai 
fost la 1.000 m — 1:42,0 și 
2:35,9.

„Pacaembu" din Sao 
concurs de 

sportivilor 
noaptea de 
cros. Proba

★
în stațiunea de sporturi 

de la Oberstaufen a început con
cursul internațional de schi la care 
participă unii dintre cei mai buni 
schiori europeni. Proba feminină de 
slalom a revenit sportivei Marielle 
Geitschell (Franța) cu timpul de

de iarnă

Pe stadionul 
Paulo s-a disputat un 
atletism cu participarea 
care au luat startul in 
Anul nou in tradiționalul
de 1500 m a fost ciștigată de fin
landezul Olav Salonen în 3:55,3. 
Cursa de 10.000 m s-a încheiat cu 
victoria argentinianului Osvaldo Sua
rez. în 29:54,3. El a fost urmat la 
citeva secunde de francezul Hameur, 
învingător în crosul de la 31 de
cembrie. Atletul portughez Manoel 
Oliverira a ciștigat proba de 5.000 m 
plat — 14:18,4.

Sferturile de finală in „C.C.E.“ 
și „Cupa cupelor" la fotbal

U.E.F.A. a făcut cunoscute datele 
de desfășurare ale sferturilor de fi
nală ale celor două competiții euro
pene, „Cupa campionilor europeni11 
și „Cupa cupelor11. In „C.C.E.11 sfer
turile de finală se vor desfășura după 
cum urmează : Anderlecht—Dundee 
13 februarie și 13 martie ; Benfica— 
Dukla Fraga 6 și 13 martie ; Galata 
Saray—Milan 23 ianuarie și 13 fe-

Reims—Feyenoord 6 februa- 
martie. Iată datele la care 
să se desfășoare sferturile 

in „Cupa cupelor11:

bruarie ;
rie și 13 
urmează 
de finală
Odense—Nurnberg 20 și 24 martie ;
Slovan Bratislava—Tottenham 5 și 19 
martie ;
Madrid
O.F.K.
bruarie.

Botev Plovdiv—Atletico
27 februarie și 13 martie ; 

Beograd—Napoli 6 și 27 fe- 
(Agerpres)

Glasgow : Scoția—Uruguay 
Florența : Italia—Franța 
Viena : Austria—Bulgaria 
Sao Paulo ; Brazilia—Portuga
lia

9 Rotterdam : Olanda—Irlanda 
Nord 
Londra : 
Rin de 
tugalia 
Rio de 
Galilor 
Bruxelles ; Belgia—Italia 
Sao Paulo : Brazilia—Țara ' 
Iilor 
Oslo : Norvegia -Olanda 
Belgrad : Iugoslavia—R.D.G. 
Istanbul : Turcia—Izrael 
Lisabona : Portugalia—Belgia 
Lima : Peru—Anglia 
Mexico City : Mexic—Țara 
Iilor 
Leipzig : R.D.G.—Danemarca 
Varșovia : Polonia—Belgia 

30 Arica : Uruguay—Columbia
Santiago : Chite—Elveția 
Vina del Mar : Brazilia—Mexic 
Rancagua : Argentina—Bulgaria 
Arica : U.R.S.S.—Iugoslavia 
Santiago ; Italia—R.F.G. 
Vina del Mar : Cehoslovacia— 
Spania 1
Rancagua ; Ungaria—Anglia î

IUNIE
2 Arica : Iugoslavia—Uruguay 1

Santiago : Chile—Italia *
Vina del Mar : Brazilia—Ceho
slovacia (
Rancagua : Anglia—Argentina

3 Arica : U.R.S.S.—Columbia ‘
Santiago : R.F.G.—Elveția J
Vina del Mar : Spania—Mexic ]
Rancagua : Ungaria—Bulgaria I

6 Arica : U.l^S.S.—Uruguay ‘
Santiago : R.F.G.—Chile 
Vina del Mar : Brazilia—Spania î 
Rancagua : Ungaria—Argentina l 
Arica : Iugoslavia—Columbia J 
Santiago : Italia—Elveția 5
Vina del Mar : Mexic—Ceho
slovacia ■
Rancagua : Anglia—Bulgaria ( 
Arica : Chile—U.R.S.S. 1
Santiago ; Iugoslavia—R.F.G. ] 
Vina del Mar : Brazilia—Anglia ' 
*’ Cehoslovacia—Unga-

1—0 * 
Danemarca—Norve-

6—1
Brazilia—Chile 4—2 *
Mar : Cehoslovacia—

3—1 * 
1—0*  
3—1 * 
0—3

Anglia—Elveția
Janeiro : Brazilia—Por-

12

13
16

17
20

23

ii

7

10

11

13

16
17
19

Janeiro : Brazilia—Țara
3—1
1—3

Ga-

2—3
2—1
2—0 9

12
2—1 16

de
4—0 19
3—1 23

1—0

Bologna : Italia—Turcia 
Bruxelles : Belgia—Spania
La Valetta : Malta—Danemarca 
Istanbul : Turcia—Danemarca 
Lisabona : Portugalia—Bulgaria 
Addis Abeba : Etiopia—Turcia 
Addis Abeba : Etiopia—Turcia 
Karlsruhe : R.F.G.—Elveția 
Casablanca : Maroc—Romînia 
Esch : Luxemburg—Elveția B

Trebuie să subliniem că meciurile 
Suediei in Izrael, Thailanda, Indonezia 
și Japonia, ea și ale R.D. Germane în 
Africa au fost susținute de echipele 
olimpice respective, (g.).

*) Meciuri 
lui final al 
Chile.

o) Meciuri 
interțări.

3—1
2—1
3— 1
1—0
1—2
0—4

Ga-
2—1
4- 1
2—0
2—1 *
3-1 *
2—0 *
1—0 *
2—0 •
0—0 *

3—1 *
2—0 *

6—0 0
1-1
1—3 0
1—1
3—1 O 
0—0
1—2
5—1
3—1
1-2

disputate în cadrul turneu- 
campionatului mondial din

în cadrul ,, Cupei Europei*

In septembrie

A doua ediție

Rancagua : 
ria 
Copenhaga : 
gda 
Santiago : 
Vina del 
Iugoslavia 
Santiago : 
Santiago : 
Helsinki : 
Montevideo : 
slovacia 
Oslo : Norvegia—Suedia 
Viena : Austria—Ungaria 

Norvegia—Malta

Chile—Iugoslavia 
Brazilia—Cehoslovacia ! 
Finlanda—Suedia !

Uruguay -Ceho-

21
24
28 Copenhaga :
IULIE

5 Trondheim : Norvegia—Malta
26 Reykjavik : Islanda—Norvegia 
AUGUST
14 Dublin : Irlanda—Islanda
27 Bergen : Norvegia—Finlanda
SEPTEMBRIE
2 Poznan : Polonia—Ungaria 

Reykjavik : Islanda—Irlanda 
Viena : Austria—Cehoslovacia 
Leipzig : R.D.G.—Iugoslavia 
Oslo : Norvegia—Suedia 
Helsinki ; Finlanda—Danemarca 
Belgrad : Iugoslavia—Etiopia 
Sofia : Bulgaria—Polonia 
București : Romînia—Maroc 
Zagreb : Iugoslavia—R.F.G.

OCTOMBRIE
3

10

16

18
30

14

18
20

3—1 
0—2 °
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6—10
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1—3

4—2 o
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0—2
1- 1 O
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1—6
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I Sheffield : Anglia—Franța 
) Chorzow : Polonia - Irlanda

Nord
Ankara : Turcia—Etiopia 

l Luxemburg : Luxemburg—
B
Anvers : Belgia—Olanda
Budapesta : Ungaria—Iugoslavia 
Leipzig : R.D.G.—Romînia

I Atena : Grecia—Etiopia
> Cardiff : Țara Galilor—Scoția

Belfast : Irlanda de Nord—Anglia 
l Stuttgart : R.F.G.—Franța 
I Malmo ; Suedia—Danemarca
Praga : Cehoslovacia—Polonia 

Budapesta : Ungaria—Austria

1— 1 o 
de

0—2O
3—0 

Belgia
0—2
2— 0
0—1
3-2
3— 2
2—3
1— 3
2— 2
4— 2
2—1
2-0

5
• La Lubljana s-a disputat meciul 

retur din cadrul competiției „C.C.E." 
la baschet masculin între echipele 
Olimpia din localitate și Macabi Tel 
Aviv, Baschetbaliștii oaspeți au ob
ținut o surprinzătoare 
scorul de 72—71 (36—30). 
meci fusese cîștigat de 
60—46, echipa 
pentru etapa 
tiei.

iugoslavă 
următoare

victorie cu 
Cum primul 
Olimpia cu 
s-a calificat 
a competi-

• într-un 
baschet 
(Italia), 
învinsă 
tionata

• In 
R.A.U.

meci internațional de 
feminin desfășurat Ia Pesaro 
reprezentativa Italiei a fost 
CU 52—46 (28—28)

Poloniei.

prezent se află în 
echipa iugoslavă

de selec-

turneu în 
de fotbal

a Olimpiadei feminine de salt
BELGRAD (Agerpres). Federația 

internațională de șah, F.I.D.E., a 
stabilit ca cea de a II-a ediție a O- 
limpiadei feminine de șah pe echipe 
să se dispute anul acesta în prima ju
mătate a lunii septembrie în Iugosla
via. Prima ediție a acestei competiții 
a fost organizată în 1957 în Olanda. 
Atunci primele două locuri în clasa
ment au fost ocupate la egalitate de 
puncte de reprezentativele U.R.S.S. 
și R. P. Romine.

în ceea ce privește campionatul 
mondial studențesc de șah pe echipe 
el se va desfășura între 6 și 23 iulie 
în orașul iugoslav Opatija. Ultima edi
ție a campionatului, de la Marianske 
Lazne (R. S. Cehoslovacă), a revenit 
echipei U.R.S.S.

Viscolul din Anglia 
a perturbat

Frigul și 
de două 
au avut 

lumii fot-

și activitatea fotbalistică
LONDRA (Agerpres). — 

viscolele care au cuprins 
săptâmîni întreaga Anglie 
un efect neașteptat asupra
balului britanic. Intr-adevăr, după 
cum transmite agenția Associated 
Press, la 4 ianuarie a fost înregis
trat cel mai mare număr de meciuri 
aminate în istoria de 90 de ani a 
„Cupei Angliei". în această zi, 19 din 
cele 32 de meciuri programate au fost 
aminate, deoarece terenurile sînt a- 
coperite de zăpada sau gheață.

Potrivit agenției, împrejurările ex
cepționale care domnesc în prezent în 
Anglia au obligat Federația 
de fotbal să facă derogări de 
priul regulament și să acorde 
misie specială cluburilor de 
amînarea meciurilor.

De altfel, jucătorii cluburilor 
fesioniste engleze au amenințat că 
vor declara grevă dacă vor mai fi 
obligați să joace pe timp de iarnă in 
condiții cu totul neprielnice.

engleză 
la 
o
a

pro- 
per- 
cere

pro-

Partizan Belgrad. In primul joc fot
baliștii iugoslavi au jucat la Cairo cu 
formația Zamarlek cu care au ter
minat la egalitate: 2—2.

• In orașul Torun s-au întîlnit e- 
chipele selecționate (tineret) de ho
chei pe gheață ale R. P. Polone și 
R. D. Germane. Hocheiștii germani au 
terminat învingători cu scorul de 4—3 
(3—0 ; 0—2 ; 1—1)

• Campionatul de șah al S.U.A. a 
fost ciștigat și la această ediție d< 
tînărul mare maestru intemaționa 
Bobby Fischer. Este pentru a cincea 
oară cind Fischer intră în posesia 
titlului. în ultima rundă el l-a învins 
pe Bisguier.
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