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PRIMA CONFRUNTARE DINTRE RAPID BUCUREȘTI
Și LOKOMOTIV ZAGREB ÎN CADRUL „C.C.E.“ LA HANDBAL

SPARTACHIADA DE IARNĂ A TINERETULUI
■■w

A trecut aproape o lună și jumătate de cind s-a dat „startul1* 
în marea competiție sportivă de mase, Spartachiada de iarnă a 
tineretului. în toate asociațiile sportive de la orașe Și sate, 
întrecerile primei etape a competiției înregistrează o afluență masi
vă de participanți. Atît comisiile regionale de organizare a Sparta
chiadei, cit și consiliile asociațiilor sportive sînt preocupate să 
mobilizeze un număr mai mare de tineri față de ediția precedentă. 
In unele regiuni cum sînt Bacău, Argeș, Maramureș, Oltenia, 
București, ținind seama de numărul de participanți care s-au 
întrecut pînă acum, sînt perspective ca pînă la 10 februarie, data 
încheierii etapei pe asociație, acest obiectiv să fie tradus în viață.

Multe asociații sportive din raioanele Cimpina, Sibiu, Satu-Mare, 
Tr. Severin etc. au organizat pînă la sfîrșitul lunii trecute întrece
rile primei etape. în orașul București — de exemplu — în aproape 
500 de asociații au avut loc concursuri, majoritatea la șah și tenis 
de masă, iar în regiunile Ploiești și Bacău, pînă în primele zile ale 
(inului, 370 și respectiv 320 de asociații sportive au organizat 
pentru membrii lor reușite întreceri.

Cuvinte de laudă putem aduce asociației sportive Poiana Cimpina 
care pînă în prezent a organizat competiții la șase ramuri spor
tive, cu participarea a 400 de tineri. Un fapt remarcabil in activi
tatea acestei asociații îl constituie colaborarea perfectă dintre consi
liul asociației și comitetul U.T.M. al întreprinderii. Ca un rezultat 
al acestei colaborări toți utemiștii sînt înscriși pe foile de concurs 
ale Spartachiadei.

Nu peste tot insă asociațiile sportive și consiliile raionale UCFS 
pun în centrul preocupării lor organizarea întrecerilor primei etape 
a Spartachiadei. Se observă în special la asociațiile sportive sătești 
o rămînere în urmă în privința organizării concursurilor primei 
etape. Unii activiști sportivi consideră că mai au timp suficient 
pînă la 10 februarie. Or, se știe din experiența anilor trecuțt că 
în acele asociații sportive unde întrecerile fazei I nu au început 
la timp, numărul participanților s-a redus, iar concursurile — orga- 

i nizate în pripă — au avut un nivel scăzut, O alta deficiență este 
£și aceea că o serie de asociații sportive au neglijat organizarea 

concursurilor de cros la începutul lunii decembrie, cînd vremea era 
favorabilă alergărilor pe teren variat. Timpul totuși nu este pierdut 
nici pentru această probă, deoarece întrecerile de cros pot fi orga
nizate chiar și pe teren acoperit cu zăpadă

Deși au trecut 40 de zile de la începerea etapei I numărul aso
ciațiilor — exceptînd pe cele școlare — care au organizat întreceri 
la gimnastică este insuficient. Situația nu este cu m-ult mai bună 

I nici în privința organizării concursurilor de haltere, tir, patinaj și 
\ săniuș. Cu totul necorespunzătoare este atitudinea unor: asociații 

în ceea ce privește ținerea concursurilor de orientare turistică. 
Unii activiști sportivi consideră această probă sportivă, introdusă 
pentru prima oară în regulamentul Spartachiadei, ca ceva complicat,

Din nou, „CUPA CAMPIO
NILOR EUROPENI" e în aten
ția amatorilor de handbal în 
7 din țara noastră. Sîmbătă, în 
mijlocul unui interes deosebit, 
Rapid București va întîlni pe 
Lokomotiv Zagreb în cadrul 
celui de al doilea tur al com
petiției feminine. Este vorba 
de prima confruntare dintre 
campioanele R. P. Romine și 
R.F.F. Iugoslavia, care este 
programată în sala Floreasca.

Echipa iugoslavă este debu
tantă in „C.C.E." In plus, sor
ții au calificat-o direct în sfer
turile de finală ale competiției. 
Aceasta adaugă, desigur o notă 
de inedit asupra evoluției 
campioanei Iugoslaviei. Ceea 
ce se știe despre această echi
pă, este că Lokomotiv cu
prinde un colectiv foarte omo
gen, din care se desprind însă 
cîteva individualități remarca
bile. Astfel, putem cita pe

Campionatele școlare de baschet 
în plină desfășurare

greu de realizat. Or, acele asociații sportive cara au organizat con- 
1 cursuri de orientare în munți sau în pădurile de la marginea orașe

lor lor, nu au întlmpinat nici o dificultate, încheind întrecerea în 
cele mai bune condițiuni. De altfel, asociațiile sportive care nu au 
experiența organizării concursurilor de orientare, pot primi un ajutor 
tehnic consistent din partea comisiilor regionale și raionale de 
turism și alpinism.

■* Timpul care a mai rămas pînă la încheierea primei și celei mai 
importante etape, cea pe asociație, trebuie folosit în toate asocia
țiile sportive pentru intensificarea organizării întrecerilor, la care 
Să fie mobilizat lot tineretul, marea masă a membrilor UCFS. Con
cursurile să se organizeze la cît mai multe ramuri sportive. Să 
nu uităm că actuala ediție a Spartachiadei prevede în tegulament 
11 probe — gimnastică, patinaj, șah, săniuțe, schi, tenis de masă, 
tir, cros, concursuri de orientare turistică, triată și haltere.

Recomandăm asociațiilor sportive să folosească din plin vremea 
prielnică pentru organizarea întrecerilor la sporturi specifice iernii, 
schi, patinaj și săniuș, precum și la celelalte ramuri sportive ale 
actualei ediții a Spartachiadei de iarnă a tineretului.

Inaugurate o dată cu anul școlar, campionatele republicane 
de baschet rezervate elevilor se află in plină desfășurare. De 
curind s-au încheiat întrecerile pentru desemnarea campioa
nelor de regiuni. In această privință, iată cîteva din relată
rile corespondenților noștri...

SF. GHEORGHE: Timp de 
trei zile au avut loc aici, în
trecerile din cadrul fazei re
gionale a campionatului repu
blican școlar de baschet (bă
ieți). Participante: echipele
campioane ale raioanelor Me
diaș, Sibiu, Brașov, Sf. Gheor- 
ghe, Făgăraș, Sighișoara și 
Tg. Secuiesc.

Titlul de campioană a re
giunii Brașov a revenit școlii 
medii nr. 1 din Mediaș (an
trenor, prof. Ștefan Stoian).

în întrecerea echipelor fe
minine, locul I l-a ocupat re

DIN FRUMUSEȚILE
V

PATRIEI

La fiecare sflrșit de săpțămînă oamenii muticii din regiunea Maramureș poposesc la două 
dintre cele mai primitoare cabane ale regiunii : Carpatina și Hutira de lingă localitatea 

Izvoarele. în imaginea noastră, cele două cabane tn decorul fermecător al iernii
Foto: V. Săsăranu

Ana liofan

prezentativa școlii medii nr. 
5 din Brașov (antrenor, prof. 
Ioan Seitan).

Gh. Briotă și Z. Papp, co
respondenți

GALAȚI : Sala de sport a 
școlii medii nr. 4 din orașul 
nostru a găzduit întrecerile de 
baschet ale celor mal bune 
echipe școlare din regiunea 
Galați. în urma unor meciuri 
de bună calitate, titlurile de 
campioane au revenit echipe
lor școlii medii nr. 1 Galați 
(la băieți) și școlii medii nr. 7 
(la fete). La turneu au parti
cipat formații din orașele Ga
lați, Tecuci și Focșani.

D. Ghițesen, coresp.
BAIA MARE : Sala Sportu

rilor din localitate a fost mar
tora unor întreceri viu dispu
tate, oferite de echipele de

Steaua (5-4) și Selecționata Capitalei (4-0) 
învingătoare in meciurile de hochei

cu Vorwărts Crimmitschau
Hocheiștli echipei noastre 

campioane, Steaua, și-au „în
călzit" suporterii în prima re
priză a jocului cu Vorwărts 
Crimmitschau, de marți seara, 
pentru ca în cea de-a treia 
să le dea... fiori reci ! Intr-ade
văr, în primele douăzeci de mi
nute ale partidei cu care oas
peții și-au inaugurat turneul 
in țara noastră, Steaua a jucat 
excelent și — ca urmare — 
tabela de marcaj arăta după 
repriza întîi un scor catego
ric : 5-0 pentru bucureșteni ! 
Echipa a intrat pe teren plină 
de hotărîre, a jucat organizat, 
jucătorii s-au comportat la va
loarea lor reală și concentrîn- 
du-se asupra fazelor — atît 
în atac cît și în apărare — 
au concretizat în goluri dife
rența de valoare dintre echipa 
noastră și cea oaspe. Biro a 
deschis scorul în minutul 10. 
după două minute Szabo II a 
înscris al doilea gol, pentru ca 

Zdenka Istvanovici (portarul 
echipei reprezentative) Nada 
Vuckovioi, Zlata Rebernjak, 
care împreună cu două jucă
toare mai tinere ca Visnja Tu- 
sak și Svetlana Evstaiiev fac 
parte din naționala Iugoslar- 
viei. Echipa din Zagreb este 
renumită prin apărarea ei mo
bilă și contraatacul destul de 
eficace.

Feroviarele, cunoscînd va
loarea handbalistelor iugoslave, 
și-au intensificat pregătirile In 
această săptămînă. Marți și 
miercuri, jucătoarele de la 
Rapid au susținut meciuri de 
verificare în compania unor 
echipe de juniori. Antrenorul 
G. Zugrăvescu a folosit între
gul lot de care dispune, cu 
excepția Antoanetei Oțele» ca
re continuă să fie indisponibi
lă.

Arbitrul întâlnirii este ma
ghiarul Laszlo Marta. ' 

baschet participante la îaza 
pe regiune a campionatului re
publican școlar.

Dovedind o pregătire bună, 
echipele școlilor medii „Mihail 
Eminescu" (fete) și „Fereno 
Kolcsei" (băieți), ambele din 
Satu Mare, au cucerit titlurile 
de campioane ale regiunii Ma
ramureș.

V. Săsăranu, coresp. reg.

CRAIOVA: La faza regio
nală a campionatelor republi
cane școlare de baschet, echi
pele școlii medii nr. 2 „Fra
ții Buzești" din Craiova au 
obținut un dublu succes, cu
cerind locul I atît în între
cerea formațiilor de băieți cît 
și a celor de fete. în ultime
le meciuri, baschetbaliștil cra- 
ioveni au dispus cu 91—43 de 
colegii lor din Tr. Severin, 
iar baschetbalistele au între
cut cu 31—22, echipa școlii 
medii din Tg. Jiu.

Nicolae Gușiță, corespondent 

tot el să marcheze în minutul 
16. Dezlănțuițl, cu un atac în 
vervă, jucătorii noștri presează 
continuu poarta adversă și în 
minutele 18 și 19 Calamar șl 
Biro fixează primei reprize un 
scor pe cit de neașteptat, pe 
atît de meritat.

Automulțumirea s-a cuibărit 
însă în inimile jucătorilor noș
tri. Jucînd după pauză cu fața 
la... tabela de marcaj, care le 
arăta într-una un scor favo
rabil de 5-0, hocheiștii de la 
Steaua n-au mai avut — în 
special în fazele de atac — 
acea hotărîre, acea „zvicnire" 
finală care aduce golul în acest 
sport și repriza secundă s-a 
încheiat cu un scor alb. Jocul 
s-a desfășurat totuși în nota de 
superioritate a gazdelor, deși 
la Vorwărts începuse să încoi-

RADU URZICEANU
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ȘI-AU AMENAJAI 
UN PATINOAR

De cîteva zile, tinerii din 
orașul Săcele au la dispo
ziție patinoarul care a fost 
amenajat de asociația Pre
cizia, pe terenul de fotbal 
din localitate. Dimensiunile 
sini de 35X25 m.

Vidtor Secăreanu

CONCURS DE SANIUȚW 
ȘI DE PATINAJ

Consiliul raional UCFS 
Calafat a organizat o com
petiție dotată cu o cupă. 
Zilele trecute au avut loc 
primele întreceri la schi, 
pstinaj și săniuțe. Iată câș
tigătorii : SĂNIUȚE: copii 
8—10 ani : Gigi Croitoru ; 
copii 10—12 ani : Ovidiu 
Leșcu ; copii 12—14 ani: 
Ion Gavrilescu ; PATINAJ : 
copii : Remus Prunescu ; 
juniori : Petre Ghițulescu ; 
SCHI : juniori : Dumitru
Cindea ; seniori : Dumitru 
Turcu.

M. Carauleanu

Curs pentru reimpros-; 
PATAREA CUNOȘTINȚE
LOR IN GIMNASTICA 

SPORTIVA
De curînd, Sfatul popular 

al orașului Cluj, secția de 
invățămînt, a organizat un 
curs, cu o durată de 7 zile, 
pentru reîmprospătarea cu
noștințelor profesorilor de 
educație fizică. Tematica 
cursului a cuprins lecții 
care au generalizat expe
riența profesorilor și an
trenorilor fruntași in dome
niul gimnasticii sportive. 
Cursul a fost frecventat de 
80 de profesori de educație 
fizică.

Petre Nagy

tfOI ASOCIAȚII SPORTIVE1 
IN RAIONUL CIMPINA

In raionul Cimpina au 
luat ființă noi asociații 
sportive: Pomicultorul —
Breaza și Unirea — Comar
nic. Din primele zile, a- 
cestea au început să des
fășoare o activitate rodnică. 
De pildă, asociația Unirea 
a organizat Spartachiada de 
iarnă. La întrecerile de șah, 
volei șl tenis de masă au 
luat parte peste 100 de 
tineri.

Ștefan Constantin

IONESCU

RAABE
văzuți de Ncagu Rădulcsc® j

I
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Un mare pas înainte

echilibru bine

și aso- 
de în- 
acestea 
pentru 
„Cupa

polonezi 
joace un

considere că 
culca pe o u-

au jucat și conți'* 
rol de frunte în

frecvente dintre

♦ HARRY GLASS LA l>O|ANA BRAȘOV ♦ BIATLOHIȘTII 
DIN R.D.G. AU SOSIT 1N CAPITALA ♦ „CUPA POIANA" 
▲MINATĂ ♦ SlMBĂTĂ Șl DUMINICA SE DISPUTA 

„CUPA POSTĂVARUL"

• Pentru acest sezon, săritorilor 
«Se M trambulină din țara noastră 
ti a-a rezervat o plăcută surpriză: 
prezența la Poiana Brașov a cu
noscutului săritor Harry Glass (R..D. 
Germană). Schiorul german era 
unul din favoriții Jocurilor Olim
pice de la Squaw Valley, dar uit 
accident l-a împiedicat să participe 
la această mare întrecere. De 
atunci, Harry Glass, s-a dedicat me
seriei de antrenor. In țara noastră, 
Harry Glass va ține o serie de 
cursuri și va da indicații metodice 
antrenorilor și instructorilor romîni. 
Paralel, el se va ocupa de instru
irea celor mai buni juniori. Harry 
Glass sosește miine în Capitală, de 
unde va pleca la Poiana* Brașov.

• Aseară a sosit în București lo
tul de biatlon modem de iarnă al 
fi. D. Germane, alcătuit din șase 
sportivi. Aceștia vor pleca la Poia
na Brașov, unde se vor antrena o 
perioadă de timp. La încheierea 
pregătirilor, mai precis în ziua de 
1* ianuarie, sportivii romîni și ger- 
mani vor susține o întîlnire de ve
rificare, tot la Poiana Brașov.

• In ultima vreme starea pîrti- 
Uor nu a permis efectuarea antre
namentelor pentru slalom uriaș și 
eoborfre. Acest fapt a determinat 
comisia de schi a regiunii Brașov

amine desfășurarea „Cupei Po
iana* pentru zilele de 2 și 3 fe
bruarie. în locul acestei competiții, 
la afirșltul săptămînii se va desfă
tata „Cupa Postăvarul”, la care 
•ver participa schiorii din Brașov,

de pe Valea Prahovei, 
din Sibiu, precum și 
lotul republican. Con
cursul va cuprinde două 
curse de slalom special 
(în Kantzer) și curse 
de fond pentru seniori, 
senioare, juniori și ju
nioare (în Poiana Bra
șov). Zăpada căzută în 
ultimele două zile asi
gură desfășurarea în 
bune condiții a acestor 
întreceri, precum și e- 
fectuarea antrenamen
telor pentru slalom 
uriaș și coborîre.

• Pentru schiorii din 
regiunea Maramureș, 
primul concurs al se
zonului s-a desfășurat 
pe Dealul Florilor din 
Baia Mare. întrecerile 
au oferit spectacole in
teresante, datorită în
deosebi combativității 
concurenților. Concursul 
a constat dintr-o probă 
de slalom special, în
cheiată cu următoarele 
juniori cat. 1: 1. I. Mihalyhazi (O- 
țelul), 2. P. Chiuzbăian (Oțelul), 3. 
V. Gbrog (Oțelul) ; juniori cat. a 
II-a : 1. P. Hodacek (Șc. elem. 10), 
2. G. Livianu (Șc. edem. 1), 3. D.
Chiuzbăian (Șc. elem. 3) ; juniori 
cat. a IlI-a : 1. L Gorog (Șc. elem.
„Valea roșie"), 2. St. Strebeu (Șc. 
edem. 11), 3. D. Sas (Șc. elem. 3); 
junioare : 1. Eva Ieremiaș (Șc. elem. 
7). (V. SASARANU — coresp.
regional.)

Mihai Bucur va avea din nou prilejul să-și afirme 
specialitatea în

desfășura
cele două curse de slalom ce se vor 
Ea cadrul „Cupei Postăvarul*

rezultate:
Foto : Dedu Matei-coresp.

Buletinul zăpezii

GHEAȚA

Steaua (5-4) și Selecționata Capitalei (4-0)
Învingătoare In meciurile

In urma unei invazii de aer polar 
care a pătruns în noaptea de 8—9 ia
nuarie pe teritoriul țării noastre, a în. 
cep ut să ningă din nou în toți Car- 
pații. In dimineața zilei de 9 ianuarie 
stratul de zăpadă avea următoarele 
grosimi : Predeal 6 cm, Sinaia (Cota 
1400) 6 cm, Vf. Omu 21 cm, Fundata 5 
cm, Gheorghieni 16 cm, Ceahlău 25 cm, 
Rarău 44 cm, Semenic 45 cm, Țarcu- 
Godeanu 51 cm, Paring 15 cm, Păltiniș 
4 cm.

In cursul zilei de 9 ianuarie a con
tinuat să ningă, astfel că pătura de 
zăpadă a crescut în grosime față de 
datele menționate mai sus. Pentru zi
lele următoare se prevede o răcire sim
țitoare a vremii și ninsoare moderată. 
Condițiile pentru schi devin din ce în 
ce mai 
pirtiilor 
lucrările 
cînd se 
de ger.

bune. In privința amenajării 
de bob, este recomandabil ca 
să înceapă după 19 ianuarie, 

așteaptă o perioadă prelungită

La sfirșitul anului 1961 subliniam, 
într-un material, că în 'activitatea 
internă și internațională a sportului 
nostru cu mănuși s-a făcut o coti
tură simțitoare, că boxul romînesc 
merge pe drumul progresului. Bo
gatul program competițional la care 
au participat anul trecut pugiliștii 
romîni, însușirea tot mai corectă a 
cunoștințelor tehnico-tactice și, bi
neînțeles, rezultatele valoroase rea
lizate de boxerii noștri, demonstrea
ză că, într-adevăr, boxul a progre
sat.

Trecînd în revistă tabloul confrun
tărilor care au avut loc de-a lun
gul anului 1962 între pugiliștii ro
mîni șl cei de peste hotare, vom 
vedea că echipele reprezentative, 
precum și cele ale cluburilor 
ciațiilor au participat la 24 
tîlnirl, cîștigînd 18. Dintre 
trebuie menționat succesul, 
a treia oară consecutiv, în 
orașelor balcanice1*, victoriile asu
pra boxerilor polonezi (9:1 cu Lodz, 
16:4 cu Varșovia, 6:4 și 7:3 cu Sco
ția, 6:4 cu Iugoslavia, 7:3 cu selec
ționata Berlinului) precum și vic
toriile formațiilor noastre C.S.O. 
Craiova în Polonia și Metalul în 
R.D. Germană.

Bilanțul întîlnirilor internaționale 
ale boxerilor noștri în anul 1962 
ilustrează, așadar, saltul valoric în
registrat de acest sport. Cum era 
firesc, succesele realizate de pugi
liștii noștri au avut ecou în arena 
boxului internațional. Sub titlul 
,,Un mare pas înainte", revista sovieti
că „Sportul peste hotare** scria în nu
mărul din noiembrie, următoarele: 
„In sezonul 1962 boxerii romîni au 
susținut multe întîlniri interne și 
internaționale. Ei au boxat pe rin
gurile din București, Lodz, Varșovia, 
Glasgow, Belgrad și în alte orașe 
din Europa. De pe acum, antrenorii 
romîni verifică stadiul de pregăti
re a sportivilor și încearcă să schi
țeze echipa pentru campionatele eu
ropene de la Moscova. Boxerii ro
mîni au făcut un mare pas înainte 
după campionatele europene de la 
Belgrad, 
loviturile 
venit tot

Pentru 
cu pugiliștii polonezi au fost cît se 
poate de utile. Este știut doar că

boxerii 
nuă să 
arena pugilistică internațională. în- 
tîlnirile tot mai 
boxerii romîni și polonezi au dat 
posibilitate antrenorilor noștri să 
urmărească îndeaproape pe valoro
șii pugiliști polonezi din echipele de 
club și reprezentative. De la un an 
la altul, diferența de valoare dintre 
boxul romînesc și cel polonez (pînă 
nu de mult, netă, în favoarea aces-< 
tuia din urmă) s-a redus „văzînd cu 
ochii**, astfel că în prezent putem 
spune că există un 
stabilit.

Ar fi ilogic să se 
de acum ne putem... 
reche. Știm cu toți că în multe săli 
de box de la cluburi și asoeiații se 
mai pune preț exclusiv pe „boxul în 
forță", că o bună parte dintre an
trenori precum și conducerile unoi 
cluburi cer boxerilor rezultate ime
diate, cu orice preț. în prezent se 
poate afirma că valoarea MEDIE a 
boxului din țara noastră a crescut^ 
dar, momentan, nu ne putem lăuda 
că în anii din urmă au fost depis
tate elemente de o valoare deosebită. 
S-a reușit, fără îndoială, să se alcă
tuiască o echipă reprezentativă 
valoare. Dar, supunîndu-i de 
tate ori pe Puiu, Gheorghiu, 
lie, Monea sau Mariuțan (de 
piu) la eforturi mari în întîlniri 
internaționale grele, nu vom comite 
oare aceleași greșeli ca și în trecu
tul nu prea îndepărtat? Iată doar 
cîteva din deficiențele prezente în 
momentul de față în sportul nostru 
eu mănuși, asupra eărora antrenorii 
vor trebui să reflecteze mai mult. •» .. 

R. CAlARAȘANU .
k

A de 
repe-s 

Mihar* 
exem-

AII, LA nOPLASCA,

Tehnica lor s-a dezvoltat, 
cu mănușa deschisă au de- 
mai rare".
boxul nostru contactele

germenele ofensivei din ulti
ma repriză.

91 au venrt și ultimele 20 de ml- 
■ute, ta care oaspeții au pornit a- 
tacuri viguroase Încă din primele 
mAnite Sena golurilor lor a fost 
deschisă de Dietrich (în min. 44, 
dlntr-o splendidă acțiune personală), 
la min. 54 marchează Ohler. Bucu- 

. esgtenll Încep să privească acum me- 
cu alți ochi, dar nervozitatea ca- 

*ae 1 cuprinde li împiedică să-și qrga- 
■izeze jocul în apărare și să concre- 
tWere ocaziile de gol ee li se ivesc. 
In schimb, oaspeții prind aripi și ul
timele minute le aparțin. Rockwitz 

■.ftnin. 58) și Diettrich (min. 60) înscriu 
alte două goluri, astfel că jocul se 
termină cu victoria echipei Steaua, 
ia un acor neobișnuit ca evoluție și 
— mai ales — ca repartizare pe re- 
prtze: 5—4 (5—0, 0—0, 0-4).

Repetăm, Steaua a fost superioară 
-tas joc și a ciștigat pe merit. Bucu- 
aaștanll au greșit Insă, așa cum ară
tam, Hslndu-se Incintați de ușurința 
cu care au marcat in prima repriză, 
Aapt care, in final, putea să-i coste 
victoria. De la Steaua, cei mai buni 
-am fost: Pușcaș, Varga, Ionescu, 
Bteo. Dintre oaspeți, au lăsat o foarte 
ămnț impresie Porzig și Diettrich.

Arbitrii H. Schuster (R.D.G.) și L 
Ttorescu (R-P-R.) au condus echipele:

Steaua: Pușcaș (Crihan) — Varga, 
Ferec ezi, Ionescu, Bianu—Szabo II, 
Zcgrafi, Szabo I, Biro, Calamar, Pe
ter.

Vorwărts : KdUncr—Schaffer, Grell- 
mann, Zschemisch, Raabe—Fischer, 
Rockwitz, Porzig, Diettrich, Kretzer, 
Ohler, Hentschel, Gunther, Claus- 
nitzer.

★

o.

De la I. E. B. S.
Pentru

<fci 12.1.1963 ~ora 19;
temi* * y. r. Handbal din __ ____

la ora 16,15; campionatul republican 
yy echipe la baschet și volei din 13. I. 
1M3 de la ora s și gala de filme spor
tive din 13 I. 1963 orele 17,15, 19,15 și 
HJ5 ce vor avea loc in sala Floreasca 
— biletele s-au pus în vînzare la casele str. Ion Vidu, agenția Pronosport 

calea Victoriei iar in ziua compe. 
660ei la sala Floreasca.

★
Pentru o maâ bună vizionare a galei 

de filme sportive ce va avea loc dumi. 
nlcĂ. începind de la ora 17,15, în sala 
Floreasca, organizatorii au luat măsuri 
de numerotare a locurilor în sală, res- 
pectându-se locurile indicate

★
artificial din

întâlnirea 
ta cadrul _ 
feminine Rapid

internațională de 
bC.C.E.“, dintre 

Lokomotiv 
„Cupa de 
12. I. 1963

pe bilete.

Patinoarul ___ _____ __ __
August14 este deschis pentru 
10.1.1963 ora 10—12 și 17—19, 

ora U - - -
W—13 și 15—17.
12.1.1963

parcul „33 
public joi 

sîmbătă 
10—13 și 17—13, duminică

Aseară, selecționata Bucureștiului 
a obținut o victorie clară asupra lui 
Vorwărts : 4—0 (2—0, 0—0, 2—0).
Meciul a plăcut mai puțin prin ni
velul tehnic, cît prin dinamismul său 
și dîrzenia cu care jucătorii ambelor 
echipe au
Din păcate, au abundat și duritățile 
și firește... banca i 
avut mulți „clienți**.

Echipa noastră s-a prezentat mul
țumitor. Subliniem însă, în mod de
osebit, comportarea liniei a treia, 
care aseară n-a fost inferioară lini
ilor de „consacrați". în plus, o plă
cută surpriză ne-a furnizat-o tînărul 
Pană care, ca fundaș, s-a impus ca 
titular 
a fost 
chipă, 
goluri
17. Repriza a doua a fost mai 
librată, Iar în 
reștenii și-au 
mareînd prin 
Szabo II (min.
bitrii H. Schuster (R.D.G.) și Fl. Ma
rinescu (R.P.R.).

Oaspeții au prezentat aceeași e- 
chipă. Selecționata Capitalei a avut 
următoarea alcătuire: Sofian — Io
nescu, Pană, Varga, Vacar I — Szabo 
II, Ferenczi, Szabo I, Biro, Andrei, 
Tacaci, Ioanovici, Florescu, Calamar.

In categoria A,
CAMPIONATUL MASCULIN

Seria I

(235:177)

1. Știința Cluj 5 5 e 15: 7 l
2. Rapid București 5 3 2 13: 7 I
3. C.S.M.S. Iași 5 3 2 18? 9 i
4. Steaua Buc. 5 2 3 9:10 i
5. Știința Galați 523 9:13 1
6. Progresul Buc. 4 2 2 9: 9 i
7. C.S.M. Cluj 514 7:14 (
8. C.S.O. B. Mare 413 7:10 (

Seria .a n-a
1. Tractorul Brașov 5 3 2 11: 6
2.

3.
5
5
5
3
4
5
4

3
3
3
3
2
1
0

(310:254) 
(280:226) 
(234:252) 
(243:228) 
(273:308) 
(228:234) 
(254:278) 
(195:237)

Dinamo Or. dr. P. Grcza 
2 11 
2 11
2 10 
0 »
2 9
4 7
4 3

Farul Constanta
4. Petrolul Ploiești 
” Dinamo Buc.

Știința Tim. 
Olimpia Buc.
Fulgerul Suceava

CAMPIONATUL FEMININ 
Seria I

10
8
8
7
7
6
6
5

după cinci etape
Seria a n-a

L Rapid Buc. S 4 1 14: 3 (246:135) 9
2. C.S.M, Sibiu 5 4 1 14: 6 (280:202) 9
3. Știința Buc. 5 3 2 11: 7 (234:292) 8
4. Voința M. Ciuc 532 9:12 (229:279) 8
5. Olimpia Brașov 523 9: 9 (227:224) 7
6. Metalul Buc. 523 9:11 (231:258) 7
7. C.S.M. Cluj 523 7:12 (203:218) 7
t. C.S.O. Timișoara 505 2:15 (136:248) 5

Clasamentele au fost calculate cu re
zultatul meciului feminin Dinamo 
București—știința Cluj de luni, dar 
fără cel al întâlnirii masculine Fulge
rul—Dinamo București de ieri de la 
Suceava î 2—3 (18—16, 15—12, 6—15, 4—15, 
6—15).

8
luptat pentru victorie.

de penalizare a

(250:245) 
(238:243) 
(271:294) 
(149: 88) 
(239:229) 
(218:278) 
(172:218)

8
8
8
6
6
6
4

Astăzi după-amiază, de la ora 19 
in sala Floreasca, vom putea urmări un 
nou joc decisiv în cadrul campionatu
lui republican de baschet masculin.' 
Două din fruntașele seriei a II-a, Ra
pid București și Știința Timișoara, se 
vor întîlni intr-o partidă de mare inte
res, contînd pentru etapa a V-a.

Vor reuși feroviarii și a 5-a victoria 
consecutivă ? Iată ce întrebare își pun 
toți suporterii echipei din Ciulești,' 
știut fiind că echipa timișoreană a re- < 
UȘit adesea, în Capitală, partide d® 
bună calitate.

Timișorenii au întrecut în ultima 
etapă pe C.S.O. Galați la peste 40 de 
puncte diferență. Studenții, pentru a 
se menține în lupta pentru șefie, au 
neapărată nevoie de victorie. Și pro
babil, și-au luat pentru aceasta toate 
măsurile. în orice caz, așteptăm un 
joc Interesant și de o bună calitate 
tehnică.

IN CURIND PE ECRANELE CAPITALEI 
Noul film rominesc

al echipei reprezentative. El 
unul din cei mai buni din e- 
înserțind — de altfel — 
splendide, în minutele

5.
6.
7.
8.

(273:120) 
(278:194) 
(197:199) 
(214:234) 
(219:250) 
(213:248) 
(161:248) 
(180:242)

1. Dlnamo Buc. 6 6 0 18: 0
2. Știința Cluj 6 5 1 15: 5
3. Farul Constanța 532 9: 8
4. C.S.O. Craiova 523 8:10
5. Progresul Buc. 523 8:12
6. C.P. București 514 7:13
7. Partizanul Br. 514 5:13
8. Voința Buc. 5 14 4:13

12
11
8
71
6
6
6

PARTEA TA DE VINA

două
12 și 
echi- 

bucu-

>1
8®

cea de-a treia
impus superioritatea, 
Andrei (min. 42) și 

i.. 59). Au condus ar-

2^ apărut revista

Cultură fizică și sport
Nr. 4/1962!

X &

MIINE, R.P.R. [tinerel) — VORWĂRTS

Cel de-al treilea meci din cadrul 
turneului pe care-1 întreprinde în 
țara noastră echipa de hochei Vor
wărts Crimmitschau se va disputa 
mîine seară, cu începere de la ora 
18,30, pe patinoarul „23 August11 din 
Capitală.

Oaspeților le va fi opusă selecțio
nata de tineret a R.P. Romîne, care 

i s-a întors ieri dimineață de la Sofia.

Din sumar spicuim următoa
rele : „Noua clasificare sportivă 
a intrat in vigoare", „Ce au adus 
nou campionatele mondiale de 
volei", „Observații pe marginea 
campionatelor mondiale de gim
nastică de la Fraga**, „Unele pro
bleme actuale in tehnica probelor 
de fond și de sărituri la schi", 
„Antrenamentul portarului la ho
chei pe gheață", „Metode pen
tru studiul echilibrului nervos în 
activitatea sportivă", „Tratamen
tul cu guanetidină in dereglările 
hipertone apărute la sportivii de 
performanță", „Prevenirea 
niatismelor la schi". .

Acest interesant număr se gă
sește de vînzare la toate centrele 
de difuzare a presei.

trau-
I

■

I

O producție a studioului „București- 
Scenariul ; PETRE SALCUDEANU, FRANCISC MUNTEANU 

Regia : MIRCEA MUREȘAN 
Imaginea : NICU STAN

Muzica: DUMITRU CAPOIANU 
eu : SEBASTIAN PAPAIANI, MARCEL ANGHELESCU, GHEORGHE 
COZORICI, ION BESOIU, ILEANA CERNAT, IBOLYA FARCAȘ, 
DUMITRU CUCEREANU, GEORGE AURELIAN, GHEORGHE 
POPOV1CI-POENARU, SILVIU STANCULESCU, CONSTANTIN 
CODRESCU.



Antrenorii răspund la patru întrebări... Primul antrenament
la Progresul

Ne aflăm la începutul pregătirilor pentru viitorul sezon com- j 
petițional. Toate echipele din categoria A și majoritatea celor de Ia • 

și-au reluat antrenamentele sub semnul unui interes și al unei j 
bone dispoziții care ne promit pentru primăvară jocuri de calitate, S 
un nivel tehnic ridicat al campionatului. Iubitorii fotbalului așteaptă > 
acest lucru pentru că, în toamnă, întrecerea celor mai bune echipe ț 
din țară s*a desfășurat în general din punct de vedere tehnic, în- ? 
te-un mod nesatisfăcător. Prea puține au fost întîlnirile desfășurate . 
ia nivelul posibilităților echipelor și pretențiilor maselor de spectatori, j 

Pînă la începerea returului mai sînt două luni (prima etapă este > 
programată la 10 martie). Este timp suficient pentru desfășurarea unei . 
munci de instruire atente și sistematice, urmîndu-se indicațiile teh- > 
alco-metodice ale federației, care să ducă la obținerea formei sportive > 
pînă la prima etapă de campionat. ?

In aeeastă direcție există preocupare în rîndurile antrenorilor, c 
Acest lucru a reieșit din discuțiile purtate în ședința recent organizată > 
de federație. Am profitat de ocazie pentru a pune unor antrenori pre- f 
cenți la ședință întrebări în legătură cu pregătirile pentru viitorul ; 
sezon competițional. ț

1. Sînteți mulțumit sau nu de comportarea echipei în toamnă? în S
os măsură v-ați atins obiectivele fixate? J

2. Ce elemente din echipa dv. propuneți pentru selecționarea și f
euni vedeți pregătirea lor? 5

3. Aveți în perspectivă promovarea — încă în acest sezon — as
■nor elemente de la juniori și tineret? c

4. Ce vă propuneți pentru viitorul apropiat? >
Iată cîteva din răspunsurile primite ; OOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOuOOOOÎ

L DOTESCH (forul): Mergem

nai departe pe drumul 
început

1. Da, sînt mul
țumit în bună 
măsură. Echipa a 
avut o comportare 
satisfăcătoare. Mă 
refer în primul 
rînd la organiza
rea jocului și la 
nivelul tehnic, 

comparativ cu comportarea noas
tă în campionatul categoriei A 
1860—61. Echipa actuală, se prezintă 
Ba mai multă maturitate, mai bine 
organizată, mai omogenă. Faptul că 
lotul de bază nu a suferit modifi
cări esențiale în anii 1960—1962, ci 
doar primeniri necesare, a contri
buit mult la desfășurarea unei 
munci de instruire temeinice. Am 
avut deci posibilitatea să lucrez în 
profunzime Și în perspectivă o pe
rioadă lungă, cum se cere în mod 
normal, realizînd o serie de obiec
tive, în primul rînd de pregătire : 
organizarea antrenamentelor, mări
rea volumului și sporirea intensită
ții (lucru efectiv de la 2 la 3 ore), 
individualizare și lucru la aparate, 
participarea mai activă a jucătorilor 
la- ore de pregătire în afara celor 
planificate (Mănescu, Pleșa, Buzea, 
Ghibănescu etc.). Mănescu, de pil
dă, a lucrat mult la aparatele aju
tătoare pentru a înlătura deficien
țele constatate In biomecanica lovi
rii mingii cu ambele picioare (el 
mai mult împingea mingea decît o 
lovea) și în ținuta corpului în mo
mentul trasului la poartă. Orele de 
lucru intens nu au rămas fără rezul
tate: azi Mănescu lovește corect 
mingea și a cîștigat în intensitatea 
și în precizia trasului la poartă. 
Prin asemenea antrenamente am 
reușit să imprim echipei un joc or
ganizat, disciplinat, în progres ca 
nivel tehnic, purtînd caracteristicile 
orientării: o elasticitate mai mare, 
eu replieri rapide în apărare, cerute 
ie faze, sau țîșniri în contraatac; 
mărirea zonei de acțiune a extre
melor etc.

Nu înseamnă însă că am realizat 
totul. Echipa m-a nemulțumit spre 
tfirșitul turului, cînd a jucat sub 
nivelul său în cîteva meciuri. 
Cauza am reținut-o pentru a o evita 
pe viitor: a intervenit în primul 
rînd oboseala, ca urmare și a unor 
tocuri disputate la scurte intervale, 
tn plus, cîteva din elementele de 
>ază au dat vădite semne de Ieșire 
lin formă, ceea ce a generat gre- 
țeli în joc.

înlăturînd asemenea scăderi în 
retur, ne vom strădui să realizăm 
locuri mai bune.

2. Dispunem de cîteva elemente
raloroase care pot face față în | lo
turile reprezentative : Mănescu și
Meșa în lotul de tineret, Ghibănes- 
ra, Stanca, Bukossy, Gref și Moro- 
ianu în lotul B. Pregătirea lor nu-și 
poate avea baza decît la echipa lor. 
Este necesară, însă, o strînsă legă
tură între antrenorii echipelor de 
dub și antrenorii loturilor; s-ar rea- 
Iza, mai mult în raport cu cerin
țele echipelor reprezentative.

3. La noi, porțile primei echipe 
tint deschise. Existența unei pepi
niere proprii, creată de doi ani, ne 
lă posibilitatea ca în scurt timp și 
!n măsura în care tinerele elemente 
tși însușesc treptat gradul de pre- 
Eătire necesar (și noi acordăm toată 

atenția instruirii lor), să putem pri
meni lotul după nevoie. Sînt jucă
tori ca Ologu II, Vlad, Strîmbeanu, 
Caraivan care îmi dau speranțe. De 
altfel, pe Ologu II îl voi folosi chiar 
din retur, în postul de extrem stin
gă (în locul lui Mănescu, plecat mi
litar).

4. în primul rînd să continuăm 
îmbunătățirea jocului sub raport ca
litativ, care să consacre echipa și 
să-i confirme ascensiunea. în al 
doilea rînd, să menținem echipa la 
potențialul din toamnă, ca bază de 
plecare pentru noi progrese în vi
itorul campionat și pentru o pozi
ție constant fruntașă în clasament.

N. sAbAslAu (știința Cluj):

greutate

un joc calita-
1 Știința Timi-
Dinamo Bacău

Promovare in rindul 
echipelor cu
1. Sînt mulțu

mit de poziția în 
clasament a Ști
inței, dar am re
zerve în ceea
ce privește com
portarea ei în 
toamnă. Mă refer 
la faptul că unele 
dintre rezultatele 
care ne-au adus 
două puncte nu 
au fost dublate de 
tiv bun. Meciurile c 
șoara (2—1) și cu 
(2—0) sînt edificatoare în acest sens.

Lipsa de constanță s-a făcut din 
nou simțită. Dar, ceea ce a contri
buit cel mai mult la tăierea „ari
pilor" Științei a fost „seria neagră": 
Constanța — București — Arad (2—4 
cu Farul, 0—1 cu Rapid și ...0—5 cu 
U.T.A.). Rezultatul de la Constanța 
(după ce am condus cu 2—0) a de
moralizat echipa. în această direc
ție, a pregătirii moral-volitive, tre
buie să mai lucrăm mult.

Trecînd în revistă obiectivele pro
puse, vreau să menționez ameliora
rea pregătirii fizice a echipei. De 
asemenea, în privința sportivității, 
am făcut destule lucruri bune. Sub
liniez, de altfel, că sîntem campioni 
de toamnă în... „Cupa Sportul popu
lar" și ne mîndrim cu asta.

La capitolul pregătirii tehnice pro
gresul nu este încă cel scontat. Re
marc însă, rîvna manifestată de că
tre Popescu, Cîmpeanu, Ringheanu, 
Matei și, mai ales, Adam, care a so
licitat în mod special sprijinul tu
turor.

In domeniul tacticii am ajuns la 
concluzia că Știința are reale aptitu
dini pentru sistemul 4—2—4. Am 
depus unele eforturi în această di
recție, dar mărturisesc că n-am iz
butit să pătrundem nenumăratele 
fineți ale acestei idei, fineți care se 
ivesc la tot pasul și creează multe 
probleme.

2. Petru Emil, Ivansuc, Popescu și 
Ringheanu. Valoarea primului este 
recunoscută. Ivansuc rămîne pentru 
mine un jucător cu mari posibili
tăți; totul este mobilizarea lui psi
hică. M-a surprins afirmația făcută 
în „Contemporanul*, în care se ara
tă eă Ivansuc ax fi un jucător de 
temperament. Aș spune, dimpotrivă, 
că e luerul care îi lipsește cel mai 
mult. Popescu, dacă își va îmbună
tăți pregătirea fizică, va putea îm
brăca tricoul „naționalei". în sfîrșit, 
Ringheanu, dacă își va atenua zigza
gurile formei, poate fi luat în con
siderație.

3. Bineînțeles, Doresc ca Matei să 
se simtă tot mai mult un jucător 
de A. Prin progres tehnic, prin mal 

multă gîndire și încredere. De ase
menea, vor fi promovați în lotul 
A studenții Marius Bretan, Szabo, 
Pop Iosif, Szenes, Doru și Alecu 
Bîrsan și elevul Timbuș, toți de la 
tineret, precum și juniorii Sorin 
Bretan, Damian, Sabău, Drăgulescu.

4. Menținerea în plutonul fruntaș 
și mai ales promovarea Științei în 
plutonul echipelor cu greutate.

C. BRAUN (Știința Timișoara):

Atenție la jocul colectiv
1. Sînt mulțu

mit parțial de 
comportarea echi
pei care o antre
nez. Consider că 
domeniul în care 
la Știința Timișoa

ra s-au înregistrat cele mai însemnate 
succese este cel al disciplinei. Ju
cătorii participă conștiincios la an
trenamente, lucrează cu plăcere, ara
tă mult interes pentru pregătirea lor, 
sînt dornici de a învăța. Din punct 
de vedere al calității jocului, am în
registrat progrese. In toamnă, echipa 
a realizat cîteva jocuri (4—0 cu Sze
ged, 3—1 cu Viitorul, 4—0 cu Mine
rul) în care a aplicat bine orienta
rea de joc. In cadrul echipei există 
un nivel tehnic individual bun. Ceea 
ce mă nemulțumește însă, este faptul 
că mulți dintre jucători folosesc teh
nica individuală ca pe un scop in 
sine, nu o subordonează tacticii, ne
glijează jocul colectiv. De asemenea, 
echipei îi lipsește perseverența de-a 
lungul întregii partide. De multe ori, 
conducem cu un gol-două și după 
aceea... oprim motoarele. Așa am 
pățit la Arad, unde după 2—0 pen
tru noi, am pierdut meciul cu 3—2. 
De asemenea, lasă de dorit eficaci
tatea, finalizarea. Știința Timișoara 
face un joc bun, constructiv, pină la 
16 metri, apoi atacanții se pierd în 
combinații inutile sau fac mișcări în 
plus, care duc la pierderea balonu
lui.

2. La ora actuală, Manolache, Geor
gescu; Urziceanu și Igna fac parte 
din loturile reprezentative. Cu aceș
tia nu se lucrează în mod special, 
antrenamentele noastre ținindu-se 
conform indicațiilor federației. To
tuși, țin cont de recomandările cu 
care jucătorii vin de la lot, atunci 
cînd se întorc la club. Referindu-mă 
la cei 4 de mai sus, precizez că lu- 
crez cu ei pentru a le elimina unele 
puncte slabe: cu Manolache pentru

1X2X1X21
Pentru documentarea participanți- 

lor, iată rezultatele întîlnirilor an
terioare Înregistrate de protagonis
tele concursului Pronosport nr. 2 
din 13 ianuarie.

1. Bologna — Genoa 1959/1960 : 3—1 
și 2—0 ;

2. Fiorentina — Catania 1960/61s 
2—0 și 1—1 ; 1961/62 : 0—0 și 1—3 ;

3. Milan — Palermo 1959/60 : 0—0 
și 0—1 ; 1961/62 : 3—0 și 0—0 ;

4. Modena — Lanerossi nu s-au 
întîlnit;

5. Napoli — Atalania 1959/60 : 1—0 
și 0—1 ; 1960/61 ; 0—0 și 1—1 ;

6. Roma —■ Venezia 1961/62 : 1—0 
Și 3—1 ;

7. Sampdoria — Mantova 1961/62 : 
1—0 și 0—2 ;

8. Torino — Internazionale 1960/61: 
0—1 și 1—1;

9. Messina — Bari 1961/62 : 3—2 și
0—2

10. Triestiaa — Lazio nu s-au in-
tîlnit J

11. Udinese — Brescia nu s-au în-
tîlnit ;

12. Alessandria — Luchese 1961/62 :
2—0 și 0—2 ;

Sp. Spăl — Juventus 1959/60 : 3—6 
și 1—3 ; 1960/61 : 1—2 și 0—1 ; 1961/ 
62: 0—3 și 1—2.

Premiile TRAGERII SPECIALE A 
REVELIONULUI „LOTO CENTRAL" 
din 31 decembrie 1962; 

ca el să cîștige în subtilitate și finețe 
in joc; cu Georgescu ca să joace 
mai sobru, cu Igna ca să-și îmbună
tățească eficacitatea, iar cu Urșicea- 
nu pentru a fi mai dîrz, a avea mai 
multă încredere în posibilitățile sale. 
In afara acestora, mai recomand 
pentru loturile reprezentative pe Mj- 
taru (o extremă rapidă și cu dribling 
bun) și pe Bîtlan (care a înregistrat | 
un mare salt valoric, deși a avut I 
dezavantajul de a nu se fi stabilit 
pe un post, fiind folosit unde a fost 
necesar).

3. In acest sezon vom acorda o 
mai mare atenție jucătorilor ?ețu, 
Pelger și Ciacir de la tineret. Sînt 
jucători tineri (în jurul a 19—20 de 
ani), cu reale perspective. Totodată, 
vom promova în echipa de tineret 
4 jucători de la juniori. In viitor, 
Știința Timișoara se va orienta către 
elemente locale, deoarece constata
rea făcută nu de mult chiar de zia
rul „Sportul popular", că în echipa 
noastră activează prea puțini... timi
șoreni, o consider justă.

4. Ca proiecte de viitor avem; în 
primul rind, împrospătarea și mări
rea lotului, cu jucători proveniți din 
sinul clubului, și apoi aplicarea o- 
rientării de joc, cu preocupare pen
tru dezvoltarea inițiativei personale, 
creatoare, a jucătorilor. Dorim ca ' 
Știința Timișoara să devină un pion ' 
însemnat în acțiunea de ridicare a 
fotbalului nostru, prin nivelul jocu- ' 
lui practicat, prin jucătorii pe care-i 
va da lotului reprezentativ.

Aspect de la întrecerile de cros ale Spartachiadâ ? Nu I Un grup de fotbaliști 
de la Progresul la primul antrenament ]

foto: Gh. Amuza |

Premii obișnuite
Bilete întregi: Pr. special A 5 4 

variante a cite 32.179
Pr. Sp. B.: 1 variantă în val. de 

44.856 lei
Pr. Sp. C.: 2 variante a cîte 20.559 

lei
Cat. I; 18 variante a cîte 13.706 

lei ; Cat. a Il-a : 73 variante a cîte 
1599 lei; Cat. a III-a : 129 variante 
a cîte 2.019 lei ; Cat. a IV-a : 199 
variante a cîte 1.174 lei ; Cat. a V-a : 
272 variante a cîte 919 lei ; Cat. a 
Vl-a : 350 variante a cîte 671 lei; 
Cat. a Vil-a : 509 variante a cîte 
471 lei ; Cat. a VIII-a : 703 variante 
a cîte 319 lei.

Bilete sferturi :
Pr. special A: 7 variante a cîte 

8.044 lei ; Pr. special fi: 7 variante a 
cîte 11.214 lei ; Pr. special C : 4 va
riante a cîte 5.139 lei ; Cat. 1 : 27 
variante a cîte 3.426 lei ; Cat. a Il-a : 
85 variante a cîte 899 lei ; Cat. a 
III-a : 156 variante a cîte 504 lei ; 
Cat. a IV-a : 359 variante a cîte 293 
lei ; Cat. a V-a : 388 variante a cite 
229 lei ; Cat. a Vl-a : 622 variante 
a cîte 167 lei ; Cat. a Vll-a : 842 va
riante a cîte 117 lei ; Cat. a VIII-a : 
1.437 variante a cite 79 lei.

Premii suplimentare
Categ. I. Bilete întregi : 49 variante.
Bilete sferturi : 88 variante.
Toate aceste variante participă,

Din efectivul de 26 de jucători, marți) 
la primul antrenament al Progresu
lui au fost prezenți... 26. In programs 
adaptarea organismului la efort, la 
condiții atmosferice și teren. Și 
parcul sportiv din strada Dr. Staico- 
vici prin așezarea lui, este foarte 
nimerit pentru un antrenament in 
care accentul cade pe pregătirea 
fizică generală. Cei 26 de fotbaliști 
au făcut curse de... slalom printre 
copacii parcului, au alergat pe un 
teren acoperit de zăpadă și pe 
alocuri de noroi, apoi au trebuit să 
dea dovadă de cunoștințe de... alpi- 
niști, cățărindu-Se in „fir indian" ps 
dealul abrupt din spatele terenului 
de fotbal. In „pauze", la comanda an
trenorilor Gh. Nicolae și E. BanciUt 
ei au făcut diferite exerciții de gim
nastică.

Toți jucătorit s-au străduit să 
muncească mult la aeeastă ședință 
de antrenament; înainte de a se 
echipa antrenorul Gh. Nicolae le-a 
reamintit slaba lor comportare din • 
doua jumătate a turului campionatu
lui, arătindu-le totodată că numai 
printr-o pregătire conștientă vor 
putea reveni pe linia de plutire.

După antrenament pm stat de 
vorbă cu Baboie, Panait, Oaidă H 
Mafteuță (restabilit după accidentul 
suferit in toamnă) și toți au fost de 
acord că numai prin antrenamente 
asidue, de zi de zi, printr-o muncă 
intensă pot ajunge să dea un randa
ment pe măsura posibilităților lor fl 
a cerințelor actuale.

Așteptăm să-i revedem lucrind <s» 
același interes și la următoarei» 
ședințe de pregătire și, mai aletf 
așteptăm roadele muncii lor. . s 

prin tragere din urnă, la atribuirea 
următoarelor autoturisme : 1 „Skoda
— Felicia", 4 „Moskvici" și 1 „Skoda
— Octavia".

Tragerea la sorți va avea loc vi
neri 11 ianuarie în București.

Celorlalte variante care nu vor 
ieși la sorți la atribuirea autoturis
melor li se vor atribui premii din 
grupele D. E. și F. conform prevede
rilor prospectului și Programului 
Loto-Pronosport.

în total, la MAREA TRAGERE A 
REVELIONULUI numărul premia-, 
ților depășește cifra de 10.000.

Categ. a Il-a. Bilete întregi : 173
variante.

Bilete sferturi : 334 variante.
Categ. a III-a, Bilete întregi : 507

variante.
Bilete sferturi : 826 variante.
Categ. a Vl-a. Bilete întregi : 770

variante.
Bilete sferturi : 1.148 variante.

PKONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres din ziua de 

9 ianuarie 1963 au lost extrase din urnă 
următoarele numere :

11 8 3 43 . 34 21
Numere de rezervă : 7 29
Fond de premii 408.437
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 16 ianuarie 1963 la București.
Autoturismul ,,SKODA—OCTAVIA- ole- 

rit la concursul special Pronosport din 
23 decembrie 1962 a lost obținut de 
HERA MIHAIL din Caransebeș, reg. 
Banat.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.



Tinerii fotbaliști romini și-au încheiat turneul in Sudan
0-0 cu Merich, campioana tării CARE AU FOST CELE TREI PERFORMANTE

f ATENA 9 (prin telefon). — Dele
gația fotbaliștilor romini, care au în
treprins un turneu în Etiopia și Su
dan, a sosit — după un drum destul 
de obositor — miercuri dimineața la 
Atena.
; Ultimul meci din Sudan a avut loc 
la Khartum, în ziua de 8 ianuarie, 
în compania echipei Merich, campioa
na Sudanului pe anul 1962. întîlnirea 
s-a desfășurat în fața a peste 35.000 
de spectatori — număr record la 
Khartum (la meci au venit special 
foarte mulți spectatori din alte loca
lități. în tribuna oficială au luat loc 
și membri ai guvernului sudanez).

După un joc spectaculos și de 
bun nivel tehnic partida s-a încheiat 
cu un scor alb. Echipa noastră a do
minat majoritatea timpului, practicînd 
un joc rapid, cu deschideri pe extre
me, deseori aplaudat la scenă des
chisă. Adversarii au acționat mai 
mult pe contraatac. Jucătorii noștri 
au avut două bare (Raksi și Crișan), 
iar în minutul 39 Raksi a înscris un 
gol valabil, neacordat însă de arbi
trul sudanez pe motiv de ofsaid. In

continuare, Voinea și Sorin Avram au 
ratat citeva ocazii clare. De remar
cat forma bună a portarului sudanez 
Hashim, care a salvat poarta forma
ției locale de multe goluri. Localnicii 
au ratat și ei ocazii favorabile în mi
nutele 26, 61 și 70.

Cu acest meci, tinerii noștri fotba
liști și-au încheiat turneul cu două 
victorii și un meci nul, cîștigînd sim
patia și aprecierea amatorilor de fot
bal din Sudan. De remarcat ospita
litatea gazdelor, care la două ore 
după terminarea ultimului meci au 
organizat la aeroport o frumoasă 
festivitate de adio în cinstea jucăto
rilor noștri. La această festivitate în 
afară de oficialitățile sportive a fost 
prezent și general-maiorul Mahomed 
Nasr, ministrul informațiilor din Su
dan. Cei prezenți la festivitatea de 
adio s-au întreținut călduros cu spor
tivii romini, le-au urat noi succese

Joi, echipa noastră joacă la Atena 
în compania formației Apollon, ur- 
mind ca duminică la prinz să plece 
spre patrie.

REMARCABILE ALE ANULUI 1962

C. MANTU

C. E.” LA BASCHET MASCULIN

Honved Budapesta a învins Ea limită
pa Steaua București: 74-73 (41-32)

MOSCOVA 9 (Agerpres). —
Recordurile mondiale ale lui Va

leri Brumei, calificarea fotbaliștilor 
cehoslovaci în finala campionatului 
mondial din Chile și înfrîngerea su
ferită pentru prima oară pe teren 
propriu de echipa de baschet a 
S.U.A. în fața echipei U.R.S.S. — au 
fost majoritatea răspunsurilor primite 
de ziarul „Komsomolskaia Pravda", 
ca urmare a anchetei întreprinse în 
rîndul cititorilor săi cu tema : Care 
au fost cele trei performanțe remar
cabile ale anului 1962 ?

în urma acestei anchete, excep
ționalul atlet sovietic Valeri Brumei 
a primit 1721 voturi, fotbaliștii ce
hoslovaci 633 iar baschetbaliștii so
vietici 517 voturi.

Cititorii ziarului „Komsomolskaia 
Pravda" au considerat de asemenea 
ca performanțe excepționale strălu
cita victorie a echipei de volei a Ja
poniei, cîștigătoarea campionatului 
mondial de la Moscova, succesul îno
tătoarei australiene Dawn Fraser, 
prima femeie din lume care a reușit 
să înoate 100 m liber sub un minut, 
victoria patinatorului suedez Nillson 
la Moscova, performanțele campioni
lor mondiali Inga Voronina (U.R.S.S.) 
patinaj și Eduard Sdobnikov (U.R.S.S.) 
— pentatlon modem și calificarea e- 
chipei de tenis a Mexicului în finala 
„Cupei Davis“,

In ancheta inițiat", cu ocazia Anu
lui nou redacția i-a rugat pe cititori 
ca ‘în afara celor 3 performanțe re
marcabile ale anului 1962 să desem
neze un sportiv sovietic care a ma
nifestat în întreceri cea mai mare 
voință de a învinge și o echipă din 
U.R.S.S., care s-a arătat cea mai 
perseverentă In întrecerile anului 
trecut.

Majoritatea cititorilor au votat pen
tru halterofilul sovietic Iuri Vlasov, 
care la campionatul mondial de la 
Budapesta a cucerit titlul cat. grea. 
Titlul 
chipă 
fotbal 
șit
U.R.S.S.

Redacția 
Pravda" îl 
sovietic Iuri Vlasov care a demon
strat cea mai mare voință de a în
vinge — cu o sculptură în lemn roșu 
reprezentînd un leu-

La concursul organizat de ziarul 
„Komsomolskaia Pravda" au partici
pat alături de iubitorii de sport din 
U.R.S.S. și cititori din R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană și R. P. Un
gară.

MAI MUL’IT arhitecți și constructor 
sovietici au fost decorați cu ordinul in 
donezian „Pentru merite în construcție 
pentru aportul pe care aceștia l-au adu 
la construcția grandiosului stadion dii 
Djakarta. După cum se știe, stadionu 
de 100.000 locuri precum și bazele în 
conjurătoare au fost construite intr-ui 
timp record: doi ani.

UN NUME nou și... totuși vechi îi 
boxul profesionist american: este vorbj 
despre tînărul boxer Joe Louis, îi 
vîrstă de 20 de ani, care poartă același 
nume cu celebrul campion mondial 
Joe Louis. In ultimele șase luni noul 
Joe Louis, de asemenea boxer de cu
loare, a susținut 12 meciuri fără a 
pierde nici unul.

de cea mai perseverentă e- 
a fost atribuit formației de 
Spartak Moscova, care a reu- 
să cucerească campionatul

IUBITORII sporturilor de iarnă din 
Moscova slut in plină activitate. In Ca
pitala U.R.S.S. s-au deschis în acesi 
sezon 30 de centre unde se poate în
chiria inventar pentru patinaj și schi 
Pentru plimbările duminicale, la dispo
ziția amatorilor de sport se află 1000 
de ghizi voluntari. De asemenea, iu 
împrejurimile Moscovei au fost orga
nizate 72 de trasee turistice.

ziarului „Komsomolskaia 
va premia pe sportivul ECHIPA de hochei pe gheață a Uni

unii Sovietice, care în toamna anului 
trecut a întreprins un lung turneu în 
Canada, a fost însoțită de un grup de 
cineaști, care au filmat toate partidele.i 
In curînd, iubitorii sportului din U.R.S.S.| 
vor putea urmări pe ecrane pelicula^ 
acestui turneu, încheiat, după cum se1, 
știe, cu 
sovietici.

succesul deplin al sportivilor

Actualități 
din R. D. Germană

BUDAPESTA 9 (prin telefon), 
î Astă-seară a avut loc în sala Sport- 
osarnok din localitate întîlnirea de 
baschet masculin dintre Honved Bu
dapesta și Steaua București, contînd 
pentru turul II al „Cupei campioni
lor europeni". Jocul a luat sfîrșit cu 
victoria la limită a echipei gazdă : 
74—73 (41—32).

La începutul meciului, Steaua a 
Jucat bine și a avut conducerea cu 
8—2 și 10—4. Spre sfîrșițul reprizei, 
baschetbaliștii bucureșteni au slăbit 
ritmul și, profitînd de faptul că 
Gheorghe Valeriu și Nedef au pără
sit terenul pentru 5 greșeli perso
nale, echipa budapesteană reușește 
să egaleze și să ia un avantaj de 9 
puncte După pauză, jucătorii de la 
8teaua au făcut eforturi deosebite 
pentru a restabili echilibrul și, deși 
în timpul acesta ei au mai pierdut 
și pe Fodor și Cîmpeanu, eliminați 
din joc pentru 5 
au reușit să intre 
Bute cu 5 puncte

Finalul partidei
disputat Baschetbaliștii de la Hon
ved au depus 

;jtru a inversa 
nai îi găsește 
evantaj. avans
retur de la București (20 Ianuarie). 
De reținut că în final, echipa noas
tră avea în teren pe Tudossy, Fol- 
beri, Niculescu, Dfaconescu și No- 
(Bievici. Au condus cu scăpări : Hris- 
tov (R.P.B.) și Weber (R. S. Ceho
slovacă).

greșeli personale, 
in ultimele 5 mi- 
avantaj !
a fost extrem de

toate strădaniile pen- 
situația și fluierul fi- 

cu un singur punct 
minim pentru meciul

ÎN TIMP CE Ingrid Krămer, dublă 
campioană olimpică la săriturile de 
la trambulină, se antrenează intens 
în vederea noului sezon internațional 
și frecyentează în același timp cursu
rile Facultății de medicină din Dresda, 
sora ei, Roși, in vîrstă de 12 ani, se 
afirmă din ce în ce mai mult nu nu
mai ca fruntașă la învățătură în 
liceu, ci și în concursurile de sărituri 
rezervate tinerilor înotători. In R. D. 
Germană se vorbește acum tot mai 
mult despre talentatul cuplu sportiv 
Krămer.

SELECȚIONATA OLIMPICA de 
fotbal a R.D. Germane a efectuat un 
lung turneu în țările Africii, în ca
drul pregătirilor pentru jocurile pre
liminarii ale turneului olimpic. O 
comportare excelentă a avut tînărul 
portar Horst Weiga (din echipa Ro
tation Leipzig), care a jucat de mai 
multe ori in Rominia.

NUMEROȘI handbaliști, membri ai 
lotului reprezentativ al R.D. Germane, 
activează în cadrul echipei campioane, 
Dh F. K., din Leipzig. Formația stu
denților din orașul tîrgurilor interna
ționale a întreprins un turneu în 
R.A.U.

DUPĂ 
fotbalist 
fano va 
Real Madrid, in calitate de antrenor. 
Acest lucru a fost făcut cunoscut pre
sei de către președintele clubului spa
niol, Santiago Berna beau.

BOBET, FONTAINE. ALL. AIS, glorii 
ale ciclismului, fotbalului și schiului 
francez au fost solicitați de comisariatul 
pentru sport din Franța să activeze in 
comitetul de conducere a comisariatului 
și în federațiile de specialitate respec» 
tive.

ce îsl va încheia cariera de 
profesionist, Alfredo Di Ste-, 
continua să activeze la clubul

HABIB THIAM, unul dintre cei mal 
buni sprinteri francezi In trecut, a ftai 
numit de curind secretar de stat pentru 
planificarea și dezvoltarea sportului în 
noul guvern din Senegal. Thiam a fost 
de două ori campion al Franței la proba 

■ ... . a studiat
tt ori din 

a Franței.

de 200 m (1954 și 1957). El 
dreptul și a făcut parte de 
reprezentativa de atletism

SECRETARUL C.I.O. Otto Mayer, a 
invitat pentru data de 24 ianuarie la 
Lausanne pe reprezentanții comitetelor 
olimpice din R.P.D. Coreeană și Coreea 
de sud în vederea rezolvării problemei 
cu privire La participarea unei echit)® 
unite la J.O. din 1964.

PENTRU prima oară în Polonia, la 
Institutul de cultură fizică din Varșovia 
a fost înființată catedra de Turism, ai 
cărei conducător este cunoscutul spe
cialist in problemele turismului, do
centul Zygtnunt Filipovicz. In cele două 
secții ale acestei catedre se predau: teo
ria și metodica turismului și 
economice și organizatorice 
mulul.

problemele 
ale turis-

mondial

Campion al Europei în 1961, cel mai 
bun patinator al lumii în anul 1962, 
Viktor Kosicikin (U.R.SS.) se pregă
tește în prezent pentru ca și în acest 
an — îndeosebi la campionatele mon
diale de la Karuizawa — să nu-și 

dezmintă faima

Foto: I. Somov — A.P.N.

FOTBAL PE GLOB

O TENTATIVA de record _______ _
în proba de 4x1 milă, organizată la în
ceputul acestui an în orașul Nelson 
(statul Oregon) de echipa Noii Zeelande, 
avînd în frunte pe recordmanul mon. 
dial Peter Snell, și acea a Universități 
Oregon, s-a încheiat cu un eșec. Iu 
timp ce recordul lumii la această prorîS 
este de 16:08,9. formația Noii Zeelande 
a realizat 16:29,2, iar cea a Universității 
Oregon — 16:29,6. După terminarea pro
bei, Snell a declarat că' răspunzători 
pentru acest eșec sînt atleții americani,- 
care „au refuzat pur și simplu să treacă 
la conducere pentru a ține trena “

FERENCVAROS SE PREGĂTEȘTE DUKLA PRAGA IN GRECIA

„Cupa Europei44 la gimnastică
( 19 țări și-au anunțat participarea
Ta viitoarea ediție a „Cupei Europei" 
de gimnastică, programată să se des
fășoare în zilele de 6 și 7 iulie la 
Belgrad. Pe lista participanților figu
rează gimnaști din U.R.S.S., R.P. Po
lonă, Franța, R.P. Romînă. Olanda, 
Suedia, Anglia, R.F. Germană și alte 
țări. Ultima ediție a competiției, des-
’■■>------ —--------------------------------------------

fășurată în anul 1961 în Luxemburg, 
a fost ciștigată de gimnastul iugoslav 
Cerar.

Cu prilejul noii ediții a „Cupei 
Europei", la Belgrad se vor desfășu
ra lucrările celui de-al 42-lea con
gres al Federației internaționale de 
gimnastică.

După cum s-a anunțat, la 27 februa
rie și 6 martie echipa de fotbal Fe- 
rencvaros Budapesta va intilni în 
sferturile de finală ale „Cupei ora- 
șelor-tîrguri" echipa Petrolul Plo
iești. Fotbaliștii maghiari se pregă
tesc cu asiduitate în vederea acestor 
întîlniri. înainte de a juca la 27 fe
bruarie cu Petrolul la Budapesta e- 
chipa maghiară va susține două me
ciuri de verificare pe teren propriu 
în compania echipelor austriece Salz
burg și Rapid. Antrenorul echipei, 
Josef Meszaroș, a anunțat că echipa 
se află in formă bună, remarcind, in 
special, jocul cunoscuților internațio
nali Matrai (stoper), Dalnoki (fundaș 
stingă), Orosz, Albert și Fenyvessi 
(înaintași).

Echipa cehoslovacă de fotbal 
Dukla Praga și-a început turneul in 
Grecia, întîlnind la Atena formația 
din localitate, Panathinaikos. Partida 
s-a disputat pe o temperatură de 20 
grade, în fața a 20 000 spectatori, și 
s-a încheiat cu victoria la limită a 
fotbaliștilor cehoslovaci: 1—0. 
gol al meciului a fost înscris 
nutul 63 de către mijlocașul 
pust, care a primit o pasă de 
trema dreaptă Brumovsky.

PENTRU a cincea oară consecutiv 
echipa de fotbal Penarol Montevideo a 
cucerit titlul de campioană a Urugua- 
yului. Meciul decisiv, desfășurat în 
compania formației Nacional Montevi
deo, a revenit jucătorilor de la Penarol 
cu 2—0.

DIN SPORTURILE DE IARNĂ
CONCURSUL INTERNAȚIONAL de 

i schi de la Kavgolovo a programat pro
bele de 5 și 15 km fond. In proba fe
minină pe distanța de 5 km a fost în
registrată o surpriză. Victoria a revenit 
sportivei Ev-dochia Mekșile în 17:43,0 
care a întrecut în ordine pe campioana 
olimpică Maria Gușakova — 17:50,0 și 
pe campioana mondială Aleftina Kolcina 
— 17:50,0. Dintre sportivele oaspete cei 
mai bun rezultat a fost înregistrat de 
Barbara Martinson (Suedia), clasată pe 

flocul 8 cu 18'31’’. Proba de 15 km 
f {bărbați) a fost dominat ă de schiorii 
sovietici, care au ocupat primele 4 

•■locuri în clasament. Pe primul loc s-a 
clasat Ivan Utrobin —— 51:07,0, urmat 
ide Pavel Kolcin — 51:16.0 și Ana toii e 
Akcntiev — 51:41,0. Suedezul Ake Asp 

a ocupat locul 5 cu 51:42,0. La cursă au 
participat 107 sportivi.

Proba de combinată nordică s-a în
cheiat ou victoria lui Viaceslav Driaghin de 1600 m (440 m diferență de nivel

(U.R.S.S.) — 459,38 puncte 
coechipierilor săi f” 
453.56 puncte și Dimitri 
438,53 puncte.

înaintea
Nicolai Gușakov — 

l Kocin —

PRIMA PROBĂ—SLALOMUL SPE
CIAL — a concursului feminin de schi 
de la Grindelwald a fost cîștigată de 
Bărbi Ilennenberger (R.F.G.) care a 
realizat în cele două manșe timpul de 
2 08’11 T00. Pe locurile următoare s-au 
clasat Christine Goitschell (Franța) — 
2’11 ”92/100 și Traudl Eker (Austria) — 
2T2”55/100. Favoritele probei Erika 
Netzer și Marianne Jahn (Austria) au 
ocupat locurile 9 și respectiv 10

cu 58 porți). Francezul Leo Lacroix a 
ocupat primul loc în 2*25”05. Locul 
doi a revenit lui Fritz Wagnerberger 
(R.F.G.) — 2’26”72/100, urmat de Lud
wig Leitner (R.F.G.) 2’26”72/100.

IaPE PÎRTIILE STAȚIUNII de
Ă del b eden a continuat concursul inter

național. de schi Participanții s-au în- 
tîlnit din nou într-o probă de slalom 
uriaș, desfășurată pe o pistă în lungime

ECHIPA DE HOCHEI __ ______
ȚĂ (tineret) a U.R.S.S. se pregătește 
în vederea noilor întîlniri internaționa
le. Hochei știi sovietici sînt antrenați de 
Vladimir Egorov,, care cu ani în urmă a 
pregătit prima reprezentativă a țării. 
Din lotul echipei se remarcă jucătorii 
Cinov (portar), Kuzmin (fundaș), Ko
zin și Drozlov (înaintași). In cursul a- 
cestui sezon de iarnă tinerii hochei ști 
sovietici vor juca Ia Moscova cu echi
pele S.U.A., R. P. Polone și R. S. Ce
hoslovace. La sfîrșițul lunii februarie 
echipa de tineret a U.R.S.S. va parti
cipa la un mare turneu international în 
R. S. Cehoslovacă.

PE GHEA-

(Agerpres)

Unicul 
în mi-
Maso- 
la ex-

PARTIZAN BELGRAD 
ÎNVINGĂTOARE la cairo

peîn ultimul meci al turneului 
care l-a întreprins în R.A.U., echipa 
iugoslavă de fotbal Partizan Belgrad 
a jucat la Cairo cu reprezentativa 
țării. Fotbaliștii iugoslavi au termi
nat învingători cu scorul de 
(2—1) prin punctele marcate de 
sanagici.

• Aseară, la Barcelona, meci 
cal : Spania—Franța 0—0.

2—1 
Ha-

ami-

LA 21 IANUARIE în fața unui tribu
nal londonez urmează să înceapă pro
cesul intentat ere conducerea clubului 
Manchester United companiei de trans
porturi aeriene „British European Air
ways" pentru moartea a 8 fotbaliști în 
accidentul care a avut loc în urmă cu 
cinci ani pe aeroportul din Munchen. 
Conducătorii clubului cer companiei 
plata unei despăgubiri 
sterline.

DUPĂ TRECEREA Ia 
lui Rod Laver, tenisul 
Han a suferit o nouă pierdere. Ziarele 
occidentale anunță că cunoscutul tenis- 
man Neale Fraser, care a apărat culo
rile australiene în finala „Cupei Davis" 
cu echipa Mexicului, a hotărît să aban
doneze tenisul. „După ce am jucat timp 
de 10 ani pe terenurile de tenis din 
lumea întreagă — a declarat el — vreau 
să las acum locul altor jucători, mai 
tineri1''’.

cer
de 250.000 lire

profesionism a 
amator austra-

s
meci retur contînd pentru 
campionilor europeni44 la 

(feminin) echipa I.F. Copen- 
învins cu 8—6 (3-3) echipa 

Sudwest Berlin. Handbaliste-

• In 
„Cupa 
handbal 
haga a 
S.S.C. 
le daneze s-au calificat pentru turul 
următor, deoarece cîștigaseră și pri
mul joc (9—4).

• Intre 30 ianuarie și 3 februarie 
va avea loc la Sofia un mare turneu 
internațional masculin de baschet. 
La acest turneu vor participa echi
pele orașelor Moscova, 
Paris și Sofia.

• Revista americană 
„Track and Fields News" 
in California, a desemnat

Budapesta,

de sport 
care apare 
ca cei mai

buni atleți din lume ai anului 1962 
pe Valeri Brumei (U.R.S.S.), record
man mondial la săritura în înălțime 
și Peter “ "
cordman 
yarzi și 
valoroși 
probe 
(U.R.S.S.) —
Morale (Italia) 
Iosef Schmidt (R, 
triplu salt și alții.
mondial al probei de 3000 m obsta
cole, revista a trecut pe primul loc 
pe campionul european Roelants 
(Belgia), urmat de romînul Zoltan 
Vamoș.

Snell (Noua Zeelandă) re- 
mondial în proba de 880 
800 m. Pe lista 
atleți din lume 

figurează Piotr
10 000 m,

— 400 m
P.

celor mai 
la diferite 
Bolotnikov 

Salvatore 
garduri^

Polonă) — 
în clasamentul
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