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Rapid București a învins Lokomotiv Zagreb în primul joc 
in cadrul sferturilor de finală ale „C.C.E.” cu 13-6 (7-4)

Spartachiada de farnă a tineretului
Sute de participant! la Institutul 

de Petrol, Gaze și Geologie

și maniera în care 
pînă atunci

echipa evo- 
anunța o altă

1 nouă pătrundere a Anei Bofan se 
ucikovici, Andone, Tusak, Rebernjak

sca,

goluri pen- 
avea loc la

fapt, nume-

Echipa feminină de handbal Rapid 
curești, a pășit cu „dreptul" 
11 1963 ! Disputînd jocul-tur
Irul sferturilor de finală 
£.E.“ cu formația Lokomotiv 
ib, feroviarele bucureștene au : 
it o concludentă victorie cu scorul

13—8 (7—4). Deci, simbătă seara 
sala Floreasca, reprezentantele 

istre in această competiție și-au 
gurat un avantaj de 5 
^neciul-retur. care va 
TSr. - ie la Zagreb. 
flnJnd seama de acest 
ii spectatori prezenți la această in- 
lire au plecat satisfăcuți de per- 
manța campioanelor noastre, care 
asigură mari șanse de a se cali- 
i în semifinală. Este un succes de 
rstigiu, care confirmă rezultatele 
ie obținute în ultima perioadă 
timp de handbalul romînesc.

Iu putem trece însă cu vederea 
în acest meci, jucătoarele noastre 
au rămas datoare în unele pri- 
țe. Ne referim mai cu seamă la 
derlle" surprinzătoare ale ©chl- 

atît în prima, cît și în cea de 
loua repriză, care au permis for
jei oaspe să reducă din handicap, 
și la slăbiciunile manifestate de 
ureștence în organizarea apără- 
La drept vorbind, după cum s-a 

fășurat meciul, echipa Rapid ar 
jutut termina întîlnirea cu o di- 
mță mai mare de scor. Și dacă 
am avut satisfacția de a consem- 
o astfel de victorie, care ar fi 
la adăpost formația bucureșteană 
orice surpriză în meciul-retur, 

sț lucru șe datorește în special 
jelilor comise în apărare de hand- 
stele de la Rapid.
n scurt „film" al jocului va edi- 
mai bine pe cititori asupra posi- 

tăților pe care le-a avut cam- 
ina țării noastre de a se impune 

categoric. Nici nu se scurseseră 
de secunde de la începutul me
ni și o primă ezitare a apărării 
diste îi oferă ocazia experiemen- 
i Nada Vucikovici să deschidă 
■ui printr-un șut — dună păre- 
noastră — parabil. Bucuria oas- 

ilor n-a durat însă mult: Maria 
stantinescu interceptează o minge 
decată fulgerător pe contraatac e-

in 
din 
ale 
Za- 

rea-

llochoiștii romlni
Innsbruck și Kla-

Hocheiștii romini 
a. plecat in Austria
i 15 ianuarie își
Lustria echipa de hochei pe gheață 
rașului București.
evolua la Viena,
uit. Dutpă turneul din Austria echipa 
ului București va susține un meci 
tartina d’Ampezzo (Italia).
finire jucătorii care au făcut de- 
irea se numără Sofian, Csaka, Io- 
u, Pană, Varga, Andrei, Florescu, 
mar, Takacs, Biro și Szabo I șl II, 
Xfftos), 

va începe turneul

încheie cu un puternic șut la poartă, 
fi Radotan urmăresc traiectoria mingii.

Foto: V. Bag tac

galează (min. 2). Nu după mult 
timp, am asistat la o fază de o rară 
spectaculozitate: Ana Boțan a reali
zat o acțiune individuală, finalizată 
printr-un gol cu „dreapta” (ea este 
stîngace !) in care și-a făcut „mat“ 
adversarele (2—I). La jumătatea re
prizei, Rapid conduce cu 3—1 (C-
Dumitrescu transformase o lovitură 
de la 7 m). Bucureștencele domină 
clar și într-un interval de un minut 
înscriu alte trei goluri, ridicînd „tri
bunele" în picioare prin frumuse
țea fazelor create. Este 6—1 pentru

Cornel Tăbăraș din nou (iștigător la slalom special
„Cupa Postăvarul" s-a bucurat de un frumos succes

POIANA BRAȘOV 13 (prin, telefon 
de la trimisul nostru). Ninsoarea a- 
bundentă, pe alocuri viscolită, apriga 
dispută pentru locurile fruntașe și 
marele succes de public — iată carac
teristicile concursului de schi bine 
organizat de comisia regională Bra
șov, dotat cu „Cupa Postăvarul". în
trecerile au sporit in interes și da
torită prezentei la startul probei de 
fond 15 km a biatloniștilor din R.D.

special din cadrul
Maestrul spartului C. Tăbăraș a cucerit primul loc și tn cursa de slalom 

„Cupei Postăvarul*
Foto : T. Chioreanu

Germană, care se pregătesc pentru 
campionatele mondiale. De altfel, vic
toria în această cursă a revenit lui 
I, Ritter, campionul la 50 km al 
R.D.G.

în slalomul seniorilor și în cel al se
nioarelor, emulația a constat în do
rința fruntașilor de a-i întrece pe 
Cornel Tăbăraș și Ilona Micloș, marii 
favoriți ai probei. Atractivitatea a

pentru 
datorită 
folosită

minute,

apreciabile 
care insă 

ezitări ale 
10 minute 
este doar

Rapid 
luase 
„suită" de goluri. Repriza însă s-a 
încheiat cu scorul de 7—4 
echipa noastră și, aceasta, 
unei pirime „căderi", prompt 
de handbalistele iugoslave

La reluare, după cîteva 
scorul ajunge 9—4 și speranțele în 
realizarea unei difeiențe 
prind din nou aripi... pe 
le „retează" scurt cîteva 
apărării rapidiste. Cu 
înainte de sfîrșit, scorul 
de 9—7 pentru Rapid. In finalul me
ciului, reprezentantele noastre se
mobilizează și realizează o serie de 
acțiuni, într-un iureș de parcă a-
tunci ar fi început meciul. Rezulta
tul ? Golurile cad unul după altul 
și cu 40 de secunde înainte de sfîr
șit, scorul este de 13—7 în favoarea 
echipei Rapid. Cînd nimeni nu se 
aștepta handbalistele de la Lokomo
tiv Zagreb reușesc 
un gol, astfel că i 
eu rezultatul de 
București.

Arbitrul Laszio 
a condus atent și autoritar următoa
rele formații :

RAPID BUCUREȘTI: Hector-Boțan 
(3), M. Constantinescu (3), Oțelea (3), 
C. Dumitrescu (2), Hedeșiu (1), Ando
ne (1), Coșug.

LOKOMOTIV ZAGREB: Istvano- 
vici-Vucikovici (5), Evstatiev, Ore- 
sici, Tusak (2), Rebernjak (1), Pavici. 
Radovan, Drcia.

calin ANTONESCU 
ADRIAN VASILIU

să mai înscrie 
meciul se încheie 

13—8 pentru Rapid

Toth (R.P. Ungară)

sporit și prin diferențele mici de timp 
înregistrate după prima manșă, fapt 
care indica o luptă pasionantă in par
tea a doua a curselor. Ilona Micloș 
a căzut însă la o poartă, pierzind se
cunde prețioase.

Mențiuni se cuvin, desigur, in pri
mul rînd învingătorilor, 
adaptat cel 
concurs, iar 
lom seniori,

care s-au 
mai bine condițiilor de 
în rest lui loviri
Pitiș la slalom

la sla- 
juniori,

Iuliana Matei Ia fond senioare și lui 
Dinu Petre la fond seniori.

Iată acum rezultatele înregistrate. 
SLALOM SPECIAL (în Kantzer), se
niori (două manșe a cîte 30 șl 35 de 
porți) : 1. C. Tăbăraș 64,2 (33,1 — 
31,1); 2. Gh. Bălan 65,2 (33,2 — 32); 
3. N, Iovici 67,8 ; 4. N. Pandrea 67,9 ; 
5. Gh. Văcaru 71,0; 6. N. Șuteu 71,6;

încă de la primele Întreceri orga
nizate la Institutul de Petrol, Gaze 
și Geologie din Capitală în cadrul 
Spartachiadei de iarnă a tineretului, 
a reieșit popularitatea de care se 
bucură această competiție în rindul 
studenților institutului. Catedra de 
educație fizică a acordat tot sprijinul 
pentru buna reușită a primei etape 
a Spartachiadei de iarnă a tineretului.

— „La gimnastică, de exemplu, 
ne-a relatat profesorul Al. Ionescu, 
șeful catedrei, au fost organizate con
cursuri în 13 grupe. Au participat 
peste 300 de studenți. Cei mai bine 
pregătiți s-au dovedit cei din grupa 
337 de la Facultatea de tehnologie și 
chimizarea țițeiului, care au obținut

SURPRIZA IN CAMPIONATUL MASCULIN DE VOLEI:
TRACTORUL BRAȘOV-DINAMO BUCUREȘTI 3-2

FEMIHIH

METALUL - ȘTIINȚA 3-2 (11-15, 
15-10. ft—15. 15—7. 15-10). Ambele 
formații s-au angajat intr-o luptă 
dirză pentru obținerea victoriei, re-

■ venită după cinci seturi metalurgiste- 
i lor, bine conduse in teren de Mag- 

dalena Bentz, știința ar fi putut ob- 
| ține mai mult (chiar și victoria) dacă 
: trata cu mai multă atenție începutu
rile de seturi.

7. K. Gohn 72,5 (a căzut în ambeta 
manșe); 8. Gh. Cristoloveanu 72,6;
9. I. Postolache 72,7; 10. O. Lieb- 
hardt 78,8. SENIOARE : 1. Magdalena 
Bird 82,9; 2. Edith Șuteu 90,2; 3. Ilo
na Micloș 103,0 (a căzut în manșa a 
Il-a) ; 4. Monica Kldkner 103,9. JU
NIORI (o manșă): 1. M. Focșăneanu 
35,2; 2. I. Pitiș 37,5; 3. B. Haidu 
37,6. JUNIOARE : 1. Mihaela Casapu 
42,1 ; 2. Constanta Măzgăreanu 44,4;
3. Liliana Focșăneanu 
SENIORI 15
52 : 36,0 ; 2. 
Gh, Vilmoș 
55:11,0; 5.
Gh. Cincu 
57 : 25.0 ; 8. K. Richel (R.D.G.) 57 : 27,1; 
9.
H.

44,9. FOND 
km: 1. I. Ritter (R.D.G.) 
Dinu Petre 53 : 53,1 ; 3. 
54:34,1; 4. Gh. Bădescu 
Șt. Drăguș 55 : 57,9 ; 6. 
56:49,0; 7. I. Rășină

H. Konnig (R.D.G.) 58 :58,8; 10.
Klopsch (R.D.G.) 59 : 07,9. SENIOA-

GH. RUSU-ȘIRIANU

(Continuare in pag. a 2-a)

PLENARA CONSILIULUI GENERAL
AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT

In ziua de 11 ianuarie a avut loc 
plenara Consiliului general al Uni
unii de Cultură Pitică și Sport din 
R.P. Romînă.

La plenară au participat membrii 
Consiliului General al UCFS, repre
zentanți ai C.C.S., U.T.M. și ai al
tor organizații obștești și de stat, 
președinți. ai consiliilor regionale 
UCFS, președinți și secretari gene
rali ai federațiilor sportive, sportivi 
fruntași.

Plenara a analizat stadiul de în
deplinire a sarcinilor trasate de Con
ferința pe tară a UCFS și execuția 
bugetară pe anul 1962, a stabilit 

nota 9,30. O comportare bună au avut 
și studenții din grupa 247 de la Facul
tatea de exploatare a zăcămintelor 
de țiței și gaze, care au obținut nota 
9,10“.

Interesante concursuri au fost or- 
nizate și la haltere, unde printre cei 
mai buni s-au dovedit studenții Radu 
Neagu din anul II și Valeriu Mitrei 
din anul V. La schi au participat 
studenții din grupa 250 de la Facul
tatea de foraj, cei mai buni fiind 
Petre Paulini, Mircea Chialdă și Sa- 
lomeea Bordeianu toți din anul I.

Iată în fotografie un aspect din 
desfășurarea întrecerilor de schi.

AUREL CRIȘAN-coresp.

Arbitrul Mircea Bolintineanu a 
condus megal această partidă. în 
care cele mai bune jucătoare au 
fast : Bon iz, Chezan. Calcișcâ (Mata- ' 
Iul), Vnukov (Știința).

DINAMO - C. P. BUCUREȘTI 
3-1 (15-10, 17-15, 4—15, 15-2). Dina- 
movastele au privit cu ușurință par
tida lor cu Combinatul Poligrafic 
București șj, drept urmare, au pier
dut un set, primul, in această ediție a 
campionatului. Și iată cum. După ce 
au eaștigat primul set (15-10), folo
sind, se pare, cele mai in formă ju
cătoare (Ivănescu, Covaci, Herișanu, 
Lia Vanea, Preda, Iancu) in cel de-al 
doilea au fost introduse Ștefănescu, 
Pleșoianu. Corbeanu. Și, deși conduse 
cu 6-0, dinamovistele au găsit totuși 
resurse de a ciștiga, dar cu 17—15. 
Echipa din setul al treilea a fost 
din nou alta: ștetănescu, Schreiber, 
Pleșoianu, Corbeanu, Lucia Vanea, 
Popovlci. Dar. in scurt timp, scorul 
a devenit 10—4 pentru C.P.B. Antre
norul Constantinescu a 
atunci să recupereze. El a 
pe teren echipa din primul 
rezultat 
dut cu 
nil set 
obținut 
samblu, 
tat.

Subliniem — din nou — că sala 
Ciulești, unde s-au desfășurat parti
dele. a 
(C. M.).

însă : dincuncxvistele

încercat 
introdus 

set. fără 
au pier-

4—15. Căști gind însă următo- 
cu 15-2. echipa Dinamo a 

victoria cu 3-1, dar, în an- 
n-a dat randamentul aștep-

fost foarte slab încălzită.

BUCUREȘTI - OLIMPIA
3-0 (5, 7, 13). Voleibalistele

RAPID
BRAȘOV
de la Rapid au început meciul si-

1 gure că vor obține o victorie facilă.
Este adevărat, ele au obținut cele 

i două puncte în clasament, dar ceva 
J mai greu decit se așteptau. Pentru

(Continuare tn pag. a 2-a)

V

măsurile necesare pentru continua 
dezvoltai» a activității sportive do 
maso și de performanță potrivit sar
cinilor trasate de partid și guvern. 
Plenara a aprobat calendarul corn- 
pe li (iotul și bugetul mișcării spor
tive pe anul 1963.

Plenara a eliberat pe tovarășul
Victor Voicltiță din funcția de vice
președinte al UCFS, care a primit
alte însărcinări, și a ales ca mem
bri «i Biroului Consiliului General și 
vicepreședinți ai UCFS pe tovarășii 
Glieorghe Popescu șî Marin Bîrjega. 
(Agerpres).



In „Cupa de iarnă“
In campionatul masculin

Dinamo București—Știința București 36-20
Sîmbătă după-amiază sala Floreasca 

a găzduit patru întîlniri masculine 
de handbal in 7 în cadrul „Cupei de 
iarnă". Partidele au fost viu dispu
tate, cu numeroase faze spectaculoase, 
îndelung aplaudate de numerosul pu
blic. Iată cîteva amănunte privind 
desfășurarea partidelor :

DINAMO BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 36—20 (17—9). Din nou 
evoluția campionilor țării a fost în 
repetate rînduri aplaudată la „scenă 
deschisă". De data aceasta, prima gar
nitură a clubului din șos. Ștefan cel 
Mare a început partida cu dorința 
de a obține o victorie netă. Și acest 
lucru a fost realizat, spulberînd, chiar 
din primele minute de joc, orice spe
ranță a studenților. După 9 
tabela de marcaj arăta scorul 
în favoarea dinamoviștilor, 
jocului foarte bun practicat 
atît în atac cît și în apărare. Apoi, 
ritmul jocului a scăzut, studenții reu
șind să înscrie o suită de goluri. în 
partea a doua a meciului Dinamo a 
mărit ritmul jocului, acțiunile lor 
ofensive făcînd cu ușurință breșe în 
sistemul defensiv al Științei.

C.S. ȘCOLAR — TITANII 27—15 
(14—8). Favorita publicului bucureș
tean a obținut 
rită jocului în 
C.S. Școlar au 
și după cîteva

minute, 
de 8—1 
datorită 

de ei,

o victorie clară dato- 
viteză. Reprezentanții 

început „tare" meciul 
minute scorul le era

favorabil: 5—1. în continuare, eî au 
păstrat un ritm ridicat și au terminat 
prima parte a întilnirii cu un avan
taj de 6 puncte. In repriza a doua, 
C.S. Școlar s-a apărat bine și 
țiat numeroase contraatacuri, 
lurgiștii s-au străduit ca scorul să 
nu ia proporții, dar apărarea a fost 
deseori depășită, iar în atac l-au 
căutat prea mult pe Tudoroiu.

STEAUA — RAPID 26—21 (13—11).
Militarii au condus în permanență cu 
unul sau două goluri diferență. Cei 
doi realizatori principali — Bulgara 
și Schmidt au fost „serviți ca la car
te" de nenumărate ori de către cole
gii lor. De asemenea, jucătorii de la 
Steaua au angajat spectaculos pivoții. 
Rapidiștii, cu Tănăsescu și Simion 
Pompiliu în bună dispoziție de 
au creat la rîndul lor numeroase 
spectaculoase, dar, pripindu-se au 
sit numeroase acțiuni ofensive.

DINAMO BACAU
TELEAJEN 16—16 (11—8).
ambelor echipe au luptat cu multă 
ambiție pentru victorie. în prima re
priză, băcăoanii au condus la un mo
ment dat cu o diferență de 6 goluri 
(8—2 în min. 13). După pauză, petro
liștii au restabilit echilibrul (min 48 : 
14—14) și partida s-a terminat cu un 
rezultat de egalitate.

a ini- 
Meta-

joc, 
faze 
iro-

Steagul roșu Brașov, învingătoare la Constanța, 
Farului: 64-60 (24-27)!in fata

SERIA I

cuplajul bucureștean de dumi- 
dimineață, echipele favorite au 

Știința 
pe Progresul cu 
echipa noastră 

a ciștigat în fața 
C.S.O. cu scorul 
(68-25).

în 
nică 
obținut succesele așteptate ; 
București a învins 
77-56 (36-19), iar 
campioană. Steaua, 
formației craiovene 
categoric de 121—43

Studenții au folosit cu multă 
eficacitate presingul, impunîndu-se 
chiar din primele minute in fața 
Progresului. Știința este la a treia 
victorie consecutivă și echipa merge 
mai bine de la o etapă la alta. 
Progresul suferă de lipsa unui pivot 
de valoare și. în general, de lipsa 
unor baschetbaliști mai înalți. în lot 
activează insă destui jucători tineri, 
cu perspective, care pot menține 
această echipă in categoria A.

Jocul a fost plăcut. Jucătorii ambe
lor echipe au comis însă și nume
roase greșeli, care au făcut ca par
tida să nu se situeze la un nivel teh
nic prea ridicat. S-au remarcat G. 
Barau (20) în vervă deosebită și C. 
Paraschivescu (16) de la învingători

Sturza

altfel cel mai mare, pînâ acum, in 
campionat. Bucureștenii au demons
trat că se află în formă bună, fapt 
care ne face să privim cu încre
dere meciul — retur din „Cupa Cam
pionilor Europeni" pe care îl vor dis
puta împotriva echipei Honved Buda
pesta. In același timp însă, trebuie 
reliefat că formația craioveană a 
făcut o partidă foarte slabă, neridi- 
cîndu-se în nici un moment la va
loarea adversarei sale. De altfel, cra- 
lovenii se mențin mai departe pe li
nia slabelor lor comportări din acest 
campionat.

Steaua a avut cei mai buni jucă
tori în R. Diaconescu (16) și M. Di- 
mancea (14), în timp ce de la C.S.O.

C. Șerban (Roman) și V. GhenadU 
(Bacău).

C. NUȚU-coresp.

ȘTIINȚA TG. MUREȘ - DINAMC 
BUCUREȘTI 58-63 (32-22). Partid;
de un nivel tehnic mediocru. La în
ceput, Știința a acționat mai cla' 
și datorită preciziei în aruncările d< 
la semidistanțâ au reușit să-și asi
gure un avantaj de 10 puncte. îr 
acest timp, formația bucureșteani 
nu s-a regăsit de loc, comițînd mult.; 
greșeli și ratînd cîteva situații clare 
După pauză însă, dinamoviștii ai 
preluat inițiativa, reușind să egalez; 
(min. 30) și apoi să ia chiar condu

IN

bucureșteană a re 
urmă să termine i

Rn- 
Bo-

prima etapă clasamentul p 
arată astfel:

: și Ne- 
Steaua, 

formația

RAFINĂRIA
Jucătorii

POMPILIU

masculin

slab nivel

FINALELE

CORNEL POPA-coresp.

ii

★

MIHAI BOTA — coresp.

cat. semi- 
Eugen Io- 
cat. ușoa- 
IV) b. p.

Tradiționala competiție pugilistică
Institutului de Cultură Fizică a

nuită, 
multe 
reșteni 
condus 
dificil.

sfîrșit. Este 
obținută de 
acest cam-

Ar-
Coțo-

cu lovi- 
mijlocie : 
b.p. Mir- 
semigrea:

de 
in

Se

nesatisfăcător. Ca ur- 
meci plat, fără nimic 
lungul celor trei se- 

de valoarea partidelor

Dembițki b. ab. II Petre Gavri- 
(anul I), într-un meci
extrem de dure; cat.
Dragomirescu (anul I)

Popescu (anul II) ; cat.

Fieraru, Szocs
Corbeanu și 

(Gh. Corcodel-

Miine seară 
din Capitală 
Progresul din 
discuta probleme

toți antrenorii 
sînt eonvocațl 
str.

scrimă pentru

Ion Vidu.
privind orga- 
republican în- 
a concursului 

seniori —

box 
sala 
vor
nizarea campionatului 
dividual de juniori și 
republican de calificare 
faza orășenească. Consfătuirea începe 
la ora 19,30.

0 
0 
0
0
0 
0

regulamentului, 
în concurs

MIHAI TRANCA
student I.C.F.

„ICEFIADEI"
Iată acum rezultatele tehnice: 

cocoș :

Craiova, singurii care au mai ieșit 
din anonimat au fost Gh. Dragos 
(13) și C. Dirjan (11).

„Cupa orașului București

Surpriză în campionatul
(Urmare din pag. 1)

că, deși numai șase la număr, brașo- 
vencele s-au arătat destul de bine 
pregătite și au servit feroviarelor o 
replică destul de dîrză, evidențiin- 
du-se _ ‘ "
Rapid ă jucat destul de bine 
existat unele lipsuri în ceea ce pri
vește forța de atac) și a obținut o 
victorie meritată, după ce a trecut 
prin unele momente grele. Eviden
țiem pe Cornelia Moraru și Doina 
Popescu. Și aci multe elemente noi: 
Florica Tudora, Artemiza Popa. Xe
nia Popa etc. (M. T.).

in special Olimpia Iamandi. 
(au

VOINȚA MIER-
3-1 (15—11, 15-8. 9-15,

CRAIOVA - FARUL 
0-3 (12, 13, 10).

C.S.M. CLUJ 
CUREA CIUC 
15—9).

c. s. O. 
CONSTANȚA

PARTIZANUL ROȘU BRAȘOV - 
VOINȚA BUCUREȘTI 3-0 (8, 12, 4).

C.S.M. SIBIU - C.S.O. TIMIȘOARA 
3-0 (5, 4, 6).

Progresul s-au prezentat la un nivel 
de pregătire 
mare — un 
deosebit de-a 
turi, departe
Rapid — Progresul de acum un an- 
doi. Ca un fapt pozitiv, totuși, pen
tru ambele echipe, numărul mare 
de elemente tinere prezente: 
delea, Bărăscu, Gheorghiță,
veanu — la Rapid, Ozum, Vasiliu, 
Urea — la Progresul. Partida a fost 
condusă bine de arbitrul Mircea Al- 
buț—București. (M.T.).

TRACTORUL BRAȘOV — DINA
MO BUCUREȘTI 3—2 (16—14, 15—8, 
4—15, 15—17, 15—12). Un joc al voin
ței și al luptei dîrze. Condusă în 
ultimul set cu 11—7, echipa locală 
a reușit să egaleze și apoi să cîști- 
ge. Cei mai buni: 
(Tractorul), respectiv 
Păunoiu (Dinamo), 
coresp.).

MASCULIN

PROGRESUL _ RAPID 0—3 (8, 
10, 11). Cu tot viscolul de ieri, foarte 
mulți spectatori au luat drumul sălii 
Floreasca pentru a asista la partida 
centrală a penultimei etape a turu
lui campionatului republican mascu
lin. Progresul și, mal ales, Rapid, au 
realizat în nenumărate rînduri par
tide de ridicată valoare tehnică și 
spectaculară, iar meciurile dintre a- 
ceste două echipe au fost mai întot
deauna adevărate derbiuri. Din pă
cate, nu același lucru putem spune 
despre meciul disputat duminică di
mineața. Pentru că atît Rapid (cu 
toate că a ciștigat clar) cît mai ales

și A. Atanasescu (11) și M. 
(17) de' la învinși.

Deși a jucat fără Novacek 
def, campioana țării, echipa 
a dispus confortabil de 1 
C.S.O. Craiova. Scorul înregistrat de 
militari în această partidă este de

C.S.M. CLUJ — ȘTIINȚA GALAȚI 
1—3 (15—13, 9—15, 9—15, 9—15). Echi
pa oaspe a dovedit reale posibilități, 
obținînd o victorie meritată. S-au re
marcat: Kramer, Marius Iorga (Ști
ința), respectiv Rogozan (C.S.M.). A 
condus foarte bine N. Bighiga —Tg. 
Mures (St. Tămaș-coresp.).

DINAMO ORAȘUL
GROZA

3—0 (11,
Meciul 

discreția 
practicat 
tian-coresp.)

C.S.O. BAIA MARE — C.S.M.S. 
IAȘI 3—2 (8—15, 15—10, 14—16, 15—10. 
15—131

FARUL CONSTANTA — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA 3-1 (15-13, 7—15, 15-7,
15— 111

FULGERUL SUCEAVA — OLIM
PIA BUCUREȘTI 3—2 (8—15, 15—5.
16— 14» 16 -18, 15—12).

DR. PETRU
— PETROLUL PLOIEȘTI 

5, 6).
a fost în permanență la 
localnicilor. Oaspeții au 

un joc confuz. (M. Domi-

a
făcut ca și în acest an sala de festi
vități de la I.C.F. să se dovedească 
neîncăpătoare pentru marele număr 
de studenți veniți să-și încurajeze 
colegii de an. Anul acesta, competiția 
s-a desfășurat la un nivel organiza
toric mult superior față de anii tre- 
cuți.

CORNEL TĂBĂRAȘ DIN NOU ClSTIGĂTOR LA SLALOM SPECIAL
> f

(Urmare din pag. 1)

RE 5 km: 1. Elena Tom 22:46,6; 
2. Iuliana Matei 22 : 58,6 ; 3. Marcela 
Bratu 22 :59,2. JUNIORI 5 km : 1. I. 
Olteanu 19:39,2; 2. Moise Stoian 
20 : 51,6 ; 3. I. Narea 21 : 22,9. JUNIOA
RE : 1. Maria Stănilă 13 :33,1; 2. 
dica Stoian 13 :34,2; 3. Eugenia 
boc 14:10.0.

MIHAI BUCUR, ÎNVINGĂTOR 
„CUPA TELEFERICULUI"

SINAIA, 13 (prin telefon). Cursa 
de slalom special desfășurată dumi
nică în cadrul primei etape a „Cupei 
telefericului", s-a desfășurat pe pir- 
tia de lingă hotelul „Alpin", pe o 
ninsoare puternică. întrecerile s-au

bucurat de un frumos succes și au 
prilejuit o luptă interesantă pentru 
cucerirea trofeului. Clasamentul final 
va fi alcătuit la 27 ianuarie, după dis
putarea cursei de slalom uriaș sau 
de coborîre, care va constitui etapa 
a Il-a a „Cupei telefericului".

In cursa de duminică, Mihai Bucur 
și-a dovedit incă o dată specialitatea 
în această probă, pe care a cîștigat-o 
cu o diferență de 5 secunde. Iată 
rezultatele : SENIORI : 1. M. Bucur 
48,5; 2. Dan Focșeneanu 49,0 ; 3. 
P. Clinei 49,5 ; SENIOARE: 1. Mi- 
haela Ghioarcă 57,2; 2. Ana Scherer 
63,8 (a căzut în prima manșă) ; JU
NIORI : 1. FI. Cotacu 67,9 ; ?. M. Șur- 
lea 73,3 ; 3. Gh. Matei 101,1.

cat.
Gh. Voichițoaie cîștigînd în 

acest an fără adversar, este pentru 
a IV-a oară consecutiv campion al 
I.C.F. ; cat. pană: Uie Murzacu b.p. 
Petru Kirschner (anul I); 
ușoară : Atila Bogosi b.p. 
nescu (ambii din anul I) ; 
ră: Traian Nicolau (anul
Aurel Dron (anul I) ; cat. semimijlo- 
cie: Doru Monahu b. p. Nicolae
Apostol (anul II) ; cat. mijlocie mică: 
Nic.
liu
turi 
Gh. 
cea
Const. Veseli (anul I) b. ab. 2 Dorin 
Lăngrăjan ; Cristian Vlăduță (anul 
III) b.p. D. Constantinescu (anul III): 
Mircea Traian (anul II) b.p. Sandu 
Chintă (anul I).

în încheiere. antrenorul federal 
tov. Alexandru Vladar a înmînat o 
cupă celui mai tehnic participant 
la întreceri : Cristian Vlăduță.

R. Diaconescu a fost unul din cei mai buni jucători ai echioei Steaua t 
meciul cu C.S.O. Craiova. Iată-l tncerclnd o pătrundere pe lingă Dirjan fC.S.O.

CB. POPESCU-coresp.
★

ȘTIINȚA CLUJ - DINAMO ORA
DEA 77-60 (43-25).

SERIA A ll-A
A. S. ROMAN - C. S. O. GALAȚI 

48—39 (19—20). A fost un meci viu 
disputat, încheiat cu victoria meritată 
a gazdelor. în prima repriză, oas
peții au avut mai mult inițiativa, dar 
la sfîrșitul celor 20 de minute, ta
bela de marcaj nu indica decit un 
singur punct în favoarea echipei din 
Galați. La reluare, meciul este echi
librat pînă în min. 30, ambele for
mații avînd conducerea pe rînd. Spre 
sfîrșit, baschetbaliștii din Roman 
luptă cu mai multă ardoare, iau un 
avantaj de cîteva puncte, pe care 
îl vor menține pînă la “ ~ '
cea de a doua victorie 
formația din Roman în
pionat.

Meciul a fost de un
tehnic, jucătorii celor două echipe 
comițînd numeroase greșeli tehnice
șl tactice. A învins echipa care a
luptat mai mult și și-a menținut 
calmul în final. Au marcat : Burcea 
8, Dumitrescu 10, Cepreaga 6, De- 
brețiu 14, Daianu 2, Clonda 8 pentru 
A. S. Roman și Gonczi 10, Vasiliu I 
4, Tasciuc 4, Vasiliu II 10, Baltag 11 
pentru C.S.O. Galați. în lipsa ar
bitrilor delegați au condus corect

Sîmbătă și duminică, sala de la 
stadionul Republicii a găzduit pri
mele întreceri din cadrul „Cupei ora
șului București", competiție pe echipe 
mixte, rezervată trăgătorilor de ca
tegoria a treia și neclasificați.

Revelația primei etape a consti
tuit-o formația clubului sportiv Ști
ința (antrenori Ruxandra Ionescu și 
C. Georgescu) care a terminat învin
gătoare toate meciurile susținute. CÎȘ- 
tigătoarea de anul trecut a competi
ției, echipa C.S.Ș., s-a prezentat sub 
posibilități, pierzînd două meciuri și 
cîștigînd doar unul, prin— nepre- 
zentarea echipei adverse.

Iată rezultatele înregistrate: Ști
ința — 10:6 cu C.S.Ș., 11:5 cu Pro
gresul și 10:6 cu S.P.C.; C.S.Ș. — 
7:9 cu S.P.C. și 12:0 cu S.S.E. 2 (an
trenorul E. Meșter a pierdut meciul 
prezentînd în concurs o echipă in
completă).

Nemotivată absența formației 
S.S.E. 1 (antrenor prof. Paula Lăză- 
rescu).

cerea. Cu o pregătire fizică superi 
oară, formația 
șit în cele din 
vingătoare.

Un calificativ 
jul prestat 
Balaș (Tg. 
Giurgiu și 
și Erdogh,
V. RADAR

bun merită arbitra 
de I. Stirbu (Cluj) și 
Mureș). S-au remarcat 

Visner de la dinamoviș 
Toth de la Știința.
și I. PAUȘ-coresponden

FARUL CONSTANȚA - STEA 
ROȘU BRAȘOV 69-64 (27-24). De 
biul etapei, care a atras numero 
spectatori în Palatul sporturilor di 
localitate, s-a încheiat cu o surpri
Echipa gazdă a jucat mai slab dec 
ne obișnuise în meciurile anterioar 
fiind nevoită să părăsească teren 
învinsă. Deși au condus cu 3 punct 
la pauză, constănțenii nu au m 
putut face față apoi ritmului v 
impus de brașoveni, cedind inițiativ

Baschetbaliștii de la Steagul roș 
s-au apărat cu multă dirzenie și a 
folosit cu eficacitate jocul la inte 
cepție. Echipa brașoveană a fost m< 
combativă, s-a orientat mai bine î 
situațiile dificile, obținînd victori 
pe merit. Dintre jucătorii formați 
învingătoare, cuvinte de laudă merit 
Esigman (19), Birsan (6), Dumitres 
(15) și Szabo (6). De la localnici, făr 
să evolueze la valoarea sa obi 

Răducanu a înscris cele m 
puncte (21). Arbitrii buc 
A. Berger și N. Stane seu a 
foarte bine un joc destul d

După
echipe
1. Știința
2. C.S.Ș.
3. S.P.C.
4. Progresul
5. Steaua
6. S.S.E. 2 

Conform
Steaua va intra 
pa a doua.

3
3
2
1 
0
1

3
1
1 
0 
0 
O

O
2
1
1 
0
1

31:17
25:19
15:17
5:11 
0: 0 
0:12

echi
din ei

Concursul de 
semnarea titlului de campion la 
bie al asociației sportive S.P.C. a 
ciștigat de I. Dumitru. Iată și clas: 
mentul turneului final: 1. I. Dumit 
5 v. (d.b.); 2. E. Ganea 5 v. (d.b. 
3. I. Tudor 5 v. (d.b.); 4. N. Istra 
4 v.; 5. V. Costache 4 v.; 6. L. Mihă 
leanu 3 v.; 7. I. Balogh 1 v.; 8. 
Galan 1 v.
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Antrenorii răspund la patru întrebări.•••

► ► ►
►
►►
►
►

► 
► 
«• b»
►

1. Sînteți mulțumiți sau nu de
ce măsură v-ați atins obiectivele 1

2. Ce elemente din echipa dv.
cum vedeți pregătirea lor?

3. Aveți în perspectivă promovarea — încă în acest sezon 
unor elemente de Ia juniori și tineret?

4. Ce vă propuneți pentru viitorul apropiat ?

comportarea echipei in toamnă? 
fixate?

. propuneți pentru selecționare

In

șî

◄ 
◄◄

a
4
44 
-t44
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iaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa2

ILIE OINĂ (Petrolul): Meciurile

cu Lcrcncvaros pe primul pion
1. In jocurile internaționale 

în cele de campionat nu. După 
loarea sa. echipa noastră putea 
pa în clasament un loc 
decît cel actual. Dar,

da, 
va- 

ocu- 
bunmai 

inconstanța 
a împiedicat-o. In jocurile în depla
sare mai ales, echipa a avut o com
portare necorespunzătoare, 
tigat decît 
excepție, în 
echipei în 
meciul 
foarte 
însă...

Cum 
ajuns la concluzia că jucătorii 
mobilizat mai mult pentru jocurile 
internaționale și în special pentru 
cele cu caracter oficial, în care au 
avut o comportare care m-a satis- 

ț. făcut (cu Spartak Brno și Sei. Leip
zig). Unit jucători cu o rezistență 
fizică mai puțin dezvoltată (Ba
dea, A. Munteanu, etc.) și-au mena
jat forțele pentru a corespunde in
tegral în partidele internaționale. 
Trebuie să adaug și faptul că în 
prima parte a turului Dridea I a 
avut o comportare nesatisfăcătoare, 
care a diminuat randamentul liniei 
de atac. De asemenea, forma slabă 
a lui Tabarcea a dăunat organizării 
jocului înaintării, el avînd tocmai 
rolul de coordonator. De fapt, ata
cul a fost punctul nevralgic al echi
pei, mai ales în deplasare, deși noi 
am marcat 29 de goluri în 14 jocuri. 
A.părarea a corespuns în general (a 
primit numai 12 goluri).

In ce măsură ne-am atins obiec
tivele propuse,aceasta s-a văzut mai 
bine în meciurile internaționale: în 
comparație cu campionatul 1961—62, 
organizarea jocului șl elasticitatea au 

fost mai bune, varietatea în acțiuni 
mai mare. Omogenitatea este fapt 
împlinit (7 jucători joacă împreună 
de 7 ani: Pahonțu, Sfetcu, Fronea, 
D. șl A. Munteanu, Dridea I și Ta
barcea). Ne mai rămîn însă multe 
de făcut. în afară de înlăturarea 
deficiențelor semnalate, mai trebuie 
să lucrăm pentru îmbunătățirea jo
cului extremelor și, în general, pen
tru creșterea eficacității 
meciurile în deplasare.

2. La

de 
bine,

N-a cîș- 
două puncte 1... Singura 
ce privește comportarea 

deplasare, a constituit-o 
la Cluj, unde a 
deși a pierdut. In

se explică acest fapt?

Opt echipe in Couâ grupe in a treia ediție 
a turneului balcanic intercluburi

• Ședința comitetului de organizare
• Dinamo

a competiției • Cînd se vor disputa 
București—Fenerbahce la 13 martie

Recent au avut loc la Sofia lucrările 
celei de a 3-a conferințe a Comite
tului de organizare a turneului bal
canic intercluburi de fotbal. La a- 
ceastă ședință — după cum a trans
mis Agerpres — au luat parte se
cretarii generali ai federațiilor de 
specialitate din R.P. Romînă, Turcia, 
R.P. Bulgaria și R.P. Albania. Fede
rația de fotbal din Grecia a fost 
prezentată de delegatul romîn.

ÎNCHEIEREA EDIȚIEI 1962

re-

jucat 
rest,

Am 
s-au

atacului în

din echipa 
mai mulți

ora actuală,
noastră ar corespunde

în loturile reprezentative :jucători
Sfetcu, frații Munteanu, Fronea, Dri- 
dea I la „A“, Badea la „B" și Drî- 
dea II și Ivan la tineret. In ce pri
vește pregătirea selecționabililor, ea 
nu poate avea loc decît la echipele 
lor. De altfel, toți jucătorii trebuie 
pregătiți bine la cluburile lor.

3. Da. Dumitru Niculae (stoper), 
Alecu (fundaș), Drăgan (înaintaș și 
half) și Dumitrașcu (half) de la ti
neret. Pe Moldoveanu îl vom folosi 
mai mult în primăvară.

4. In primul rînd să ne pregătim 
cît mai bine pentru jocurile cu Fe
rencvaros și să obținem astfel cali
ficarea în etapa următoare a „Cupei 
orașelor-tîrguri". In al doilea 
pe 
să 
lui 
tru

baza 
ducă 
— să
titlul

acestei pregătiri — 
la creșterea calității 
fim prezenți în lupta 
de campioană.

rînd, 
care 

jocti* 
pen-

IR. IORDĂCHE (C.S.M.S. Iași):
Iniuzic de tinerețe"

1. în general 
toate că s-ar fi 
din punct de vedere calitativ. De fapt,

sint mulțumit, cu 
putut face mai mult

De la I. E. B. S.
S-a deschis patinoarul natural din 

incinta terenului de antrenament nr. 
2 (Doherty), care este deschis zilnic 
de la ora 9—13 și 15—21.

Biletele se găsesc la casa patinoa
rului.

jucători 
care nu 
de reac- 
adversar

jocul din cadrul 
Această formulă 
bine elementelor 
Dorim să avem

în cadrul acestei ședințe, secreta
riatul turneului balcanic, care in 1962 
a funcționat la București, a prezen
tat — prin delegatul federației romî- 
ne, Grigore Arjoca — un raport asu
pra desfășurării celei de 
ții a competiției.

Cum din ediția 
mas de disputat 
anume :

Levski Sofia — 
bul (retur).

Dinamo București 
Istanbul (retur) și

St. roșu Brașov 
Istanbul (tur și

a doua edi-

Comitetul de organizare a 
un ultim termen (30 martie) 
la care să se dispute aceste restanțe 
din grupe. In ce privește finala tur
neului (între cîștigătorii celor două 
grupe, în care în prezent conduc 
Olimpiakos Pireu și Levski Sofia), 
s-a hotărît ca ea să se dispute între 
1 și 15 aprilie. Finala va avea Ioc 
tur-retur.

Dintre jocurile restante, două 
fost programate astfel :

6 martie: Levski —
13 martie: Dinamo 

Fenerbahce.
In ce privește partida 

St. roșu Brașov, prima
buie disputată pînă la jumătatea lunii 
martie, !a Istanbul.

Șl

1962 
patru

au mai ră- 
meciuri șl

Fenerbahce Istan-

Fenerbahce

retur).
Galatasaray

avansați 
advers, 

ofensive 
centrul,

de acest aspect au fost legate și 
principalele noastre obiective în se
zonul care a trecut: a) ridicarea nive
lului tehnic al jucătorilor, în general 
și specific postului; b) crearea unei 
rezistențe mai mari a jucătorilor, 
asigurarea unei mobilități continue în 
teren pentru a se realiza joc in miș
care, elastic.

Am lucrat îndeosebi cu 
ca Alexandrescu sau Voica, 
aveau încă suficientă viteză 
tie, „dezlipire" rapidă de
în fazele decisive. Alți jucători ca 
Scarlat. V. Popescu, Danileț au lu
crat mult pentru a putea executa 
diferite procedee tehnice din mișcare, 
capitol la care ei erau și mai sînt 
încă deficitari.

Tactic, avînd în vedere posibi
litățile jucătorilor noștri, am căutat 
să ne încadrăm în 
formulei 1—4—3—3. 
se potrivește mai 
pe care le avem,
întotdeauna extrema dreaptă, Inte
rul drept și interul stîng 
pe linia ultimului apărător 
Natural că Ia acțiunile 
participă și linia a doua —
cealaltă extremă șl un mijlocaș.

In concluzie, pot afirma că echi
pa pe care o antrenez a cîștigat în 
ce privește valoarea tehnică, orien
tarea în teren și maturitatea.

2. Ojoc pentru tineret, Danileț 
pentru juniori. Faur și Pop pentru 
echipa B. In afară de pregătirea e- 
fectuată în cadrul echipei, ei vor 
mai face și alte antrenamente indi
viduale pe baza unor caiete personale.

3. Chiar în primăvara aceasta in
tenționăm să facem o „infuzie"
tinerețe primei garnituri: Țapu va 
lua probabil locul lui Moțoc; Teciu 
va fi noul fundaș dreapta, iar în li
nia de atac își vor face apariția 
Comănescu și Teodosiu. Avem un 
junior foarte talentat: Cuperman, pe 
care vrem să-l trecem prin „filtrul" 
echipei de tineret. Dacă va rezista, 
îl consider apt pentru echipa I 
în campionatul viitor.

4. Să îndeplinim arzătoarea dorin
ță a 
de a 
și în 
jocuri

ce în ce mai ridicat

de

spectatorilor ieșeni — aceea 
vedea jocuri de categoria A 
campionatul viitor 
să fie de un nivel

Petrolul
cu echipa
PLOIEȘTI, 13

iar aceste 
tehnic din

Sarcinile

a jucat 
sa da

ieri
tineret

(prin telefon). Du
minică, fotbaliștii de la Petrolul au 
susținut pe terenul din strada Son
delor, primul joc Ia două porți din 
acest an, în compania echipei de ti
neret La acest joc de antrenament, 
care a durat 2 reprize a 40 de minute, 
a luat parte întreg lotul, în afara 
fraților Munteanu — absenți moti
vați.

In ciuda vremii, la joc au 
zenți numeroși spectatori, 
dintre cei mai înflăcărați 
ai petroliștilor. Intilnirea s-a 
cu scorul de 3—0 (1—0) 
seniorilor, prin 
Dridea I (2) și

La sfîrșitul 
Ilie Oană ne-a 
am dorit să verificăm gradul de pre
gătire fizică a jucătorilor. Personal 
sint mulțumit".

Joi și duminică, echipa Petrolul va 
mai susține încă două întîlniri cu lo
tul de juniori al R.P.R. în vederea, 
partidei cu Ferencvaros Budapesta. De 
altfel, nu numai fotbaliștii de la Pe
trolul se pregătesc pentru această în- 
tîlnire ci și... suporterii lor care, pînă 
acum, s-au înscris in număr de 500 
pentru excursia ce va avea loc, 
acest prilej, la Budapesta.

fost pre- 
o parte 
suporteri 
terminat 
favoareaîn 

marcate depunctele 
Dridea II. 
meciului 
declarat :„In acest foc

antrenorul

cu

A. VLASCEANU 
și GH. ALEXANDRESCU 

corespondenți

meciurile restante din ediția a doua 
a București

Beșiktaș Istanbul (Turcia) 
Dinamo Tirana (R.P, Albania) 
O echipă din Iugoslavia
Federației iugoslave, care n-a pu

tut trimite un delegat la această 
ședință, 1 s-a acordat un termen, 21 
ianuarie, pînă la care să-și anunțe 
echipa care va participa la turneul 
balcanic ediția 1963. Dacă forul iugo
slav nu va confirma participarea și 
nu va desemna echipa pînă la aceas
tă dată, atunci în locul formației iu
goslave va fi admisă echipa Farul 
Constanța.

Pe viitor, conform unei 
a comitetului de organizare, 
narea echipelor participante 
fi îngrădită de locul ocupat 
samentul campionatului național res
pectiv. Federațiile pot alege orice e- 
chipă din prima categorie, indiferent 
de locul pe care este clasată.

Pentru începerea ediției a treia 
a turneului balcanic a fost fixată, în 
principiu, luna martie a acestui an. 
Jocurile însă, se pot disputa și mal 
devreme, dacă echipele cad de acord 
și stabilesc dateL lor de desfășura* 
re, în cadrul grupelor respective.

In sfîrșit, din secretariatul comi
tetului de organizare a turneului bal
canic (care va funcționa la Sofia, a- 
nul acesta) vor face parte L. Dimi
trov (R.P. Bulgaria), Gr. Arjoca, 
(R.P. Romînă) și F. Ilgaz (Turcia),

la

acordat 
pînă

Fenerbahce 
București

au

și

Galatasaray— 
sa ediție tre-

hotărîrl 
desem
na va 
în cla-

GRUPELE EDIȚIEI 1963

Comitetul de organizare a proce
dat apoi la alcătuirea celor două 
grupe ale ediției 1963. Cele opt echi
pe înscrise au fost astfel reparti
zate :

Grupa I
Sparta Plovdiv (R.P. Bulgaria) 
Petrolul Ploiești (R.P. Romînă) 
Olimpiakos (Grecia)
Fenerbahce Istanbul (Turclai 
Grupa a Il a
Levski Sofia (R.P. Bulgaria)

campionatele regionale

După aproape 
ceri, prima parte 
gional a luat sfîrșit. 
fost ocupat de Moldova Iași (antre
nor: E. Avasilichioaie). Campionatul 
marcat de o creștere evidentă în jo
cul majorității echipelor, a avut o 
desfășurare destul de echilibrată. 
Lupta pentru primul loc s-a dat, încă 
de la început, între Moldova Iași și 
Rulmentul Birlad, datorită faptului 
că aceste echipe au loturi puternice, 
cu jucători cu o bogată experiență 
competițională (mulți au jucat în ca
tegoria B). Alături de ele s-au evi
dențiat echipele Progresul Iași, Con
structorul Iași, Rapid Birlad, Gloria 
Birlad 
trenor 
urmă 
20 de
calitate. Au fost însă, și echipe ca 
Unirea Negrești, Progresul Huși, Con
fecția Birlad, Progresul Vaslui și Țe-

trei luni de între- 
a campionatului re- 

Primul loc a

și, mai ales, Dinamo Iași (an- 
I. Manolescu). Aceasta din 

este foarte tînără (media sub 
ani), dar practică un fotbal de

REGIUNEA IAȘI
sătura Iași, care — din cauza unei in
suficiente pregătiri — s-au prezentat 
sub nivelul cerințelor unui campionat 
regional.

Munca educativă a lăsat de dorit 
în unele cazuri. Aproape în fiece e 
etapă s-au înregistrat abateri din 
partea unor jucători ca : C- Simionescu 
(Progresul Huși), N. Birzu (Unirea 
Negrești), C. Hurdubaie (Progresul 
Vaslui), N. Niculescu (Rulmentul Bîr- 
lad), A. Jelescu (Țesătura Iași), M. 
Marin (Molciova Iași) etc.

Problema pregătirii și a muncii 
educative trebuie să stea în cer/rul 
preocupărilor echipelor în 
pînă la începerea returului.

Iată clasamentul

perioada

In ajutorul antrenorilor $i instructorilor

turului:
1. Moldova Iași 13 12 1 0 61:9 25
2. Rulmentul Birlad 13 11 0 2 45: 9 22
3. Dinamo Iași 13 7 3 3 34:12 17
4. Progresul Iași 13 7 1 5 23:20 15
5. Constructorul Iași 13 6 1 6 29:21 13

6. Gloria Birlad 13 6 1 6 24:22 13
7. Rapid Birlad 13 4 4 5 29:29 1 2
8. Victoria Vaslui 13 4 4 5 19:27 12
9. Știința I.M.F. Iași 13 4 3 6 23:34 11

10. Țesătura Iași 13 5 1 7 19:32 11
11. Progresul Vaslui 13 4 3 6 17:29 11
12. Progresul Huși 13 4 1 8 22:46 9
13. Confecția Birlad 13 3 1 9 20:40 7
14. Unirea Negrești 13 1 2 10 7:42 4

GH VASILIU, coresp.și mijloacele perioadei 
pregătitoare de iarnă (I)

In rîndurile de njal jos vom reda o serie de indicații tehnico-me' 
todice, recomandate de federație pentru organizarea activității bcc- i 
țiilor de fotbal în perioada pregătitoare de iarnă. Aceste indicații X 
reprezintă doar citeva cerințe minimale și constituie 
conducerile secțiilor de fotbal și antrenori în privința 
vității 
și de 
lua și 
muncii

în această perioadă. De aceea, în funcție de 
specificul fiecărei echipe,, secțiile 
alte măsuri menite să asigure o 
de instruire a jucătorilor.

Pe baza concluziilor trase șl a 
obiectivelor fixate în urma ședin
țelor de analiză a comportării echi
pelor în turul campionatului, antre
norii își vor întocmi documentele 
de evidență șl planificare privind 
perioada pregătitoare.

La întocmirea acestor documente, 
antrenorii vor trebui să țină seamă 
de următoarele recomandări :

Perioada pregătitoare se împarte 
în două etape:

Etapa I (7 ianuarie
— în care trebuie să 
cătorilor o pregătire 
multilaterală.

SARCINILE acestei 
mătoarele:

a) Crearea premiselor pentru do- 
bîndirea formei sportive.

b) Dezvoltarea calităților fizice de 
bază: forța, rezistența și îndemîna-

— 3 februarie) 
se asigure ju- 

fizică generală

etape sînt ur-

activității sec- Ț

un ghid pentru ♦ 
organizării acti- X 
condițiile locale ♦ 

de fotbal și antrenorii vor Ț 
cit mai bună desfășurare a 4-

precum și viteza 
posibil.
Perfecționarea procedeelor 
de bază.

Educarea calităților morale

atît cit

pregătiri

teh-

șl de

teo-

PRINCIPALE 
această etapă

rea, 
este

c) 
nice

d)
voință.

e) Asigurarea unei 
retico-ta etice.

MIJLOACELE MAI 
care vor fi folosite în 
sînt:

1. Sporturile ajutătoare: atletism 
(crosuri, ștafete, sărituri etc.), bas
chet, volei, handbal în 7 etc.

2. Jocuri în mișcare (dinamice).
3. Exerciții cu mingi medicinale 

și haltere mici.
4. Exerciții simple și complexe cu 

și fără minge în condiții cît mai a- 
propiate de joc (de exemplu: exer
ciții individuale cu balonul, exerci
ții în 2 sau 3 jucători, exerciții 2

Otonosport
etc.,contra 2, 

cu sarcini
5. Jocuri pe teren redus, în 

să se dea sarcini speciale.
6. Ședințe teoretice, în cursul că

rora să se aprofundeze regulamentul 
și orientarea de joc, diverse tactici 
de joc, noțiuni de igienă sportivă 
etc. Vor fi angrenați toți jucătorii ; 
și mai ales căpitanii de echipă.

Jucătorii vor fi supuși unul rigu- i 
ros control medical, pentru a li se | italian A) 
cunoaște starea sănătății și capaci
tatea lor de lucru.

In această etapă, antrenamentele 
vor fi organizate atît în sală, cît și 
în aer liber, în funcție de sarcinile 
lecției sau ale ciclului de lecții.

Antrenamentele trebuie să aibă 
loc zilnic, deoarece sarcinile primei 
etape nu pot fi realizate decît prin- 
tr-un mare volum de lucru. Angre
narea jucătorilor în efort se va face 
treptat, avîndu-se în vedere gradul 
de pregătire și particularitățile lor. 
In această privință se recomandă 
un contact strîns cu medicul echipei.

Tot în această perioadă, la circa 
două săptămîni de la începerea an
trenamentelor, antrenorii vor orga
niza trecerea probelor . și a normelor 
de control, stabilite de Colegiul cen
tral al antrenorilor. In continuare, 
normele vor fi trecute periodic, așa 
cum prevăd instrucțiunile.

3 contra 3, „miuțe" 
precise).

care
Așa arată o variantă cu 12-ț-l 

rezultate exacte

I. Bologna — Genoa (Camp, ita
lian A) ANULAT

II. Fiorentina — Catania (Camp, 
italian A) 3—0 I

III. Milan — Palermo (Camp, ita
lian A) 2—6 1

IV. Modena — Lanerossi (Camp. 
0-0 X

V. Napoli — Atalanta (Camp, ita
lian A) 2—1 1

VI. Roma — Venezia (Camp, ita
lian A) 2—2 X
VII. Sampdoria — Mantova (Camp, 

italian A) 2—2 X
VIII. Torino — Internazionale (Camp, 
italian A) 1—1 X

IX. Messina — Bari (Camp, italiar 
B) 1—0 1

X. Triestina — Lazio (Camp, ita
lian B) 0—1 2

XI. Udinese — Brescia (Camp, ita
lian B) 0—0 X
XII. Alessandria — Lucchese (Camp, 
italian B) 2—1 1

Sp. Spal — Juventus (Camp, italian 
A) 0—2 2

Variante depuse, aproximativ 
228.000.

Deoarece meciul I a fost anulat, 
toate variantele primesc pronostic 
exact la acest meci.



1963, un un bogat în competiții 
internaționale atletice

Intr-un număr trecut al ziarului 
nostru am publicat principalele mani
festări sportive ale anului 1963. Fiind 
vorba de campionate mondiale și eu
ropene, atletismul nu a figurat in 
agenda noastră sportivă, pentru sim
plu] motiv că, după cum se știe, 
„europenele" de atletism au avut loc 
anul trecut, iar campionate mondiale 
nu se organizează. Cu toate acestea, 
nu se poate spune că în 1963 nu vor 
avea loc manifestări atletice impor
tante. Dimpotrivă, anul preolimpic 
este foarte bosat în meniri interna
ționale de atietism, de julă meciuri 
jnter-țări, bilaterale sau triunghiulare 
care, iară îndoială, suscită un interes 
major in rîndurile iubitorilor sportului.

Evenimentul atletic al anului este, 
desigur, tradiționalul meci dintre re
prezentativele masculine și feminine 
ale Uniunii Sovietice si Statelor 
Unite. In acest an sportivii sovietici 
si americani și-au dat intîlnlre în zi
lele de 20 și 21 iulie la Moscova. Cum 
de fiecare dată aceste întîlniri au pri
lejuit realizarea unor performanțe 
mondiale deosebite, este de așteptat 
ca și in acest an atleții sovietici și 
americani să efectueze serioase co
rectări în tabela marilor performanțe 
mondiale. O altă tradițională și în
semnată competiție atletică sînt Jocu
rile Balcanice, care vor avea loc în 
1963 la Sofia, în zilele de 13—15 sep
tembrie. Va fi un nou prilej pentru 
atleții și atletele din țările balcanice 
de a realiza performante valoroase, 
noi recorduri naționale, de a lega 
noi prietenii. Un alt eveniment aș
teptat cu legitim interes este cea de 
a II-a ediție a meciului de atletism 
Balcani — Scandinavia (masculin), 
ce se va desfășura în zilele de 18 și 
19 iulie la Helsinki.

Un bogat program internațional este 
rezervat in acest an atleților din țara 
noastră. Astfel, în zilele de 27 și 28 
august, la Oslo, se va desfășura me
ciul de atletism Norvegia--Romînia, 
iar între 28 și 29 septembrie, la Bucu
rești, va avea loc meciul de atletism 
R.P.R. — R.D. Germană. De aseme
nea, în acest an atleții noștri vor sus
ține un meci cu atleții bulgari, la 
Sofia. Dintre celelalte întîlniri ale 
atleților romini menționăm: R.P.R. — 
Grecia (m) la 9 iunie, la București;

Din sporturile de iarnă
O Se poate juca hochei la 25 grade sub zero ? @ Campionatele mondiale de hochei pe ghea

ță în centrul atenției

Nici două luni nu ne mai despart 
de începerea celei mai mari com
petiții mondiale de hochei a anului: 
campionatele lumii, programate între 
7 și 17 martie la Stockholm. Intere
sul pe care-1 manifestă suedezii pen
tru aceste întreceri este foarte mare. 
Jocurile din grupa A vor avea loc 
pe patinoarul artificial Johannesov. 
cu o capacitate de aproape 20.000 
de locuri. Pînă acum au fost vîndute 
4000 de abonamente și se speră că 
pînă la începutul lunii martie toate 
biletele să fie epuizate. Un interes 
deosebit manifestă și agențiile de 
presă și numeroase ziare din întrea
ga lume. La ora actuală 200 de zia
riști de peste hotare sînt acreditați 
la aceste campionate, cifră record în 
istoria campionatelor.

In prezent o problemă mult discu
tată este legată de... ‘emperatură. In 
această direcție echipele din grupa 
A n-au nici o grijă pentru că între
cerile au loc pe un patinoar artificial 
acoperit. T' schimb partidele din gru
pa B (în care va participa și echipa 
țârii noastre) Și C vor avea loc în 
aer liber. în decembrie și ianuarie 
în Suedia temperatura a fost foarte 
scăzută, mercurul termometrului co- 
borînd mult sub 15—20 grade. în a- 
ceste condiții atmosferice neobișnuite 
au avut Ioc multe meciuri de cam
pionat din liga I. Un „record" al fri
gului s-a înregistrat în localitatea 
Skeleftea unde temperatura a atins 
—25 grade ! Aici, pe acest frig nă- 

praznlc a avut loc un meci de catego
ria I în care au evoluat și 10 ju
cători din reprezentativa suedeză. 
Dacă și în zilele campionatului mon
dial tempera -ra va fi atît de scă
zută ea va produce desigur multe 
neajunsuri în ce privește aclimati
zarea unor echipe din centrul sau 
sudul Europei.

Părerea unanimă a oficialilor din 
comisia tehnică de organizare este 
că actuala ediție a campionatelor 
mondiale va fi deosebit de echilibra

R.P.R. — Polonia (f) la 23 iunie, la 
Oradea, R.P.R. — R.S. Cehoslovacă 
(f) la 21 iulie, la Fraga etc.

Cu prilejul Congresului Uniunii Eu
ropene de Atletism, desfășurat anul 
trecut la Praga, a fost stabilit pro
gramul competițional internațional 
pentru anul 1963. Spicuim din acest 
program alte reuniuni atletice im
portante prevăzute pentru anul în 
curs :

IUNIE 15—16, Memorialul Kuso- 
cinski. la Varșovia; 22—23 Polonia — 
Italia (m și f) în Polonia.

IULIE. 6—7 Memorialul Znamenski, 
la Moscova; 12—13 Campionatele in
ternaționale ale Angliei, la Londra;
13— 14 Italia — Austria — Grecia (m) 
în Italia; 13—14 reuniune internațio
nală cu participarea reprezentativelor 
Olandei, Belgiei, Franței, Germaniei 
occidentale, Italiei și Elveției; 20—21 
meciul U.R.S.S. — S.U.A. (m și f); 
26—27 Memorialul Rosicky, la Praga; 
28 Austria — Italia (f) în Austria; 
30—1 august R.F.G. — S.U.A, (f).

AUGUST. 3—5 Anglia — S.U.A. 
(m Și f), la Londra; 8—9 R.P. Ungară 
— Finlanda (m) la Helsinki; 13—14 
R. P. Ungară — Suedia (m) la Stock
holm; 14 Anglia — Italia (m) la Lon
dra; 23—24 Anglia — R.F.G. (m și f) la 
Londra; 31—1 septembrie Suedia — 
Finlanda (m și f) la Stockholm.

SEPTEMBRIE. 7—8 Finlanda — 
R. P. Polonă (m) la Helsinki; 13—14 
Angiia — Suedia (m și f) la Londra;
14— 15 R.S.F.S.R — R.D.G. — R.P. Po
lonă (m și f) la Leningrad; 14—15 
R.S.S. Ucraineană — R.P. Ungară — 
R.S. Cehoslovacă (m și f) la Kiev; 
21—22 Franța — R.S.F.S.R. (m) la 
Paris; 22 Italia — Franța — Iugosla
via (f) în Italia; 27—29 Jocurile medi- 
teraniene de atletism la Napoli; 28—29 
R.F.G. — Finlanda (m); R.S.F.S.R. — 
Anglia (m și f) la Volgograd.

Acestea sînt doar cîteva dintre re
uniunile atletice bilaterale și triun
ghiulare, sau concursuri tradiționale 
de atletism prevăzute pentru anul 
1963. Lor li se adaugă alte întreceri, 
care n-au putut fi cuprinse în calen
darul nostru, toate acestea ilustrînd 
într-un mod grăitor marele interes 
de care se bucură atletismul în anul 
care precede ediția de la Tokio a 
Jocurilor Olimpice de vară.

tă. Succesul hocheiștilor sovietici în 
Canada constituie o excelentă carte 
de vizită pentru echipa U.R.S.S., care 
alături de Suedia. Canada și Ceho
slovacia sînt principalele pretendente 
la titlu. Un al doilea lot de echipe, 
din prima grupă, îl formează repre
zentativele S.U.A., Finlandei, R. D. 
Germane, cărora li se va adăuga cîș- 
tigătoarea meciului de baraj Norvegia 
— R.F. Germană. în grupa B, după 
toate aprecierile, cele mai puternice 
echipe sînt cele ale Angliei, Elveției, 
Poloniei, Romîniei și învinsa jocului 
de baraj R.F. Germană — Norvegia, 
în sfirșit, în grupa C cele mai mari 
șanse de cîștig le au echipele Aus
triei și Danemarcei.

★
In legătură cu noua ediție a cam

pionatelor mondiale, Gote Dahl, 
membru în biroul Federației suedeze 
a făcut următoarea declarație:

„Noi am vrea să facem totul ca 
echipa Suediei să reediteze succesul 
obținut la Colorado Springs, dar pen
tru a obține această performanță tre
buie dezvoltat și pe mai departe spi
ritul colectiv al echipei.

Din păcate, din cei 17 jucători care 
ne-au adus victoria la Colorado 
Springs, cinci nu vor mai participa 
la noile întreeeri. In lot au intrat ju
cători noi. Acesta este un lucru 
bun, căci e greu de închipuit să joci 
de-a lungul unui sezon intreg cu 17 
jucători. In cadrul pregătirilor vom 
susține un turneu în Elveția.

In ultima parte a perioadei de pre
gătire, inoepind din 22 februarie vom 
organiza un cantonament la G6te- 
borg. In acea perioadă naționala va 
susține citeva întîlniri, printre care 
cu Canada si S.U.A.".

E. GRIȘIN A EGALAT RECORDUL 
MONDIAL PE 500 M

Cunoscutul patinator sovietic Ev- 
ghenl Grișin a parcurs distanța de 
500 m în 40“2/10 cu ocazia tradiționa

69 de echipe 
înscrise in turneul olimpic 

de fotbal
S-au încheiat Înscrierile pentru tur

neul olimpic de fotbal din 1964. Duipă 
cum anunță Secretariatul comitetului 
olimpic din Lausanne, federațiile a 69 
de țări și-au dat adeziunea Ia această 
mare competiție fotbalistică. La turneul 
final care va avea loc în Japonia eu 
ocazia Olimpiadei, vor lua parte 16 
echipe dintre care două sînt cunoscute 
de pe acum; Japonia și Iugoslavia 
(prima ca țară organizatoare și cea 
de-a doua ca învingătoare a turneului 
olimpic de la Roma). Celelalte 14 
echipe vor fi cunoscute în urma jocu
rilor preliminarii a căror tragere la sorți 
va avea loc la 27 ianuarie, la Cairo.

Surpriză la rugbi: Franța învinsă pe teren propriu’

Franța—Scoția 6-11 (6-0) 
in Turneul celor 5 națiuni

PARIS 13 (Agerpres). — Disputat 
sîmbătă la Paris, meciul de rugbi 
Franța—Scoția cu care s-a inaugurat 
noua ediție a Turneului celor 5 na
țiuni s-a soldat cu o surprinzătoare

Cicliștii polonezi 
se pregătesc 

pentru „Cursa Păcii"
VARȘOVIA 12 (Agerpres). Cicliștii 

polonezi își vor începe la 17 ianuarie 
pregătirile pentru cea de-a 16-a ediție 
a „Cursei Păcii" Praga — Varșovia — 
Berlin. Din lotul de 20 de sportivi fac 
parte Kudra, Gazda, Becker, Fomalczik, 
Pokorny. R. Chitej, Zielinski etc. In 
prima etapă a pregătirilor, rutierii polo
nezi vor participa la crosuri pe schi, 
alergări pe teren variat, antrenamente 
de condiție fizică. Primele curse de con
trol pe șosea vor fi efectuate în a 
doua jumătate a lunii februarie. Pînă 
la 9 mai, cînd se va da startul, cicliștii 
polonezi vor rula aproximativ 4.000 km.

lului concurs de la Alma Ata. Re
zultatul său egalează recordul mon
dial oficial și este totodată cel mai 
bun din lume în acest an. Grișin a 
cîștigat și proba de 3000 m, cu tim
pul excelent de 4’39“7/10.

S. OLEKSAK (Cehoslovacia) 
VICTORIOS IN ELVEȚIA

Schiorul cehoslovac Stepan Oleksak 
a terminat victorios proba de com
binată nordică din cadrul concursului 
internațional de la Brassus (Elveția). 
El a totalizat la sărituri și 15 km 
fond — 472,47 puncte, fiind urmat 
de sovieticul Dmitri Kocikin — 
467,13 puncte. Iată primii doi clasați 
la probele combinatei: sărituri de la 
trambulină: 1. Virkala (Norvegia)

Gabriele Seyfert, campioana de patinaj artistic a R.D. Germane, se antrenează 
cu asiduitate tn vederea campionatelor europene de la Budapesta.

Miercuri, la Floreasca, o Interesantă partidă de handbal

Prima confruntare dintre Dinamo București
și H. C. Zagreb în sferturile de finală ale „C.C.L”
Tot o echipă din Zagreb este viitoa

rea parteneră de întrecere a dinamoviș- 
tilor bucureșteni în cadrul sferturilor 
de finală ale „Cupei Campionilor Eu- 
Topeai''. Intr-adevăr, campioana țării 
noastre va întîlni la București (meciul- 
tur) pe H.C. Zagreb, una din cele mai 
valoroase formații de handbal din Iu
goslavia. Meciul este programat miercuri 
seara în sala Floreasca.

Dinamoviștii — după o scurtă vacan
ță — și-au reluat săptămîna trecută 
pregătirile, acorduid toată atenția aces
tei dispute. Echipa se află îsitr-o formă 
bună, fapt confirmat de evoluția ei de 
sîmbătă seara, în cadrul „Cupei de iar- 
nă“, cînd a dispus clar de formația Ști
ința cu scorul de 36—20. Iuănescu, Mo

vietone a scoțienilor la scorul de 11—6 
(0—6). Rugbiștii francezi au conclus 
la pauză cu 6—0 prin punctele mar
cate de Boniface (dropgol) și Albala- 
dejo (lovitură liberă). Cu vîntul din 
spate, scoțienii domină în repriza se
cundă și pînă în minutul 75 egalează. 
Cu 3 minute înainte de sfîrșit Thom
pson realizează o încercare, transfor
mată apoi impecabil de Scotland ast
fel că francezii nu pot decît să for
țeze egalarea, însă fără succes.

FOTBAL PE GLOB
TURNEUL BIN MEXIC

• In primul meci al turneului in
ternațional de fotbal de la Guadala
jara (Mexic), echipa braziliană „Pal- 
meiras" a terminat la egalitate: 2—2 
cu „Nacional" (Mexic). Echipele Atlas 
și Monterrey, ambele din Mexic, au 
făcut, de asemenea, joc egal: 1—1.

O Echipa Vasas Budapesta, care 
participă la turneu, nu a susținut 
încă nici un meci. Fotbaliștii maghiari

248 p. (84 m, 81 m), 2. Kocikin
(U.R.S.S.) 244,10 p.- (85 m, 83 m), 15 
km: 1. Dorigo (Italia) 48’27“; 2. Oika- 
rainen (Finlanda) același timp.

8 ȚĂRI LA CAMPIONATELE EURO
PENE DE PATINAJ VITEZĂ

Campionatele europene masculine 
de patinaj viteză vor avea loc în zi
lele de 2 și 3 februarie la Goteborg. 
Pînă in prezent s-au înscris echipele 
a 8 țări: U.R.S.S., Finlanda. Olanda. 
Anglia, R.P. Ungară, R.D. Germană, 
Franța și R.F. Germană.

CONCURSUL DE COBORlRE DE LA
GRINDELWALD

Proba de coborire din cadrul con
cursului internațional feminin de 
schi de la Grindelwald a fost cîști- 
gată de Bărbi Hannerberger (R.F.G.). 
Ea a realizat timpul de 2:38,07 fiind 
urmată în clasament de Traudl He
cker (Austria) — 2:39,28 și Edith 
Zimmerman (Austria) — 2:39,86. 

zer, Costache I și Bădulescu ni s-au 
părut a fi cei mai în formă, dar și 
ceilalți jucători folosiți de prof. Oprea 
Vlase au manifestat multă vervă.

Echipa din Zagreb este așteptată să 
sosească în cursul zilei de mîine. Cam
pioana Iugoslaviei constituie scheletul 
echipei reprezentative și, în lotul care 
se va deplasa, ni s-au anunțat șase 
jucători care au evoluat și în luna de
cembrie, la București, eu prilejul întîl- 
nirii R.P. Romînă — R.P.F. Iugosla
via (18—12): portarul L. Gory, V. 
Dekaris, VI. Viran, Z. Malici, Z. Koc- 
zian și R. Pavicici. în echipa din Za
greb mai evoluează Jejici, Tolia, Șuiei. 
Tieiei și Bambir.

De reținut că în turul anterior al 
competiției, Dinamo a eliminat, la Bucu
rești, pe Sparlacus Budapesta cu 24-—11 
(10—6), iar H.C. Zagreb, pe Grassho- 
pers, la Zurich, cu 26—15 (14—7). 
Arbitrul întîlnirii este F. Bocek (R.S. 
Cehoslovacă).

Cicliștii sovietici vor participa 
la „Torul viitorului"

După cum transmite corespondentul 
sportiv al Agenției TASS, o echipă de 
cicliști sovietici va participa anul a- 
cesta pentru prima oară la tradiționala 
competiție „Tour de l’Avenir" care sc 
desfășoară simultan și pe același traseu 
cu Turul Franței. La competiția „Turul 
viitorului" sînt admiși, alergători ama
tori, precum și cicliști independixiți 
pînă la vîrsta de 25 de ani.

au jucat duminică în Guatemala cu 
o selecționată a țării pe care au în
vins-o cu 6—3 (3—1).

« Turneul internațional de fotbal 
de la Mexico City a continuat cu 
desfășurarea meciului Vasco de Gama 
(Brazilia) — America (Mexic). Fotba
liștii brazilieni au terminat învingă
tori cu scorul de 1—0 (1—0).

IRLANDA DE NORD — TARA 
GALILOR 2—0

• într-un meci internațional de 
fotbal disputat la Wrexham, selecțio
nata Irlandei de Nord a învins cu 
2—0 (1—0) echipa Țării Galilor. A- 
ceasta din urmă va întîlni în martie, 
în meci revanșă echipa Ungariei in 
cadrul „Cupei Europei".

Plenara Comitetului 
olimpie al U.R.S.S.
MOSCOVA (Agerpres). — La 

Moscova s-au desfășurat recent lu
crările plenarei Comitetului olimpic 
al U.R.S.S. Plenara a discutat pre
gătirile pe care le fac Comitetul 
olimpie și federațiile sportive din 
U.R.S.S. în vederea Jocurilor Olim
pice de iarnă și de vară din 1964.

Au prezentat rapoarte vicepreșe
dintele Comitetului olimpic al 
U.R.S.S., Evgheni Valuev, și Alexei 
Romanov, membru în Comitetul Olim
pic Internațional. La discuții au luat 
parte președinții federațiilor sportive 
unionale și președintele Comitetului 
olimpic al U.R.S.S., Constantin An
drianov.

Plenara a dezbătut încercările 
cercurilor reacționare din Occident 
de a pune sportul în slujba răz
boiului rece și s-a declarat de acord 
cu acțiunile C.I.O., îndreptate îm
potriva discriminărilor rasiale și 
politice.

Plenara a luat cunoștință de regu
lile de participare la Olimpiadă ela
borate de C.I.O. și a hotărît ca re
comandările acestui for să fie popu
larizate în rindul sportivilor sovie
tici. Participanții la plenară au subli
niat cu toții că în Uniunea Sovie
tică sportul a căpătat un larg ca- 
recter de mase, făcmd parte inte
grantă din educația omului nou.

Președintele Consiliului central «1 
organizațiilor sportive din U.R.S.S., 
Iuri Mașin, a declarat că sportivii 
sovietici vor participa la Jocurile 
Olimpice din 1964 la toate ramurile 
sportive, în afară de bob și hochei 
pe iarbă. Au fost aleși ca vicepre
ședinți ai Comitetului olimpic al 
U.R.S.S. : Evgheni Valuev și Roman 
Kiselev. Secretar general a fost con
firmat Vladimir Savin.
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