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Corespondenții ne scriu despre;

Tineretul din raionul Foc
șani a primit cu bucurie 
vestea organizării Spar- 

ichiadei de iarnă a tineretului, 
asociațiile sportive au prelucrat

regions'.;
Hunedoara I

regulamentul competiției, luind 
din timp toate măsurile necesare 
pentru a asigura buna desfă
șurare a întrecerilor. Au fost 
confecționate fotomontaje cu as-

* 4 pagini 25 bani

Iată o fază din primele minute de joc. Dekaris și Malici (în alb) par hotărîfi să oprească prinr. 
orice mijloace pătrunderea lui Costache IC

Folosind zilele prielnice, duhurile raionale din Capitală au 
organizat numeroase concursuri de schi și săniuțe. Iată un aspect 
tîp la întrecerile de schi-fond la care participă tinerii de la 

Școala profesională „Electromagnetica*.
Foto: Aurel Cri șan

pecte de la edițiile precedente 
și s-a dus o susținută muncă de 
popularizare a sporturilor pre
văzute in regulament, prin sta
țiile de radioficare și radioampli
ficare. Din acest punct de vedere 
s-au evidențiat asociațiile Recolta 
Obilești, Partizanii Păcii Ure- 
chești, Tinerețea Odobesti și 
altele.

Pină la această dată au parti
cipat la concursuri aproape 6 000 
de tineri și tinere. Asociația Uni
rea Focșani (de pe lingă Școala 
medie Unirea) și-a desemnat 
campionii la cros și trintă pre
cum și echipele campioane pe 
clasă la gimnastică, băieți și fete. 
Dintre noii campioni s-au impus 
îndeosebi elevii Dumitru Butnaru 
și Titus Tolescu, la trintă, .Ana 
Ivanov și Viorel Măxinoi — la 
cros. La gimnastică, echipa de 
fete a clasei a IX-a și cea de 
băieți a clasei a X-a s-au pre
zentat cei mai bine.

Rezultate bune au obținut și 
asociațiile Voința din comuna 
Slobozia Ciorăști (la întrecerile 
care au avut loc pină acum au 
participat 21® concurenți) si Mil- 
covul Risipiți. Mai sint,’ insă, 
asociații in care numărul de 
sportivi prezenți la startul con
cursurilor este foarte mic. Exem
plu: MUoovul Fructexport Foc
șani — unde au fost organizate 
in treceri doar la șah și tenis de 
masă. Puține asociații din raio
nul nostru au organizat con
cursuri de orientare turistică sau 
haltere.

NECULAI BOBOCEA

Dinamo București a debutat cu o splendidă victorie 
întrecînd H. C. Zagreb cu 22-8 (8-5)!

Au apărut primele broșuri din ciclul
„Biblioteca sportivului*

I Pentru a contribui la îmbogă- 
Ițirca cunoștințelor sportivilor noș- 
|tri,<J£ditura UCFS a inițiat tipă
rirea mai multor broșuri grupate 
pn ciclul „Biblioteca sportivului*. 
I Broșurile, scrise de antrenori, 
[medici sportivi și alți specialiști, 
[se caracterizează printr-o tematică 
[variată. în paginile lor sînt pre- 
Izentate, într-o formă accesibilă 
Iși interesantă, numeroase proble
ms importante, privind pregătirea 
[modernă a sportivilor. Prin ac- 
[tualitatea lor, broșurile prezintă 
[interes nu numai pentru sportivi 
|ci ;și pentru antrenori, instructori, 
tehnicieni diri cele mai 
[ramuri de sport.
I Primele apariții din 
serie „Tehnica sportiva11 
D. Donskoi și „Refacerea

I lății de muncă în activitatea spor-

diferite

această 
de D. 
copaci-

Știința —Dinamo București
In campionatul de volei

tivă* de B. S. Ghippenreiter, 
fi fără îndoială bine primite 
cititorii sportivi. în cursul acestui 
trimestru, ele vor fi urmate de 
broșurile „Sportul și respirația'* 
de V. V. ’ 
trolul* de

O altă 
vor vedea 
rului fac parte din ciclul „Sport 
și sănătate**. Ele scot în evidență 
influența binefăcătoare a exerci- 
tiilor fizice asupra organismului 
și deci necesitatea practicării lor 
pentru oamenii muncii de diferite 
profesii, yîrste etc.

Dintre primele lucrări care vor 
apare în acest ciclu enumerăm : 
„Păstrați-vă sănătatea* de 1. M. 
Sarkizov — Se raz ini, „Munca in
telectuală și cultura fizică* de 
G. M. Aseev. T. E. Norkina și 
E. A. Flerovski, „Maternitatea și 
cultura fizică* de M. Kondra
tieva, traduse din limba rusă. 
Ele vor fi urmate de alte titluri 
tot atît de instructive și intere
sante.

vor 
de

Mih ailov și „Autocon- 
N. B. Tambian etc. 
suită de broșuri care 
în curînd lumina tipa-

Majoritatea asociațiilor spor
tive din raionul Curtea de 
Argeș au creat eele mai 

bune condiții tinerilor și tinere
lor care participă la concursurile 
Spartachiadei de iarnă. Au fost 
procurate 
mingi de 
etc. De 
locale au
pentru tenis, 
piese de șah etc. Ca un rezultat 
al acestor măsuri precum și al 
activității instructorilor volun
tari pe ramură de sport din 
asociații, în raionul nostru, plnă 
la data actuală au luat parte la

jocuri de șah. palete, 
tenis de masă, schiuri 

asemenea, din resurse 
fost confecționate mese 

schiuri, săniuțe,

(Continuare in pag. a 2-a)

Cine ar fi crezut — după ce 
trecuseră 10—15 minute de joc 
din partida Dinamo București 
H. C. Zagreb — că jocul se va 
încheia cu victoria atît de cate
gorică a dinamoviștilor ? Era 
greu de presupus așa ceva pen
tru că mi această perioadă de 
timp- jucătorii oaspeți. deciși 
să obțină în deplasare un rezul- 

i tat cît mai strîns. s-au apărat 
cu îndîrjire, aoeJînd. nu de pu
ține ori, la mijloace ne re gu lamen
ta re în oprirea acțiunilor echipei 
noastre. In astfel de condiții era 
foarte greu să te apropii de semi
cercul formației din Zagreb și 
chiar dacă se reușea acest lucru, 
handbaliștii romîni trebuiau să 
treacă peste un alt obstacol ’ 
portarul Cori, oare ieri a apărat 
excepțional.

începută, deci, în acest " fel, 
partida a fost dinamică. însă fără 
să aibă un nivel tehnic prea ri
dicat. Scorul se menținea apro
piat. mai ales pentru că, în a- 
părare, dinamoviștii au avut unele

Concurs de patinaj artistic
pentru micii sportivi

ezitări. primind goluri 
Așadar, în minutul 4 
marcaj arăta scorul de 
tru II. C. Zagreb. Dinamo obți- 
nînd egala rea puțin mai tînuu 
(nun. b). Apoi este 2—1 șl în 
minutul 10 (!) 2—2. „Scor de 
fete“ — cum. pe bună dreptate, 
exclama cineva lingă noi. $i a- 
cea stă situație s-a menținut pini 
în min. 20 ckid cu prețul onor 
mari eforturi dinamoviștii ajunse
seră să conducă cu 6—3. In a- 
cc-»t moment antrenorul VI a se îl 
schimbă pe Bogolea cu Redl 
(oare va face o partidă foarte 
bună). I*e de altă parte, Dinamo 
joacă ceva mai legat, pasele au 
mai multă direcție, iac acțiunile 
mai mult nerv. Repriza se încheie 
cu scorul dc 8—5 pentru bucu
reșteni.

După pauză era de presupus 
că lupta va fi și mai dirză. Dar 
dinamoviștii — înțelegînd pro
babil că dacă o să aștepte să 
fie ,,lăsați“ să joace handbal se 
va... termina meciul — pornesc 
un iureș în stilul lor caracteris
tic și, bineînțeles, golurile cad 
unul după altul. In apărare Dina
mo aproape că nu mai greșește 
nimic, astfel că avem surpriza

para bile, 
tabela de 
1—0 pen-

de a constata că echipa H. CL. 
Zagreb, atît de prezentă în joo 
în prima repriză aproape că * 
dispărut. Dinamo București se 
distanțează, minut cu minut, ter- 
niinîod meciul cu o diferență care 
ne face să privim eu profund op
timism calificarea dinamoviștilor 
în semifinalele „C.C.E.* : 22—8 t 
Despre felul în care a evoluat e- 
chipa noastră în repriza’secundă 
se poate scrie numai lgFpoaitiv.

Arbitrul Pândele Cirligeanu, a- 
nunțat în ultimul moment că tre- ' 
buie să-l înlocuiască pOțFrantiselr j 
Booek 
achitat 
destul 
timpul
te corect 
apropierea

Și acum
mâții:

DINAMO BUCUREȘTI: Bogo- 
lca (Redl) — Ivănescu (5), Co
vaci, Popescu, Moser (9), Ilnat 
(1), Costache I (3), Cost ache II 
(3), Bădulescu (1), Coman.

H

(R. S. Cehoslovacă) s-si > 
bine de această sarcină, 

dificilă. El a fost tot ’ 
fază și a apreciat foar- 
aprigele dispute din ‘ 
semicercului.

i iată cele două for-

de
pe

C. ZAGREB ; Gori — Koci- 
jan, Bambir (3), Dekaris (l)t 
Pavicici (2), Malici, Șuiei (I)» 
Cigici, Jerici (1). j

CĂLIN ANTONESCU
Comisia de specialitate din 

Capitală organizează sîmbătă și 
duminică întrecerile fazei orășe
nești a concursului republican de 
patinaj artistic rezervat copiilor, 
în program figurează probe pen
tru următoarele categorii de vîrs- 
te : 6—7 ani, 9—10 ani, 11—12

ani și 13—11 ani. Și-au anunțat 
participarea circa 50 de fete și 
băieți.

• S-a redeschis patinoarul a- 
menajat pe 
din parcul 
blicul are 
între orele

HOCHEIȘTII NOȘTRI ÎNVINGĂTORI ÎN AUSTRIA ‘
terenurile de tenis 

sportiv Dinamo. Pu- 
acces în fiecare zi 
9—11.30 și 16—19.

Ultima restanță — din prima 
etapă a campionatului masculin 
in seria a doua a categoriei A — 
se dispută astăzi la Timișoara, 
între echipa locală Știința și Di- 
namo București. înaintea jocului 

I de azi, Știința se află pe locul 
6^ iar Dinamo pe locul 4 îu cla
sament.

Steagul roșu— 
campioană a regiunii Brașov

la hochei pe gheață
0D0RI1EI (prin telefon). — 

In localitate s-au desfășurat jocu
rile campionatului regiunii Bra
șov. Partidele s-au disputat în 
localitate, din cauza condițiilor 
nefavorabile de la Sighișoara, 
unde fuseseră inițial programate. 
In meciul pentru locurile 1—2, 
Steagul roșu Brașov a întrecut pe 
Voința Sighișoara cu 5—1 (1—0, 
3—0, 1—1), calificîndu-se pen
tru turneul de calificare de la 
Gheorghieni. In meciul pentru 
locurile 3—4, A v întul Tg. Se
cuiesc a întrecut pe Textila Sf. 
Cheorghe cu 10—2 (3—0, 5—0, 
2—2) (Balaș și Ion Bartha, 
•oresp).

Foto: V. Bageac

VIENA (prin telefon). Echipa 
selecționată de hochei pe gheață 
a București ului și-a început tur
neul în Austria jucind marți sea
ra la Viena. Iloclxiștii noștri au 
întîlnit formația Wiener Eislauf- 
vea-ein. clasată pe locul doi în 
campionatul Austriei. în ciuda 
temperaturii scăzute (minus 10 
grade), un public numeros a a- 
sistat la întîlnire.

Victoria a revenit echipei ro- 
mîne cu scorul de 6—2 (0—2, 
4—0, 2—0): In prima parte a 
meciului, echipa București ului a 
jucat timid permițînd gazdelor 
să conducă cu 2—0 prin punc
tele înscrise de Staubl și Reichl 
în minutele 2 și 4. Spre sfîrși- 
tul reprizei, jocul se echilibrea
ză. în a doua parte, hocheiștii 
bucureșteni joacă mai rapid, re

duc handicapul prin Formezi 
și egalează prin Biro. conti
nuare, ei se impun autoritar și 
mai înscriu prin Cala mar și Biro. 
Ulti ma repriză aparține în între
gime jucătorilor romîni, care urcă 
scorul prin Varga și Biro. De 
remarcat că Varga a mai înscris 
un gol valabil, neacordat de ar
bitru. deoarece pucul, șutat cu 
multă forță... a ieșit prin plasă, 
s-a lovit de mantinela din spate 
și a revenit în teren ! Echipa 
Bucureștiului a prestat un joo 
bun. Jucătorii Floreseu și Szabo l 
au fost ușor accidentați.

★
Aseară, la Klagenfurt, în cel 

de-al doilea meci, București — 
A. K. Klagenfurt 6—0 (1—0r. 
1—0, 4—0).

Turneul internațional de șah de la Bad Liebenstein
Turneul internațional de șah 

de la Bad Liebenstein (o sta
țiune balneară de lingă Ber- 

, lin) a continuat sub semnul 
i surprizelor. Doi dintre favo- 

riții concursului, marii maeștri 
Polugaevski și Uhlman au su
ferit înfrângeri. Veteranul tur
neului, maestrul maghiar Szi- 
laghy, l-a învins in runda a 
Il-a pe Polugșevski, iar Jansa 
l-a obligat pe Uhlman să se 
recunoască învins tir-runda ur-- 

. «nățoare^ ,•/ " ■ I

Ciocîltea a întrerupt partida I 
cu Minev (runda a'-jl-a) și a > 
remizat cu Szilaghy.

Alte rezultate: Lîdberth — 
Uhlman ,*/2—*/2) Malîcfi — Szily ~i 
J/2—y2, karaklaicj — Minev
i/2—>/2, Gipslis aasăffansa 1—0 ■ 
(runda a H-a); 'Lieberth — 
Malich ,*/2—‘/2; Polugaevski — j 
Gipslis */2—</2 (runda a IIf-a)J i 
Restul partidelor s-au întrebi 
rupt.

în clasament conduc după i 
'trei runde Gipslis și Jansa- «fci 
clte 2 puncte. , *

- - -



Cu tinerii hocheiști și patinatori romini in R. P. Bulgaria ET
Însoțind în R. P. Bulgaria pe tinerii 

noștri hocheiști și patinatori artistici, am 
avut o surpriză plăcută: tacă de Ia gra
niță c-îțiva activiști sportivi din Ruse și 
iov. Boris Boiadjiev din partea federației 
bulgare de hochei-patinaj ne-au urat hun 
sosit în țara vecină și prietenă. Repre
zentantul federației de specialitate, care 
ne-a insolit în tot timpul șederii în Bul
garia, a rămas surprins când a făcut cu
noștință cu tinerii noștri hocheiști.

— Ați venit cu echipa de juniori ? 
« exclamat el privindu-i pe Dumilraș în 
vârstă de 16 ani, Mihăiloscu in etate de 
17 ani, Pană, Ștefanov s.a. hocheiști ro
mâni care nu depășesc 20 de ani.

Văzkid cit de tînără este echipa noas
tră. gazdele sperau într-o victorie sau 
ta cel mai rău caz, după turn ne-a de
clarat antrenorul bulgar Pantelei Pantev, 
la un scor egal. Dar băieții noștri au 
întrecul toate așteptările, câștigând dubla 
Suiilture ou reprezentativa R. P. Bulgari» 
cu 6—1 și respectiv 6—5. întâlnirea re
vanșă a fost o partidă de toată frtnru- 
•dca ..

ACTIVITATEA LA ZI

Cde două jocuri susținute în capitali 
R. P. Bulgaria au fost larg comentate 
de presă, radio, precum și de specialiștii 
care au asistat la ele. Iată oîteva păreri 
autorizate :

BORIS BOIADJIEV: .Nu credeam ca 
băieții voștri să fie atit de priceputi In 
mlnuirea crosei. Ei au patinat mai iute 
decit jucătorii noștri și au fost superiori 
In tehnica șuturilor la poartă. E e echi
pă de viitor".

IAROSLAW POKORNY (R.S.C.) ar- 
Intru : „Am văzut de multe ori naționala 
dv. Dar nu am știut că aveți și jucători 
tineri atit de buni, care de pe acum pot 
să înlocuiască fără prea mari emoții pe 
unii dintre jucătorii din echipa A. Ti
nerii hocheiști romini mi au lăsat o fru
moasă impresie".

PANTELEI PANTEV, antrenorul repre
zentativei bulgare: „Au fost primele me
ciuri internaționale pe care le-am susți
nut In acest sezon acasă și — firește — 
am dorit să le dștigăm. Dar jocul colec
tiv și tn viteză al echipei dv. nc-a de
pășit. Se cunoaște că aveți in București 
o „școală a hocheiului".

ir

Am dori ca băieții noștri să joace 
mereu ca iu meciul revanșă cu hocheiștii 
bulgari. în dorința aceasta, le facem 
câteva recomandări. Pană a fost cel mai 
bun jucător al echipei și dacă va con
tinua să se pregătească cu aeeeași eon- 
știinciozitale va fi și în viitor un exem
plu demn de unaat pentru colegii săi. Și 
loanovici a fost la înălțime dar va 
trebui să joace cu mai uiuh curaj iar

Ttnărul nostru atacant Stefanov (9) s-a infiltrai in dispozitivul apărării bulgare, 
a șutat, dar pucul care pare că va intra in plasă printre picioarele portarului 
Troiene m fi dedal in ultimi instanță de acesta. Fază din primul meci 

R.P.R. (tineret) — RP.B. 6—1.
Foto: Tr. Ioanițeseu

• întrecerile de baschet din ca
drul campionatelor republicane vor 
fi reluate la 3 februarie, cu meciu
rile etapei a Vl-a, atit la băieți cît 
și la fete. Jocurile etapei a Vll-a

■ (ultima din tur) se vor desfășura joi 
’ 7 februarie.

• în completarea programului de 
duminică 20 ianuarie, cînd se va juca 
partida-retur dintre Steaua București 
și Honved Budapesta în cadrul 
„C.C.E.", vom putea asista la pri
mele meciuri din cadrul „Cupei ora
șului București", competiție rezer
vată formațiilor fruntașe din Capi
tală. Se vor întîlni, la început, echi
pele feminine Voința și Unirea (ora 
17), tar în continuare, cele mascu
line ale cluburilor Rapid și Dinamo 
(ora 18,15). In special, această ul
timă partidă se anunță extrem de 
interesantă, cunoscută fiind poziția 
fruntașă a celor două formații, în

: seria a Il-a a campionatului.
• Ni s-a anunțat și numele celui 

I de al doilea arbitru al partidei
Steaua — Honved, care se va des
fășura duminică în sala Floreasca la

ora 20 : Muhamedjanov Gabdlnur 
(U.R.S.S.).

• In ultima vreme, tot mai mulți 
arbitri romîni au fost desemnați să 
conducă meciuri internaționale în 
„C.C.E.“. Astfel, Ion Petruțiu a arbi
trat meciul-retur dintre Olimpia 
Ljubljana și Macabi Tel-Aviv (71— 
72), iar Gh. Roșu a condus partida- 
retur dintre T.S.K.A. Moscova și 
A.S.K. Vorwarts Halle (71—40). Ar
bitrul internațional Constantin Armă- 
șescu este delegat la 20 ianuarie să 
arbitreze la Budapesta meciul retur 
dintre M.T.K. — Union Nibelungen 
Viena, iar Sigismund Ferencz se va 
deplasa la 23 ianuarie la Sofia, pen
tru partida Spartak Sofia — T.S.K.A. 
Moscova.

• Comisia de baschet de pe lîngă 
consiliul orășenesc UCFS Bucu
rești anunță pentru ziua de luni 21 
ianuarie ședința de analiză a activi
tății desfășurate în Capitală în anul 
1962. La această ședință, sînt invi
tați toți delegații echipelor fruntașe 
și a celor care activează în campio
natul orașului București.

TEAIS DE MASA mMTIIIRM]

Ciobotaru, Ia fel de bun, sg nu mai 
dribleze excesiv. Crișan a apărat bine în 
ambele partide dar este necesar să-și 
îmbunătățească poziția de bază și plasa
mentul. Florescu s-a comportat frumos 
dar ne a creat și multe emoții. A comis 
infracțiuni și a fost pe bună dreptate 
eliminat de mai multe ori de pe teren 
punînd în pericol echipa. El este dotat 
cu calități și nu are nevoie să recurgă 
Ia atacuri nepermise în lupta pentru puc. 
Niță a marcat goluri spectaculoase, dar 
a și ratat multe ocazii clare. Trebuie 
neapărat să-și îmbunătățească tehnica 
șutului la poartă. Barbu, Fogoroș și 
Vakar I să fie mai atenți la pase, mai 
deciși în intervenții și să nu «nai j’oace 
individual. Mihăilescu să ridice capul 
din „pământ" când conduce pucul iar 
Lungu și Stefanov să acționeze cu mai 
multă vigoare, pe măsura tinereții lor.

★

— Să icniți să-i vedeți pe patinatorii 
noștri, l-am invitat pe studentul bulgar 
L. Botev cu care am călătorit spre Sofia.

— l-am văzut.
— Ciad ?
— Anul trecut la Sofia
— 4??
— Mi-au plăcut. Am să via și. acum 

neapărat.
Surpriză ! Cunoscutul nostru ne-a în

tâmpinat a doua zi la intrarea în sta
dionul de iarnă, la antrenamentul de 
acomodare pe care l-au făcut patinatorii 
noștri în dimineața zilei de eoncurs. De 
altfel, ii tribunele stadionului îi aștep
tau pe sportivii romîni zeci de spectatori

Aceștia i-au chemat pe nume pe Cristina 
Patraulea, Radu Ionian și Elena Moiș 
cînd au apărut pe gheață. îi cunoșteau. 
Cristina Patraulea, Elena Moiș și Radu 
Ionian au făcut anul trecut la Sofia 
prima lor demonstrație în fața publicului 
de peste hotare. Atunci, ei și-au făcut 
mulți prieteni la Sofia, care acum îi 
priveau cu admirație la antrenament. 
Fețele spectatorilor parcă spuneau : 
„Cit de mult au progresat de anul tre
cut..." După amiază au venit să-i vadă 
pe cei trei patinatori romîni peste 6 000 
de spectatori. Elena Moiș a prezentat un 
bogat și variat repertoriu de figuri liber 
alese executate cu multă eleganță și gra
ție iar Cristina Patraulea și Radu Io
nian au demonstrat o suită de figuri 
dificile. Cei trei patinatori romîni au 
oferit o după-amiază plăcută nu numai 
celor 6 000 de spectatori ci și nenumărt- 
ților telespectatori care au urmărit pro
gramul în fața micilor ecrane ale tele
vizoarelor. Ziarul de specialitate „Naro- 
den Spart" a caracterizat — de altfel — 
în cronica respectivă, însoțită de foto
grafia perechii Cristina Patraulea-Iladu 
Ionian, evoluția patinatorilor romini ca o 
„reușită demostrație de -i'm, grație și 
măiestrie".

TR. IOANIȚESCU

„Cupa de iarna" in țara
SIBIU. — în etapa a Il-a a re

turului „Cupei de iarnă" s-au înre
gistrat următoarele rezultate : femi
nin : ' C.S.M. Sibiu I — C.S.M. Me
diaș 13—3 ; Firul roșu Tălmaciu — 
Faianța Sighișoara 2—22; Textila 
Cisnădie — Flamura roșie Sibiu 
15—1 ; S.S.E. Sibiu — C.S.M. Sibiu II 
4—16 ; masculin : Voința Sibiu — Vo
ința Sighișoara 20—16 ; Textila Cis
nădie — Flamura roșie Sibiu 30—19 ; 
C.S.M. Mediaș — Metalul Copșa Mi
că 14—21 ; A.S. Sibiu — G.A.C. „9 
Mai" Cisnădioara 17—20. (ILIE IO
NESCU, coresp.).

TIMIȘOARA. — Cu ocazia partidei 
Știința — Tehnometal, din cadrul 
„Cupei de iarnă", spectatorii au a- 
sistat și la o serie de atitudini care 
nu au nimic comun cu sportul. A- 
semenea manifestări le-au avut doi 
jucători de la Tehnometal : Ernest

Pflanzer și Mihai Calafus. Tonul l-a 
dat Pflanzer, supărat pe publicul care 
și-a manifestat dezaprobarea față 
de jocul dur prestat de el. Pflanzer 
a început să aducă injurii specta
torilor. Apoi, Calafus i-a ținut isonul, 
în loc să-1 tempereze. Iată cum au 
înțeles acești doi sportivi să răsplă
tească prezența spectatorilor în nu
măr din ce în ce mai mare la jocu
rile de handbal ! Dar, nu trebuie să 
ne mire prea mult că Pflanzer s-a 
comportat în acest fel ! El nu este 
la prima abatere. Tot în cadrul 
„Cupei de iarnă", Pflanzer a fost 
eliminat de pe teren și suspendat 
pe 2 etape pentru joc dur. Sperăm 
că Consiliul regional Banat al 
UCFS va lua măsuri exemplare 
pentru ca în viitor să nu se mai re
pete asemenea fapte. (AUREL AR- 
NAUTU, coresp.).

A FOST ALCĂTUIT PROGRAMUL PRIMEI ETAPE A „CUPEI R.P.R.
Azi iiiccpc cursul de antrenori pentru sărituri

TIBERIU COVACI Șl CATRINEL FOLEA, ÎNVINGĂTORI
IN CONCURSUL

Concursul de verificare disputat cu 
participarea unor membri ai lotului 
republican și a fruntașilor tenisului 
de masă bucureștean s-a bucurat de 
un interes deosebit. întrecerile au 
avut loc marți și miercuri în sala 
de la stadionul Republicii din Ca
pitală și s-au terminat cu succesul 
lui Tiberiu Covaci în grupa I și Ca- 
trinel Folea în grupa secundă. In 
special Covaci a jucat cu multă de
zinvoltură, folosind acțiuni variate și 
mai ales loviturile de atac. Cit des
pre Catrinel Folea, fără a avea pre
gătirea corespunzătoare ea a luptat 
cu dirzenie și a avut o bună orien
tare tactică.

Dintre ceilalți concurenți, merită 
mențiuni Ella Constantinescu, Ange- 
leecu, Maria Alexandru, Bottner, 
Gheorghiu, Marta Tompa.

în întîlnirile din grupa I, Maria 
Alexandru, Geta Pitică și Ella Con
stantinescu au avut avantaj de -|-7 
la Bottner, Gantner, Covaci, de -j-5 
la Angelescu, Ionescu Soare și de 
+3 la Iscovici, Gheorghiu. între ele, 
cele trei jucătoare au pornit de la 
egal.

Iată clasamentele și rezultatele în
registrate : GRUPA I : 1. Covaci 
(Arad) 9 victorii, cu Angelescu 3—0, 
Eila Constantinescu 3—0, Bottner 3—0, 
Gantner 3—0, Maria Alexandru 3—1, 
Iscovici 3—1, Geta Pitică 3—0, Io
nescu Soare 3—0, Gheorghiu 3—0 ; 
2. Angelescu 7 v. cu Ella Constanti
nescu 3—2, Bottner 3—2, Gantner 
8—0. Maria Alexandru 3—1, Iscovici 
8-3, Geta Pitică 1—3, Ionescu Soare

DE VERIFICARE
3—2, Gheorghiu 3—0 ; 3. Ella Con
stantinescu 6 v. cu Bottner 3—1, 
Gantner 3—1, Maria Alexandru 3—1, 
Iscovici 2—3, Geta Pitică 3—0, Io
nescu Soare 3—1, Gheorghiu 3—1 ;
4. Bottner 6 v. cu Gantner 3—0, Ma
ria Alexandru 3—0, Iscovici 3—1, Ge
ta Pitică 3—0, Ionescu Soare 3—0, 
Gheorghiu 3—0; 5. Gantner 5 v. cu 
Maria Alexandru 3—2, Iscovici 3—1, 
Geta Pitică 3—2, Ionescu Soare 3—0, 
Gheorghiu 3—0; 6. Maria Alexandru 
4 v. cu Iscovici 3—2, Geta Pitică 3—2, 
Ionescu Soare 3—1, Gheorghiu 3—2 ;
7. Iscovici 4 v. cu Geta Pitică 3—1, 
Ionescu Soare 3—0, Gheorghiu 3—0 ;
8. Geta Pitică 2 v. cu Ionescu Soare 
3—1, Gheorghiu 0—3 ; 9. Ionescu 
Soare 1 v. cu Gheorghiu 3—0.

GRUPA A II-A : 1. Catrinel Folea
7 v. cu Marta Tompa 3—0. Bărbu- 
lescu 3—1, Dan Antonescu 3—1, Ma
riana Jandrescu 3—1, Luci Slăvescu 
3—0, Iudith Krezsek 3—0, V. Jan- I 
drescu 3—0 ; 2. Marta Tompa 6 v. cu 
Bărbulescu 3—1, D. Antonescu 3—1, 
M. Jandrescu 3—0, L. Slăvescu 3—1, 
I. Krezsek 3—1, V. Jandrescu 3—2 ; 
3. Bărbulescu 4 V. cu D. Antonescu 
3—2, M. Jandrescu 0—3, L. Slăvescu 
3—1, I. Krezsek 3—0, V. Jandrescu 
3—1 ; 4. D. Antonescu 4 v. cu M. 
Jandrescu 3—2, L. Slăvescu 3—0,
I. Krezsek 3—0, V. Jandrescu 3—1 ;
5. M. Jandrescu 2 v. cu L. Slăvescu
1— 3, I. Krezsek 3—1, V. Jandrescu ,
2— 3 ; 6. L. Slăvescu 2 v. cu I. Krezsek I 
1—3, V. Jandrescu 3—0 ; 7. I. Krezsek
2 v. cu V. Jandrescu 3—0.

• Prima confruntare a schiorilor 
fruntași din întreaga țară va avea loc 
sîmbătă și duminică la Poiana Brașov, 
cu prilej’ul etapei I a „Cupei R.P.R.". 
La întreceri vor participa schiori de la 
Dinamo, Casa Ofițerilor, Steagul roșu, 
Voința, Tractorul, Luceafărul (din Bra
șov), Carpați, Voința, S.S.E. (din Si
naia), Ca rai man ol Bușteni, precum și 
echipe selecționate ale orașelor Sibiu, 
Cluj’, Reși|a, Petroșani, Vatra Domei, 
Rîșnov și Cheorghieni. Echipele vor fi 
alcătuite din 3 seniori, 3 j’uniori, o se
nioară și 2 j’unioare la probele alpina 
și același număr de concurenți la pro
bele de fond.

A

• Programul acestei etape este ur
mătorul : Ș1MBATĂ : slalom uriaș (pe 
pîrtia Sulinarului) ; fond 15 km seniori, 
5 ktn senioare și juniori, 3 km ju
nioare (în Poiana Brașovului) ; DUMI-

rilor din Vatra Dornei, a cunoscut du
minică un deplin succes. Zăpada bună, 
organizarea excelentă asigurată de co
misia raională de specialitate și pu
blicul numeros au creat un cadru plă- 
cut întrecerilor care au desemnat urmă
torii câștigători: fond 10 km tineret: 
Tr. Ciotu (Muncitorul Sanitar) ; 5 km 
j’uniori: V. Bighiu (S.S.E.) ; slalom 
special și slalom uriaș băieți: Mihai 
Miron (Steagul roșu) ; slalom special 
și slalom uriaș fete: Mariana Andreescu 
(S.S.E.). (PAVEL SPACK-coresp.).

UN REUȘIT CONCURS LA STRAJA

Recent s-a desfășurat pe pîrtiile 
din jurul cabanei Straja primul con
curs organizat pentru schiorii din re
giunea Hunedoara. Zăpada excelentă, 
organizarea ireproșabilă și entuzias
mul concurenților au făcut ca între
cerile să se bucure de un deosebit

succes. Iată ordinea primilor clasați: 
slalom uriaș seniori: 1. A. Katlo (Mi
nerul Lupeni), 2. C. Munteanu (Mi
nerul), 3. A. Gerștembrein (Știința 
Petroșeni) ; slalom uriaș juniori : 1. 
Z. Zeidel (Știința), 2. P. Kiss (Mine
rul), 3. Z. Cergă (Minerul); slalom 
special seniori: 1. C. Munteanu, 2. 
A. Ka-tto, 3. I. Batany (Minerul); 
slalom special juniori: 1. Z. Zeidel, 
2. P. Kiss; fond 10 km seniori : 1. 
Gh. Lupaș (Minerul), 2. P. Ambra? 
(Minerul); 5 km juniori: 1. St. Sebok 
(Minerul), 2. Z. Hegheduș (Minerul), 
3 km junioare: 1. Magda Gall (Mi
nerul), 2. Viorica Pavlicec (Minerul).

Primul loc pe echipe a fost cuce
rit de sportivii asociației Minerul Lu
peni, urmați de cei de la Știința Pe
troșeni și Voința Petroșeni.

ST. BĂLOI-coresp.
NICÂ : slalom special (în Bitzer): ^rT¥TTTTTTTTrTTTTT<TT¥TTTTTVTTTTTTirTTTTTT¥TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTV7TTTTTTTV»
ștafetele 3x10 km seniori, 3x5 km •

SpartaciUBda de iarnă a tineretului 
de antrenament, concursul din 
„Gupei R.P.R." a fost amînat.
desfășura probabil un concurs 
strativ, pe trambulina mijlocie.

cadrult 
Se va* 
, ► întreceri peste 6 000 de tineri, dintre
demon- ► care aproape 2 000 de fete.

► Succese deosebite au obținut asocia- 
£ țiiie Foresta (1500 partieipanți), Avântul
► Tigyeni (aci, cu acest prilej a fost or-

• Sîmbătă se va desfășura și întîl-► tradiționala Olimpiadă a tigve-► mior, in care au fost antrenați m m- 
nirea internațională dintre reprezentati-> treceri sute de tineri la șah, tenis de

, inr»T» - • n ta ► masă, schi, trîntă, haltere, gimnasticăvele de niatlon ale K.r. nomine și știința Curtea de Argeș și cele
Cpmtonp ► din comunele Brăduleț, Pietrosani șigermane. ► Domnești.

►
O Azi începe la Poiana Brașov cursul ► 

de antrenori pentru sărituri de la tram- ► 
bulină, condus de cunoscutul schior > 
Harry Glass (R.D. Germană). La acest 
curs participă, printre alții, N. Muntea-ț Din ‘datele existente rezultă că la în- 

. r j- tvi tz • ►trecerile primei etape organizate pinănu, A. Nunteau, 1. Bîrlă, r l. Voinea, ►în primele zile ale lunii ianuarie 1963, 
M. Crăciun, Gh. Moșa. Al. Covaci.

► nere. Succese însemnate au fost obți-
9 ,.Copo speranțelor^, competiție caret»ute în raionul Bîrlad. Datorită muncii

► intense depuse, au fost mobilizați la 
are o frumoasă tradiție iu riad-ul scliio-► startul diferitelor întreceri 16.135 de

(Urmare din pag. 1)

EMANOIL STERESCU

Populara competiție de masă 
„Spartachiada de iarnă a tinere
tului" se bucură și în acest an 

un frumos succes pe ’ întreg cuprin- 
regiunii.

tineri (dintre care 4.500 fete) din toate 
cele 83 de asociații existente în acest 
raion. De asemenea, în raionul Iași, in 
cele 42 de asociații care au organizat 
competiții s-au înregistrat 8.950 de par- 
ticipanți, iar în raionul Pașcani (in 53 
de asociații) peste 8.600.

Dintre asociațiile sportive fruntașe 
în organizarea concursurilor Spartachia- 
dei amintim asociațiile: Recolta G.A.C. 
Bogdăneștl (r. Bîrlad), Voința și Com
plexul școlar din Bîrlad, Recolta Podul 
Iloaiei, Universitatea Iași etc.

Nu peste tot insă situația se prezintă 
la fel. De pildă, în orașul lași, in tre
cerile au început numai în 64 din cele 
99 de asociații sportive. Din această 
cauză — față de posibilități — și cifra 
de 5.314 partieipanți este, desigur, nesa
tisfăcătoare. Rezultate sub posibilități 
au înregistrat pină în primele zile ale 
lunii și raioanele Hîrlău (3 000 partici- 
panți) și Vaslui (3100 partieipanți).

Din cercetarea foilor de concurs a 
rezultat că dintre ramurile de sport 
incluse în Spartachiadă, cel mai mare 
număr de partieipanți l-au atras șahul, 
trânta, săniușul și tenisul de masă.

GH. VASILIU



Azi răspunde antrenorul
ONISIE (Steaua)

1. Sînteți mulțumiți sau nu de 
comportarea echipei în toamnă ? 
In ce măsură v-ați atins obiecti
vele fixate ?

Această întrebare afectează o serie 
de probleme vitale ale echipei noas
tre. 1962 a fost „anul marilor pre- 
laceri**, dacă-mi este îngăduit să 
spun așa. Intîrziindu-se destul de 
mult întinerirea gradată a echipei, 
am fost nevoiți să facem acest lu
cru „în masă**. Tinerii jucători care 
au venit la noi aveau de acum o per
sonalitate distinctă ca sportivi. Spu- 
nind aceasta mă gîndesc la Mateianu, 
Crăciun, Cojocaru, Hălmăgeanu, Voi
nea și chiar Tomeș. Cu toată valoa
rea individuală a fiecăruia, ei nu al
cătuiau — împreună cu ceilalți ju
cători — o echipă. Acest fapt a fost 
limpede, de la început, pentru con
ducerea tehnică a clubului nostru. 
Pe de altă parte, de-a lungul ani
lor vechea echipă a clubului Steaua 
își formase un stil propriu de joc, 
o „școală** a sa, dacă vreți, ale că
rei caracteristici esențiale am fi vrut 
să le imprimăm și noii formații : joc 
colectiv (stimulînd însă inițiativa crea
toare a unor jucători), sobrietate și 
simplitate în desfășurarea acțiunilor, 
ritm de joc ridicat, un înalt spirit 
moral, preocuparea pentru tehnică...

Pentru aceasta era necesară, mai 
întii, aducerea la același nivel de 
pregătire fizică a tuturor componen- 
ților lotului și de aci pornirea pe dru
mul anevoios al retușârii unor de
prinderi tehnice sau tactice parti
culare, ce nu serveau interesele co
lective ale formației, găsirea celei 
mai bune formule de echipă, în- 
tr-un cuvînt: munca necesară pen
tru alcătuirea unei adevărate echipe 
capabilă să practice un joc modern, 
la nivelul cerințelor internaționale 
actuale. Numărul și intensitatea an
trenamentelor a crescut, sarcinile 
jucătorilor au devenit mai multe 
mai mari.

Este o muncă 
fost înțeles de 
jucătorilor. Am 

'tem aproape de 
și sînt convins 
chiar în returul acestui campionat, 
strădania noastră, a tuturora, va în
cepe să dea roade. Unii muguri au 
și început să apară. Mă refer la 
faptul că Voinea se încadrează din 
casin ce mai mult în jocul specific 
al înaintării noastre, că Dragoș Cojo
caru devine tot mai util apărării. De 
asemenea, cred că în curînd și Ma
teianu, Crăciun sau Tomeș vor a- 
junge la nivelul 
lorlalți, capabili 
iască cu succes, 
actualitate pe care am 
toamnă și, care n-a fost îndeplinită 
decît în mică măsură, este aceea a 
îmbunătățirii jocului apărării.

In două cuvinte aș putea răs
punde : da și nu la prima întrebare. 
Da, pentru realizările obținute ; nu, 
avînd în vedere cele 
rămas de făcut.

2. Ce elemente 
propuneți pentru 
cum vedeți pregătirea lor?

Consider că cea mai mare parte a 
jucătorilor din lotul nostru pot aspi
ra la cinstea de a fi selecționați în- 
tr-unul din loturile reprezentative. 
De altfel, ei au mai făcut parte din 
aceste loturi. Ca să fie selecționați

grea al cărei sens 
marea majoritate

Si

a 
a 

putea spune că sîn- 
jumătatea drumului 

că în curînd, poate

de pregătire al ce- 
oricînd să-i înlocu- 
O sarcină de mare 

avut-o în

ce ne-au mai

din echipa dv. 
selecționare și

De la I. E. B. S
Pentru intilnirea internațională de bas

chet Steaua — Honved Budapesta, 
:are va avea loc duminică 20. I. 1963 
a sala Floreasca, s-au pus în vînzare 
rilete la casele din str. Ion Vidu, A- 
țenția pronosport din Calea Victoriei 
ir. 2 iar in ziua meciului la casa 
iilete a sălii Floreasca.

★
Pentru intilnirea internațională 

>aschet Steaua — Honvend din 20. -. 
963 de la sala Floreasca, sint valabile 
irmătoarele categorii de legitimații :

Roșit șl maro in piele, albastre în 
lermatin, gri în dermatin care poartă 
itampila „Baschet**, gri in dermatin ale 
naeștrilor sportului și antrenorilor eme- 
Iți ai sportului, precum si legitimațiile 
;erzi in dermatin, Însoțite de delegații, 
in limita locurilor rezervate iiecărui 
iar la masa presei.

★
Patinoarul natural din incinta terenu

ri de antrenament nr. 2 (Doherty) este 
lesehis zilnic de la ora 9—13 și 13—21.
Patinoarul artificial din parcul „23 

lugust** este deschis pentru public Joi, 
îmbătă ora 17—19 și duminică de la 
0—13 șl 15—17. Se închiriază ghete cu 
aține.

de

de 
i.

-A-
Zilele acestea a fost amenajat un pa- 

inoar pe terenul de tenis nr. 2 din 
arcul sportiv Progresul din București 
>tr. dr. Staicovici). Patinoarul stă la 
ispoziția publicului, in fiecare zi, între 
rele 7 și 20.
Asociațiile sportive din raionul V. I. 
enin pot organiza, pentru membrii 
or. pe acest patinoar întrecerile de 
atinaj din cadrul Spartachiadei de 
urnă a tineretului.

nou nu este nevoie decît să lu-din 
creze cu spirit de răspundere și con
secvență. Pregătirea lor să se facă 
în cadrul echipei, fiecare jucător 
avînd fișa sa individuală, adevărată 
oglindă a felului cum muncesc.

3. Aveți în perspectivă promo
varea — în acest sezon — a 
unor elemente de la juniori și 
tineret ?

In echipa de tineret avem cîteva 
elemente talentate care, continuind 
să se antreneze cu aceeași stăruință, 
pot ajunge în prima garnitură a clu
bului. Dandu, de pildă, bate tot mai 
des la poarta echipei I și probabil 
într-un viitor foarte apropiat i-o vom 
deschide. De la juniori vom promova 

Deleanu șila tineret pe Marinescu, 
Mihăilescu III.

4. Ce vă propuneți 
itarul apropiat ?

Avem un proiect pe_
foarte mult să-1 realizăm : 
superior, spectaculos și eficace. Iar, 
pe această bază : cucerirea campiona
tului și a „Cupei R.P.R.“.

pentru vi-

care ținem 
..: un joc

I
Ancheta noastră:
__________________________ i De ce multi juniori

Înainte de a trage conclu-Iată-ne ajunși la capătul anchetei noastre.
ziile asupra acestei importante probleme a fotbalului nostru, vom repro
duce — în rindurite de mai jos — citeva aspecte noi, din cuprinsul ulti
melor răspunsuri primite la redacție.

vedete**. Vă- 
cluburi și 

de a-i transfera, încep să 
fotbal un mijloc de căpătu-

după rezultate este o altă

ALEXANDRU TOR JOC (antrenor- 
Oradea): Din cauză că unii antre
nori aleargă după juniori talentați 
din alte cluburi și asociații, acești 
tineri sînt educați într-un spirit ne
sănătos. încă de la această vîrstă 
ei încep să se creadă , 
zînd dorința diferitelor 
asociații 
vadă in 
ială.

Goana
cauză care împiedică creșterea ju
niorilor. Mulți antrenori introduc in 
echipele de juniori jucători care au 
depășit cu cite 2 ani vîrsta juniora
tului, lăsînd pe tușă jucători care 
dacă ar fi lăsați să joace, ar pro
gresa mai mult decît cei ce joacă 
în locul lor.

PROF. L VULCĂNEANU (antre- 
nor-Brașov): Una din cauze este o- 
rientarea greșită în selecția copiilor

pentru echipele de juniori. Unii an
trenori sau instructori se orientează 
exclusiv spre selecționarea copiilor 
care la vîrsta cind pășesc în echi
pa de juniori prezintă o gamă oare
care de deprinderi tehnice sau de 
tactică elementară, însușită în echi
pele de copii sau în jocul neorga
nizat, neglijînd aspectul dezvoltării 
fizice în acel moment sau perspec
tivele în acest sens. Alții, căzînd în 
cealaltă extremă, preferă ca viito
rii lor elevi să posede o bună dez
voltare fizică, ignorînd importanta 
însușirii la un anumit nivel a de
prinderilor tehnice elementare.

Consider că și unii și alții gre
șesc deoarece în selecția copiilor 
pentru echipele de juniori este ne
cesar să se urmărească concomitent 
ambele aspecte. Trebuie recrutați co
pii cu anumite calități fizice, care 
însă dispun și de oarecare pregătire

La primul antrenament al „Steagului roșu<(

<>e culoa- 
iizică me- 

era mai 
se prezentau la

într-una din zilele trecute, 
rele Cabinetului de cultură 
dicală din Brașov animația 
mare ca de obicei: _ ___
controlul medical fotbaliștii echipei I 
și de tineret Steagul roșu din locali
tate.

Pe rînd, fiecare dintre sportivi a tre
cut prin „mina** doctorului Lanrian 
Taus, care, cu ajutorul aparatelor cu 
care este înzestrat cabinetul, a controlat 
din punct de vedere medical întregul 
lot. Măsurarea capacității vitale la spi- 
rometru, măsurătorile antropometrice, 
pulsul, toate au corespuns. Nu s-a con
statat nici un fel de afecțiuni care să 
contraindice reluarea antrenamentelor. 
Pe fișa fiecăruia se înregistrau rezul
tatele controlului, care In final sunau 
la fel : sănătos. Spre satisfacția antre
norului Ploeșteanu

Că jucătorii Steagului roșu așteptau 
ou nerăbdare reluarea pregătirilor, nu 
era nici o îndoială. S-a văzut chiar 
de la vizita medicală. In timp ce fă
ceau „anticamera**, înainte sau după 
efectuarea controlului, mulți dintre ju
cători (Hașoti, N&ftănăilă, Necula, 
Berekmeri) intr-o încăpere alăturată pen
tru a nu „pierde** timpul au început 
să joace.,, fotbal. Dar nu pe parchet, 
eu«n poate își vor închipui unii, ci pe 
o masă, improvizînd din bețe de chibri
turi un teren de fotbal cu porți și 
folosind — în Ioc de minge — monede 
de 5, 10 și 15 bani, cu care înaintau 
spre porți...

...Ora 14, pe stadionul Tineretului. 
Jucătorii primei echipe și eei de la ti
neret Sînt gata pentru începerea pre
gătirilor. Stat 26 și printre ei: Săgeți, 
Hașoti, Messaroș, Zaharia (de la Cri «ui

• • •

Aspect de la controlul medical al jucătorilor echipei Steagul roșu : Necula — 
la măsurarea capacității vitale la spirometru, sub privirile atente ale antrenorului 

S. l'loeșteanu.
Foto: Gh. Corcodel-Brașov

Oradea), Filimon, Post olache, Seretiai, 
Năftănăili, Necula, Bârbulexu, Damian, 
Selymesi III, Goga, Popef, Berekmeri, 
Petrescu și alții. După un scurt timp 
apare și un întirziat, Nagy, motivat însă, 
căci în acea dimineață devenise tatăl 
unei drăgălașe fetițe.

Ținînd parcă să participe și ei la
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reluarea pregătirilor, n-au lipsit nici 
inimoșii susținători.

In finalul antrenamentului, lotul s-a 
împărțit în două și pe teren și-a făcut 
apariția o minge. Antrenorul S. Ploeștea- 
nu le-a arătat mingea și... antrenamen
tul s-a încheiat, spre dezolarea jucă
torilor care așteptau ou nerăbdare s-o 
vadă săltînd de la unul la altul.

Antrenamentele echipei Steagul roșu 
vor continua zilnic, conform programu
lui, ținînd cont de dubla sarcină ce 
revine echipei: prezentarea în condiții 
olt mai bune și 'în partea a doua a 
campionatului republican și în cele două 
jocuri restante pe care le are cu Gala- 
tasaray în cadrul turneului balcanic.

tehnică, sînt îndemînatici în ma
nevrarea mingii, au fantezie în joc și 
însușiri morale reliefate.

Dacă vom face i 
ceste considerente, 
mai puțini juniori 
afirmare.

GH. TOMESCU 
După părerea mea 
tele juniorilor accentul ar trebui să, 
cadă concomitent pe dezvoltarea; 
calităților fizice specifice și pe pre
gătirea tehnico-tactică. Dacă nu se, 
poate lucra în acest fel se datoreștej 
faptului că muiți tineri recrutați^ 
din școli au o slabă pregătire fizică! 
generală și antrenorii trebuie să'j 
muncească mult în această direcție,: 
în dauna pregătirii specifice. Per-, 
sonal m-am convins și am tras con—■ 
duzia că în școli, la orele de edu-, 
cație fizică, nu se acordă destulăl 
importanță pregătirii fizice gene-; 
rale. Dacă în școlile de toate gra
dele s-ar putea rezolva problema 
pregătirii fizice generale la un nivel; 
superior, atunci în secțiile de fot—< 
bal antrenorii vor putea face la ria
dul lor la un nivel mai înalt pre
gătirea specifică. Juniorii astfel for
mați vor confirma.

PROF. N. STĂNCULESCU (antre- 
nor-București): Pentru a preintim- 
pina pierderea unor elemente talen
tate, propun — printre altele — ur
mătoarele: 
centralizată 
tați pentru 
dului cum 
2. o metodă 
ment care să fie pusă în practică; 
la toate secțiile de fotbal cu echi-, 
pe de juniori; 3. încredințarea mun
cii de instruire unor antrenori i 
foști jucători cu reale calități la, 
vremea lor, buni executanti; 4. mă-i 
rirea orelor de antrenament ale ju—i 
niorilor, fără a dăuna însă activită-' 
ții școlare, dat fiind faptul că ma
joritatea juniorilor sînt elevi ; 5. ex-( 
tinderea pe scară și mai mare aȘ 
taberelor de pregătire de vară (și; 
pe plan regional); 6. acordarea uneiî 
mai mari atenții activității fotba-j 
listice în școli; 7. control medical; 
permanent, o strînsă colaborare între- 
antrenor și medic.

I. LĂPUȘNEANU 
tești): Trebuie să s 
că juniorii talentați 
să confirme, și-au 
sportivă extrem de 
gim de pregătire. După mine, aicis 
stă cheia problemei. Cu atitud.ni d© 
automulțumire, juniorii noștri nui 
pot progresa. Automulțumirea duce, 
la superficialitate în pregătire, la, 
negarea necesității de a-și continua 
antrenamentul cu și mai multă rîv- 
nă. Pele — de pildă — nu va spune 
niciodată că știe tot, că nu mai 
buie să repete pasa, preluarea, 
tul la poartă, driblingul etc. 
toate acestea se însușesc cît 
bine, cît mai corect numai

selecția după a- 
se vor pierde 

pe drumul spre

(antrenor-Cluj): -i 
la antren amen- i

1. o evidență clară — ; 
a jucătorilor talen— 

urmărirea lor și a mo-- 
se desfășoară pregătirea; 

unitară de antrena- >

r (anlrenor-Pi-, 
subliniez
care 

impus o 
ordonată

faptul, 
au reușit! 

viață) 
și re-i

• Așa cum am mal arătat, meciurile 
cuprinse în programul concursului Pro
nosport din această săptămină (nr. 3 
din 20 ianuarie 1963) se dispută în ca
drul primei etape a returului campio
natului italian (ne referim numai la cele 
de cat. A, deoarece în cat. B mal sînt 
de disputat două etape din tur).

Iată citeva relatări în legătură cu ul
tima întilnire, disputată între ele, de 
toate protagonistele concursului de du
minică :

Torino—Catania (1—1). Catania a jucat 
bine în repriza I, cînd a condus cu 1—0. 
După pauză, Torino luptă din răsputeri 
pentru egalare pe care o obține cu 5 
minute înainte de sfîrșîtul jocului, prin- 
tr-o lovitură liberă de la 16 m.

Mantova—Inter (0—0). Inter a obținut 
cu greu acest rezultat de egalitate. In 
repriza secundă nu a lipsit mult ca 
Mantova să înscrie golul victorios.

Genoa—Juventus (0—0). Rezultatul de 
egalitate este opera portarului echipei 
Genoa, Da Pozzo, care a anihilat toate 
acțiunile atacului ecnipei din Torino.

Bologna—Lanerossi (2—1). Jocul a fost 
la discreția gazdelor care și-au asigurat 
victoria în primele 27 minute, cind au 
condus cu 2—0,

Florentina—Modena (1—2). Mare sur
priză 1 Prima care a marcat a fost Flo
rentina. Modena a învins printr-un final 
foarte puternic.

Roma—Napoli (3—0). Roma a avut jocul 
la discreție.

Atalanta—Sampdoria (1—1). Golurile 
s-au marcat în prima repriză. Scorul 
a rost deschis de Atalanta in min. 14.

Palermo—Spăl (0—1). Spăl a atacat de 
la început, surprinzînd apărarea gazde
lor.

Alessandria—Catanzaro (2—0). Din cele 
două goluri, Alessandria nu a marcat 
decît.. unul (cel din repriza secundă), 
primul fiind autogol.

Cosenza—Messina (1—0). Messina a 
ținut scorul alb pînă în min. 68, cind 
extremul dreapta, Compagno, marchează

de

Bari—Lazio (0—0). Lazio s-a aparat, 
iar Bari, cu im atac ineficace, nu a 
reușit să înscrie.

Milan—Venezia (3—3). Un meci pasio
nant, mai ales ca evoluție a scorului : 
1—0 pentru Venezia (Rarfini, ruin. 10), 
1—1 (Rivera, mln. 34), 2—1 pentru Milan 
(Germano, min. 40), 2—2 (Tesconi, min. 
60), 3—2 pentru Milan (Germano, mln. 
68) șl 3—3 (Tesconi. mln. 85).

© La LOTO CENTRAL se atribuie nu
meroase șl importante premii in bani 
și obiecte i

Numai la TRAGEREA REVELIONULUI 
au fost obținute peste 10.000 premii, 
dintre care 6 AUTOTURISME (1 „SKODA- 
FELICIA**, 4 „MOSKVICT* și 1 „SKODA- 
OCTAVIA**).

Cele sase autoturisme au fost Câști
gate de :

Nica Adrian din Arad ; Ion Zamli- 
rache din com. Băleni, reg. Ploiești ; 
Petre Racu din București ; Călina Teo- 
doru din Constanța ; Tănase Constantin 
din București și Baciu Ion din Ineu, 
reg. Crlșana.

Și dumneavoastră puteți cîștiga premii 
importante la oricare dintre tragerile 
Loto Central.

Nu uitați 1 Azi ultima zi In care mai 
puteți juca la tragerea de miinc care 
va avea loc în București, str. Doamnei 
nr. 2.

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres din 
ianuarie 1963, au fost extrase 
urnă următoarele numere :

11 48 12 36 33 2
Numere de rezervă : 10 49
Fond de premii : 410.061 lei.
Tragerea următoare va avea

miercuri 23 ianuarie 1963, la Bucu
rești.

Rubrică redactată de Loto-Pronesport.

16 
din

loc

unicul gol al întîlnirii.

C. GRUIA
coresp. regional

tre- 
șu- 
Or, 
mai 
prin 

zeci și sute de repetări. La aceasta 
adaug necesitatea ca de instruirea 
juniorilor să 
cepuți, buni 
jucătorii cei 
echipă.

Ne-au mai 
ceasta anchetă: Gh. Scăeșteanu, an
trenor — Craiova; Manole Stoica*,
antrenor — București; Traian Ior- 
dache, antrenor — Iași; S. Andro-
nache, Constanța; Teodor Barbu,
București; Minea Zamfir, Pucheniiij
Mari ; Aron Rusu, Tîrnăvem ; St. ; 
Bîrlea — București, C. Iacob —J 
Tîrgoviște.

se ocupe antrenori pri- 
executanți, precum și 
mai buni din prima

trimis răspunsuri la a-

DIN TURNEUL TINERILOR NOȘTRI FOTBALIȘTI
Turneul lotului de tineret în Africa 

(Etiopia și Sudan) și în Grecia a 
durat de la 20 decembrie (data ple
cării) și pînă la 14 ianuarie (data 
înapoierii în țară). Iată cîteva note 
statistice și amănunte interesante din 
acest turneu.

• Notînd comportarea jucătorilor la 
fiecare meci, 
următorul clasament după 
realizate 
numărul 
1. Raksi 
(12) 7,67 ; 
Petescu (14) 7,42 ; 5. Hălmăgeanu 
7,40 ; 6-8. Crișan (11), Suciu (7) 
Neșu (7) 7 ; 9. Voinea (11) 6,85 ; 
Pal (10) 6,82 ; 11. Pavlovici (11) 6,71 ; 
12.
(8) 
cu 
(3)

antrenorii au alcătuit 
mediile 

(în paranteze este notat 
reprizelor jucate efectiv) : 

(13) 8; 2. Nunweiller 
3. Urziceanu (7) 7,50 ;

(2 în Etiopia și

adversari întîl- 
în ordine : echi-

IV
4.

0)
Și

10.

Răcelescu (11) 6,50; 13. Avram 
6,14 ; 14-15. Dumitriu (5) și Popes- 
(5) 6 ; 16. Haidu (9) 5,16 ; 17. Igna 
5.

• „Echipa turneului** arată astfel : 
Urziceanu-Pal, Petescu, Hălmăgeanu- 
Nunweiller IV, Neșu-Pavloviei, Cri
șan, Voinea, Raksi, Avram. ,

• Cele 19 goluri înscrise in 7 me
ciuri sînt opera lui : Voinea (7), 
Raksi (6), Avram (3), Haidu, Nun
weiller IV și Pavlovici.

• Meciurile tinerilor noștri jucători 
au fost urmărite, în total, de 131.000 
de spectatori (36.000 în Etiopia, 85.000 
în Sudan și 10.000 în Grecia).

• Cinci din cele 7 întâlniri au fost 
transmise la radio 
3 in Sudan).

• Cei mal buni 
niți de lotul nostru,
pa națională a Etiopiei, F.C. Merich 
— actuala campioană a Sudanului — 
și F.C. Hillal — fostă de 3 ori con
secutiv campioană sudaneză. F.C. 
Merich are în rîndurile sale 8 inter
naționali, iar Hillal 5.

• în Etiopia și Sudan, toate echi
pele întîlnite joacă după sistemul 
14-4+2-f-4. In aceste țări funcțio
nează antrenori străini 
Miloșevici și ungurul 
pia, bulgarul Koțev 
leki în Sudan).

Atît în Etiopia, 
se organizează campionate

(iugoslavul
Hada în Etio- 

șî ungurul Te-

cît și în Su- 
.di-dan

■ vizionare A, B și cat. III, în 4 grupe 
, și, respectiv, 6, cu turnee finale (la A)
■ pentru desemnarea echipelor cam

pioane.



Ce e nou în „C. C. E.“ la baschet
RETURUL MECIULUI STEAUA - HONVED 

DUMINICĂ, LA BUCUREȘTI
BUDAPESTA

29 echipe — număr record — au 
fost prezente la startul celei de a 
Vl-a ediție a „Cupei campionilor 
enropeoi- la baschet masculin. Din
tre acest ea, 22 de formații au fost 
programate să se întreacă în turul 
1 Iată rezultatele înregistrate : 
mcc Bagnolet (Franța) 
fast (Ir’ 
115—31;
Seeder 
■taeila 
SJ-ST.

cum se știe, ju- 
au cîștigat prima

Al-
Celtic Bel- 

landa de Nord) 101—44 și 
H.K.T. Helsinki — K.F.U.M. 
Stockholm 73—59 și 77—62;
Etelbrueek (Luxemburg) — 
Copenhaga 72—55 și 62—43;

Madrid -
97—75 și 110—4" 
!RP Polonă) — 
78—57 și 90—57;
— Darussefaka 
73—80: T.S.K.A.
Varwărts Halle
82—51 si 71—40;
m — <LS.

— Benfica 
17; Wisla 
■ Landlust

Honved 
Istanbul 
Moscova 
(R. D.

Lisabona 
Krakowia 

Amsterdam 
Budapesta 
85—52 și 

— A.S.K.
Germană)

Simmenthal Mila- 
Casablanca 113—61 (in 

al doilea meci echipa marocană nu 
»-a 
(RFC) - Stade 
60—«5 și 73—59; I 
Cehoslovacă) - 
(Belgia) «1—74 
Ljubljana — 
46 și 71—72 

Campioana 
Baeurești. a 
rect în turul 
bucureșteni iși dispută șansele de 
calificare. în optimile de finală, cu 
campioana R. P. Ungare, Honved

prezentat); Allemania Aachen 
Franeais Geneva 

Spartak Brno (R. S. 
B.B.C. Antwerpse 

și 88—57; Olimpia 
Macabi Tel Aviv 60—

țârii noastre. Steaua 
fost programată • di- 

L doi. Baschetbaliștii

întrecerile „CUPEI CAMPIONILOR 
EUROPENI- la handbal in 7 sînt in 
plină desfășurare. In momentul de față, 
sînt in curs de disputare, atit in com
petiția masculină, cit și in cea femi
nină jocurile din cadrul sferturilor de 
finală.
* Prima partidă din turneul masculin 

6-a desfășurat ieri in Capitală, cind 
DINAMO BUCUREȘTI a învins pe 
H.C. Zagreb cu scorul de 22—8 (8—5). 
Meciul retur este programat pentru 
data de 3 februarie. Este probabil ca 
această intilnire să se dispute la Bel
grad. sau la Ljubljana, întrucit sala 
Expoz ’iei din Zagreb este in curs de 
reamenajare.

Celelalte meciuri ale sferturilor de 
finală anunță dispute extrem de echi
librate. Se detașează, dintre acestea, 
dubla intilnire dintre Dukla Praga și 
B.H.ț.K. Leipzig, două din cele mai 
valoroase formații ale continentului. 
Primul meci este programat la 
ianuarie la Lepzig, iar revanșa 
avea Ioc. patru zile mai tîrziu, 
capitala R.S. Cehoslovace.

Intr-un alt sfert de finală iși dis
pută șansele de calificare două debu
tante in competiție. Heim Guteborg 
și Skovbakken Aarhus. Derbiul celor 
două compioane nordice este așteptat 
cu mare interes, cu atit mai mult, cu 
cit invingătoarea va intilni în semifi
nală pe câștigătoarea disputei Dinamo 
Bucurefti—H.C. Zagreb. In sfirsit. ac
tuala deținătoare a „C.C.E.*, Frischauf

23
va
in

Budapesta. După 
cătorii maghiari 
întîlnire, la Budapesta, la un punct 
diferență : 74—73. Returul este pro
gramat duminică 20 ianuarie 
București.

Celelalte 
timilor" se 
februarie.
mătorul :
Wisla
T.S.K.A.

meciuri din cadrul 
vor desfășura pînă la 1 

Programul
Etzella 

Krakowia;
Moscova; Alsace Bagnolet 

— Olimpia Ljubljana; Allemania A- 
achen — Simmenthal Milano; Pa- 
nathinaikos Atena — Real Madrid; 
H.K.T. Helsinki — Spartak Brno. 
Dinamo Tbilisi, cîștigătoarea ulti
mei ediții, a fost programată direct 
în sferturile de finală.

In întrecerea feminină s-au în
scris inițial 14 echipe. Dintre aces
tea însă, două au 
să participe. Este 
oana Turciei, care 
treacă cu Slovan 
campioana Izraelului, care 
să se întîlnească cu Rapid 
rești. 
s-au 
tate : 
șovia 
lungen Viena -

(14—34);

lor este ur- 
Ettelbrueck 

Spartak Sofia

renunțat ulterior 
vorba de campi- 
urma să se în- 
Orbis Praga și 

trebuia
Bucu-

Vesti din țările socialiste

Partidele disputate pînă acum 
încheiat
Rotation
42—37

cu următoarele rezul- 
Berlin — A.Z.S. Var- 

(23—16); Union Nibe-
— M.T.K. Budapesta

44—62 (14—34); T. V. Grossgerau
Friebnrg (R.F.G.) — D.B.C. Femina 
Berna (Elveția) 53-31 (29—17).

la handbal in 7
părea că are o sar
in acest tur. întrucit

In zilele de vacanfă studenții Institutului agronomic din Lutzschena (R. D. 
Germană) au participat la o tabără de schi la Klingenthal, 

unde au învățat să schieze
Foto: Zentralbild

CU ANGAJAMENTELE ÎNDEPLINITE

aceste zile, la Berlin, capitala

Goppingen, s-ar 
cină mai ușoară 
ea va juca pentru calificare cu cam
pioana Spaniei, Atletico Madrid. 
Echipa vest-germană, insă, nu dove
dește în acest sezon o formă prea 
bună, ea fiind recent învinsă, la 
Munchen, de către formația iugoslavă 
Banja Luka, cu scorul de 7—6 (4—4). 
Jocurile sferturilor de finală vor tre
bui încheiate pînă la 17 februarie.

In întrecerea feminină situația este 
asemănătoare. In cursa pentru ciștiga- 
rea trofeului au mai rămas 8 echipe. 
Campioana noastră, RAPID BUCU
REȘTI, a luat o opțiune serioasă 
asupra Lokomotivei Zagreb și are 
mari șanse de a intra în semifinale. 
Adversara echipei noastre. în cazul 
că ea se va califica (meciul retur la 
24 ianuarie), va fi desemnată de du
bla intilnire dintre Niloc Amsterdam 
și Fredriksberg Copenhaga.

Actuala deținătoare a trofeului, 
Spartak Sokolovo Praga, are in sfer
turile de finală un adversar extrem 
de dificil în campioana U.R.S.S., 
Trud Moscova. în ultimul joc, hand
balistele sovietice au întrecut catego
ric pe campioana R.P. Polone, Ruch 
Chorzow : 15—7 (5—1)! Cealaltă echipă 
cehoslovacă participantă în competiție, 
C.K.D. Praga, are ca adversar in 
acest tur pe campioana R.D. Germane, 
Fortschritt Weissenfels. Toate meciu
rile vor trebui disputate pînă la 1 fe
bruarie.

In
R. D. Germane, se desfășoară lucră
rile Congresului al VI-lea al P.S.U.G., 
eveniment de seamă in istoria pri
mului stat german muncitoresc-țără- 
nesc. Alături de toți oamenii muncii 
din R. D. Germană, sportivii din 
R.D.G. au întîmpinat Congresul al 
VI-lea al P.S.U.G. cu importante 
realizări. Ei au raportat Congresului 
că și-au îndeplinit angajamentele 
luate. Astfel, Uniunea germană de 
gimnastică și sport din raionul Weis
senfels a pregătit un număr de a- 
proape 50 de instructori voluntari, 
iar asociația sportivă Post din Dres- 
da a realizat în cinstea Congresului 
economii în valoare de aproape 20 000 
de mărci. Asociația sportivă Chemie 
Schwarza a atras noi tineri în rîn- 
durile Uniunii de sport, iar dintre 
cei legitimați 20 de sportivi au în
deplinit normele complexujui spor
tiv. De asemenea, această asociație 
a realizat economii de peste 3 000 
mărci.

etc. Ținînd seama de interesul ma
nifestat pentru această întrecere, se 
presupune că se vor organiza com
petiții la peste 25 de discipline spor
tive (individuale și pe echipe). în 
prima fază a Jocurilor sportive, par
ticipanții se vor întrece în cadrul 
asociațiilor sportive din uzine, în
treprinderi și școli. Cei mai buni vor 
participa la campionatele raionale, 
apoi la cele regionale, urmind ca, în 
sfîrșit, în cursul verii să aibă loc 
finalele pe țară.

Această competiție se va organiza 
in viitor o dată la patru ani — de 
fiecare dată în anul preolimpic — și 
va constitui un bun prilej pentru 
verificarea candidaților pentru echi
pele olimpice.

I

• Cel de al treilea campionat mon
dial de hochei cu mingea va avea 
loc cu începere de la 20 februarie in 
Suedia. Vor participa echipele 
U.R.S.S., Finlandei, Norvegiei și 
Suediei, țări unde hocheiul cu minge 
(„bandy“ cum se mai numește) este 
foarte popular.

• Reprezentativa 
Bulgaria, care se 
meciul de baraj cu 
din cadrul „Cupei 
nut în orașul 
selecționată regională algeriană. Fot
baliștii bulgari au cîștigat cu 
(2—0) prin punctele marcate de Iaki- 
mov, Debîrski, Iliev și Kitov.

O Echipa masculină de handbal a 
R. D. Germane întreprinde actual
mente un turneu în U.R.S.S. Jucînd 
la Kaunas cu selecționata R.S.S. Li
tuaniene, handbaliștii germani au 
obținut victoria cu scorul de 20—11 
(8—6).

• Proba feminină de slalom uriaș 
din cadrul concursului internațional 
de la Schruns (Austria) a fost cîști- 
gată de Marianne Jahn (Austria), 
cronotmotrată cu timpul de 1:34, 
39/100. Ea a fost urmată în clasament 
de Marielle Goitschell (Franța) — 
1:34,51/100 și Traud Hecker (Aus
tria) - 1:36,48/100.

• In orașul Alexandria 
tat recent meciul de box 
chipele selecționate ale 
Arabe Unite Și Finlandei, 
fost prima intilnire dintre 
celor două țări. Boxerii egipteni au 
obținut o neașteptată victorie cu sco
rul de 7—3.

• Maestrul iugoslav Bruno Parma
este noul lider al turneului interna
țional de șah de la Beverwijk, după- 
runda a 8-a in care el l-a învins pe 
olandezul Donner. Matanovici a câști
gat la Than și Van den Berg lâ Ge- 
reben. S-au încheiat remiză parti
dele: Stahlberg—Bronstein, Trifuno» 
viei — Robatsch, Milici —• O’* Kelly.' 
Clasamentul după 7 runde’ 1. Parma 
5,5 puncte; 2-3 Donner, Matanovicb 
5 puncte ; 4. Van den Berg 1 (1)
puncte etc.

de fotbal a R. P. 
pregătește pentru 
echipa Portugaliei 
Europei44 a susți- 

Blida un meci cu o

4—0

S-a dispu- 
dintre e- 
Republicii 
Aceasta a 

boxerii
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JOCURILE SPORTIVE 

ALE R. S. CEHOSLOVACES.

In R. S. Cehoslovacă vor fi orga
nizate în acest an Jocurile sportive 
ale R.S.C., competiție menită să a- 
tragă în rîndurile practicanților spor
tului cit mai mulți oameni ai mun
cii. Regulamentul întrecerii prevede 
că numărul disciplinelor și probelor 
la care vor concura participanții este 
nelimitat, pentru a da astfel posibi
litate unui număr cit mai mare de 
tineri sa evolueze la acest concurs. 
Alegerea disciplinelor se va face în 
funcție de condițiile existente în re
giune, raion, oraș, școală, instituție

LA LEIPZIG a avut loc o ședință a 
Comitetului olimpic național al R.D. 
Germane, în cursul căreia a fost apro
bată hotărârea Comitetului Internațional 
Olimpic ca la viitoarea ediție a Jocu
rilor Olimpice de la Tokio și Innsbruck 
să participe două echipe germane.

Argentinei, Această propunere va fl 
făcută la apropiata ședință a Comitetu
lui executiv F.I.F.A., care se va întruni 
între 20 și 27 ianuarie la Cairo.

AGENDA CAMPIONATELOR MONDIALE DE HOCHEI PE GHEAȚA
PROGRAMUL JOCURILOR

B:

hotărît ca me- 
grupele B și C 

vechiul stadion 
aaul 1912 și

Zilele trecute a avut loc la Stock
holm o ședință la care au partici
pat membrii Comitetului executiv al 
luI.H.G. și membrii Comitetului de 
pregătire a campionatului mondial 
de hochei pe gheață.
— Printre altele, s-a 
ciurile echipelor din 
să se desfășoare pe 
olimpic construit în
care nu este acoperit.

Meciurile din cadrul campionatu
lui mondial vor fi conduse de ur
mătorii arbitri : Lundquis (Canada), 
Pokorny (R.S.C.), Barry (S.U.A.), 
Starovoitov (U.R.S.S.), Olivieri (El
veția), Gross (R.D.G.), Vycisk (R. P. 
Polonă). Nordlie (Norvegia), Isotalo 
(Finlanda), Wiking și Wilkert (Sue
dia)

Directorul campionatelor mondiale 
a hotărît ca Franța să facă parte 
din grupa B, iar Olanda, cu care 
urma să susțină un meci de baraj
— din grupa C.

Programul jocurilor din cadrul 
campionatelor mondiale de hochei 
pe gheață este următorul :

7 MARTIE; grupa A: Suedia — 
R.D.G.; U.R.S.S. — Finlanda; R.S.C.
— Norvegia sau R.F.G.; grupa B: 
Anglia — Elveția; Polonia — R.P. 
ROMINA; grupa C: Austria — Da
nemarca; Belgia — R.P.U

8 MARTIE ; grupa A: Suedia — 
U.R.S.S.; Canada — Norvegia sau 
R.F.G.; Finlanda — S.U.A.; grupa B: 
Norvegia sau R.F.G. — Franța; An
glia — R. P. ROMlNA; Elveția —

grupa B: 
Elveția — 
Olanda —

P. Bulga-

Canada — 
Finlanda — Norvegia sau 

grupa B: Anglia — Norve- 
Elveția — Franța;

— Iugoslavia; grupa 
Austria.
grupa A: Suedia — 
- R.D.G.; Canada — 
B: Norvegia sau

P. Polonă

Iugoslavia; grupa C: Olanda 
R. P. Bulgaria.

9 MARTIE : grupa A: Canada 
R.D.G.; R.S.C. — S.U.A.; grupa
R. P. Polonă — Norvegia sau R.F.G.; 
Iugoslavia —; Franța; grupa C: Aus
tria — R.P.U.

10 MARTIE : grupa A: Suedia — 
Finlanda; U.R.S.S. — Norvegia sau 
R.F.G.; R.S.C. - R.D.G.; 
Anglia — R. P. Polonă;
R. P. ROMlNA; grupa C: 
Danemarca; Belgia — R. 
ria.

11 MARTIE : grupa A :
S. U.A.;
R.F.G.;
gia sau R.F.G.;
R. P. ROMlNA 
C: Olanda —

12 MARTIE :
S. U.A.; U.R.S.S. 
R.S.C.; grupa
R.F.G. — Iugoslavia; R.
— Franța; grupa C: Austria — Bel
gia; Danemarca — R. P. Ungară.

13 MARTIE : grupa A: Suedia — 
Norvegia sau R.F.G.; R.D.G. — Fin
landa; grupa B: Elveția — R. P. 
Polonă; grupa C: Olanda — Belgia; 
Danemarca — R. P. Bulgaria.

14 MARTIE : grupa A: U.R.S.S. — 
R.S.C.; Canada — Finlanda; S.U.A.
— Norvegia sau R.F.G.; grupa B: 
Norvegia sau R.F.G. — Elveția; An
glia — Iugoslavia; R. P. ROMlNĂ
— Franța; grupa C: Austria — R. P. 
Bulgaria

15 MARTIE : grupa A : Suedia — 
Canada; U.R.S.S. — S.U.A.; R.S.C.

PENTRU prima oară schiorii din R.P. 
Mongolă și-au anunțat participarea la 
marile concursuri internaționale pre- 
olimpice care vor avea loc la sfîrșitul 
lunii ianuarie și începutul lunii februa
rie, în Austria. Anunțind aceasta, Fe
derația internațională de schi a făcut 
cunoscut că în luna mai va lua în dis
cuție și cererea de admitere ca membră 
a F.I.S., primită din partea federației 
de schi din R.P. Mongolă. Acest lucru 
va permite ca schiorii mongoli să ia 
parte la Jocurile Olimpice de iarnă pro
gramate anul viitor la Innsbruck.

ORGANIZATORII turneului de fotbal 
de la New York, devenit de acum tradi
țional in fotbalul internațional, au ho
tărât să introducă o inovație la ediția 
din vara acestui an : regula ofsaid-uiui 
a fost suprimată 1 " ‘
văzut dacă F.I.F.A.
aceasta.

Râmîne numai de 
va fi de acord cu

CLUBUL profesionist francez de fot
bal S trass bou rg, care ocupă locul 14 
in clasamentul campionatului FranțgA 
este amenințat de o mare criză finwt- 
ciară. După cum s-a anunțat, deficitul 
clubului s-a ridicat anul trecut la suma 
de 213 milioane franci vechi. Singura 
speranță a conducătorilor clubului pen
tru a împiedica falimentul a rămas ob
ținerea unei subvenții din partea Con
siliului municipal. Dar aceasta, după 
cite se pare, se lasă cam mult așteptată...

IN CURSUL anului 1962, la Berlin, ca
pitala R.D. Germane, s-au desfășurat 
104 întîlniri internaționale sportive in- 
ter-cluburi și inter-țări. Au participat 
în total 2.568 sportivi din 29 țări.

— Finlanda; grupa B: zi liberă; 
grupa C: Olanda — R. P. Ungară; 
Danemarca — Belgia.

16 MARTIE : grupa A: R.D.G. — 
Norvegia sau R.F.G.; grupa B: Nor
vegia sau R.F.G. — R. P. ROMÎNĂ; 
Anglia — Franța; R. P. Polonă — 
Iugoslavia.

17 MARTIE : grupa A : Suedia — 
R.S.C.; Canada — U.R.S.S.; R.D.G.
— S.U.A.

ORGANIZATORII 
de fond desfășurată 
Nou la Sao Paulo_ ______ ,__ _______
câștigătorului, francezul Hamoud Ameur, 
numeroase premii și amintiri. Lucrurile 
s-au complicat însă atunci cind Ameur 
a vrut să ia cu dinsul în țară toate 
premiile obținute. Intr-adevăr, ele cîn- 
tăreau... 25 kg și pentru transportul 
eu avionul al fiecărui kilogram atletul 
francez a trebuit să plătească 5 dolari. 
„Cursa de la Sao Paulo 
aceea 
scump pe Ameur**.

tradiționalei curse 
în noaptea de Anul 
(Brazilia) au oferit

ziarul ,.Combat"
scrie de 

l-a costat

LOTUL HOCHEIȘTILOR ELVEȚIENI

Federația de hochei pe gheață din 
Elveția a alcătuit un lot de 28 de ju
cători. care se pregătesc în vederea 
campionatelor mondiale de hochei pe 
gheață. După cum se știe, reprezenta
tiva Elveției participă in grupa B, ca 
și echipa R.P. Romine.

Lotul jucătorilor elvețieni este pregă
tit de antrenorul federal Lalonde, care 
a declarat că cei 17 jucători care vor 
pleca în Suedia vor fi stabiliți în urma 
meciurilor de antrenament și a întilni- 
rilor pe care Elveția le va’ susține în 
compania reprezentativelor S.U.A. și 
R.F. Germane.

Iată lotul celor 28 de jucători : 
PORTARI : Ayer, Bassani, Kiener, Ri- 
golet ; FUNDAȘI : Friedrich, A. Kiinzi, 
Miiller, Pappa, Scandeia, Riiegg O. 
Truffer, O. Wittwer ; ÎNAINTAȘI : Bârt- 
schi, Berchtold, R. Bernarsconi, A. Berra, 
Berry, R. Schappot, Jenny, Martini. 
Messerli, Parolini, Pfammatter, Salz- 
mann, Sprecher, Wespi, W. Wittwer și 
Zimmermann.

Din acest lot lipsesc jucătorii Stamm- 
bach și Diethelm, care au fost suspen
dați de 
Bazzi și 
tldpe la 
Martini,
elvețiană, figurează, după cum se vede, 
în lotul „celor 28*‘.

LOCALITATEA franceză Uriage-les- 
Bains va găzdui în zilele de 2« și 27 
ianuarie primul colocviu european asu
pra dopingului și pregătirii biologice a 
sportivului de performanță. Ideea acestui 
colocviu s-a născut după faimoasa 
,,etapă a Pirineilor- desfășurată in edi
ția de anul trecut a Turului Franței, 
cind numeroși cicliști au trebuit să a- 
bandoneze după ce au luat „produse 
stimulatoare**. La lucrările colocviului 
și-au anunțat participarea numeroși spe
cialiști, medici, sportivi și avocați din- 
tr-un mare număr de țări europene.

federația de specialitate, ca și 
Naef. care au refuzat să par- 
antrenamente. Jucătorul italian 
care a primit recent cetățenia

FEDERAȚIA internațională de patinaj 
artistic a refuzat sâ acorde federației 
vest-germane de specialitate autorizația 
de a organiza campionatele mondiale 
din anul 1964 în două orașe diferite. 
Organizatorii vest-germani au proiectat 
ca probele masculine și de dans să aibă 
Ioc la Obersdorf, iar celelalte La Gar- 
misch Partenkirchen. Potrivit hotărîrii 
federației internaționale, campionatele 
trebuie să aibă loc intr-un singur oraș.

INAPOINDU-SE în Mexic după finala 
„Cupei Davis“, tenismanul mexican 
Rafael Osuna a declarat că, după pă
rerea lui, Australia nu va mai reuși sâ 
cucerească anul acesta trofeul. „O dată 
cu dispariția marilor tenismani amatori 
australieni Rod Laver și Neale Fraser. 
— a spus Osuna — Australia are prea 
puține șanse de a mai păstra și în 
acest an „Cupa Davis“.

LUIZ MURG EL, conducătorul Confe
derației braziliene a sporturilor, a de
clarat că, în numele țărilor Americii de 
Sud, va propune ca .sarcina organizării 
ediției din anul 1970 a campionatului 
țnondial de fotbal să fie încredințată

MINAS GERAES este denumirea „oră- 
șelului Universiadei* din orașul brazi
lian Porto Allegre, unde la sfirșitul lui 
august și începutul lui septembrie a.c. 
vor fi prezenți peste 2.000 de participant 
la Jocurile mondiale universitare. De 
curînd aici a avut loc ceremonia des
chiderii „orășelului*, . la care a parti
cipat și președintele Braziliei, Goulart. 
La Porto Allegre sînt pregătite încăperi 
pentru 20.000 vizitatori.

ORGANIZATORII maratonului interna
țional al păcii de la Kosice (R.S.C.) au 
propus ca anual să se organizeze ,,Cupa 
Europei* de maraton, la Kosice. La în
treceri ar participa echipe formate din 
cîte doi atleți din toate țările Europei.

DIN CAUZA terenurilor impracticabile, 
in ultimele trei săptămîni au fost ami
nate în Anglia aproape 200 de meciuri 
de ligă și cupă. Din același motiv trei 
concursuri de pronosticuri sportive au 
fost, de asemenea, anulate.

NOUL ANTRENOR al echipei de fotbal 
Tatabanya (R.P. Ungară) este fostul in
ternațional Gyula Grosics. Vechiul an
trenor al acestei echipe. Karol y Lakat. 
ocupă acum funcția de antrenor al unei 
școli centrale de fotbal din Budapesta.

UNIUNEA sporturilor din Brazilia a 
hotărît ca reprezentativa de fotbal a 
țării să participe la campionatele sud- 
americane de fotbal ce vor avea loc 
în martie a.c. Din echipă nu va face 
parte însă nici un jucător din formația 
care a cucerit titlul de campioană mon
dială pentru că în aceeași perioadă 
„lotul mare* se va pregăti pentru tur
neul din Europa.

viață, în virstă de 
Eric Lundquist, una 
ale atletismului. El 

care. în 1928, a 
celor

A ÎNCETAT din
54 de ani, suedezul 
din marile figuri 
a fost primul atlet 
aruncat sulița peste granița celor 70 
de metri : 71,01 m. Cel mai bun rezultat 
al său, 71,16 m, l-a obținut în 1936.

CU OCAZIA sărbătoririi Anului Nou, 
pe lacul din Hyde Park din Londra s-a 
organizat un tradițional concurs 
Temperatura apei era de plus 
Cu toate acestea, la întrecere 
parte 26 de concurenți, cel mai 
avind 79 de ani.

de înot. 
1 grad.
au luat 
vîrstnic

sportivă 
remar-

CEA MAI MARE distincție 
americană pentru performanțe 
cabile și pentru atitudine sportivă. Pre
miul Sullivan, s-a acordat în anul 1962 
sportivului Jim Beatty, demifondist din 
Los Angeles, care a obținut 329 de vo
turi din totalul de 636.
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