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La start, cei mai tineri gimnaști
In sfîrșit, mult așteptata întrecere 

ncepe... Emoții, încurajări, aplauze, 
loncuretiții sînt cei mai tineri, dar 
li cei mai buni gimnaști din ra- 
onul V. I. Lenin. Arbitri... Ei bine, 
lin colectivul de arbitri fac parte 
naestrele sportului Elena Leuștean- 
^opescu și Anastasia Zimbreșteanu, 
:ampioana republicană la gimnastică 
irtistică — Mihaela Solomonov, asis- 
entul Nicolae Covaci de la I.C.F., 
intrenorul clubului Dinamo — 
•"rancisc Kocis... Mai adăugăm că lo- 
:ul unde se dispută această întrecere 
iste frumoasa sală de sport a Pala- 
ului pionierilor... Toate acestea, de-

oarece : 
„Cupei 
nastică !

...In fața a zeci de profesori și pă
rinți, echipele reprezentative de gim
nastică ale școlilor din raionul V. I. 
Lenin au demonstrat că schimbul de 
mîine al gimnasticii noastre este în 
mîini bune, că aceste competiții de 
mase rezervate școlarilor se bucură 
de succes.

Evoluția micilor sportivi a stîrnit 
ropote de aplauze (vezi Mariana Dicu 
de la școala de 8 ani nr. 150 — 9,20 
la sol), a entuziasmat spectatorii 
(muncitorul Florea Neagoe de la

azi are lor faza raionala a 
orașului București" la glm-

ÎNTRECERI DISPUTATE §1 SURPRIZE IN ETAPA I
A „CUPEI R. P. R. LA SCHI

I.C.R.M. a trăit aceleași clipe emo
ționante ca și fiica sa Magdalena — 
căpitana echipei reprezentativei de 
gimnastică a școlii de 8 ani nr. 142 — 
care la sărituri a primit nota 9,40).

Desigur, nu toți ooncurenții au ob
ținut note mari. Asta nu înseamnă 
că trebuie să se descurajeze, că ei 
nu pot deveni gimnaști buni. Elena 
Leuștean a debutat în gimnastică 
tot la un concurs școlar. Cu singura 
deosebire că in echipa reprezentativă 
a școlii (la primul ei concurs) a fost., 
rezervă.

Cei care au acumulat mai multe 
puncte în această frumoasă întrecere 
au fost gimnaștii de la școala de 8 
ani nr. 141 — 92 
La fete locul I 
școala de 8 ani 
(prpf. Florentina 
Nichita).

Menționăm că 
toare au avut loc ieri 
toate raioanele din 
raională a 
rești" 
de echipe reprezentative școlare.

Finala de duminică la 
ticipa primele dasate 
o adevărată sărbătoare 
școlare.

p. (prof. Ela Jecu). 
a fost cîștigat de 
nr. 128 cu 85,75 p.

Niculescu și Ana

întreceri asemănâ- 
in aproape 

Capitală. Faza 
,Cupei orașului Bucu-

la gimnastică a antrenat zeci

care vor par- 
va constitui 
a gimnasticii

V. TOFAN

Marcela Bratu, cîștigătoarea probei de 
a Cupei

5 km fond
R.P.R.

senioare din codrul etapei I

Foto : P. Romoșan

Performerele etapei a Vll-a: echipele masculine din orașele Dr. P. Groza, 
Ploiești și lași.

Prima parte a ediției 1962—1963 a campionatelor republicane în catego
ria A a voleiului nostru a luat sfîrșit. Cu o etapă în genere calmă și cu re
zultate consfințind succesul majorității favoriților, așa cum reiese de altfel 
din cele relatate mai jos.
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Moruț, unul dintre jucătorii de bază ai echipei din Orașul Dr. P. Groza, 
și Ungureanu (Olimpia ~~

■ Foto:
sparge blocajul opus de Dragomir

CAMPIONATUL FEMININ

VOINȚA BUCUREȘTI - C. P. 
BUCUREȘTI 1-3 (9-15, 15-9, 10-15, 
11—15). Un med dinamic, dar de 
slabă factură tehnică, determinată 
de frigul din sala Giulești, la... con
curență simbătă după-amiază cu cel 
de afară. Fiecare 
Si a pierdut cite 
servicii ! In setul 
a condus cu 13—0 
marcat: Ileana i
Avacum și Ecaterina Crăciun de Ia 
C.P.B., Victoria Șeitan și Anca daid 
de la Voința. (C. F.)

ȘTIINȚA BUCUREȘTI - C.S.M. 
SIBIU 3-1 (12-15, 15-11, 15-13, 15-

echipă a cîștigat 
21 de puncte din 
al treilea, C.P.B. 
și 14—2. S-au re- 

Mărăcine, Tatiana

SPARTACHIADA DE IARNĂ A TINERETULUI 
IN PLINĂ DESFĂȘURARE

In întreaga țară continuă întrecerile din cadrul primei etape a 
Spartachiadei de iarnă a tineretului. Zilnic, la redacție ne sosesc scri
sori prin care corespondenții noștri ne relatează vești despre desfă
șurarea competițiilor de schi, săniuș, tenis de masă, șah sau trântă.

București) 
T. Roibu

Exclamația 
la sfîrșițul 

era răsplata

Poiana 
dumini- 

etapei 
a fost 

zi de

Gheorghe
Ion Secui 
1:54,5; 10.

Slalom uriaș senioare (același tra
seu): 1. Ilona Micloș 2:00,7; 2.

8.Cristoloveanu 1:52,7;
1:53,8; 9. Mircea Enache 

Mihai Bucur 1:55,7.

1. Mi-

D. STĂNCULESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

TÎRGOVIȘTE. De curînd, din ini
țiativa asociației sportive Progresul, 
a avut loc în orașul nostru o inte
resantă manifestație sportivă, la care 
au participat pe lîngă membrii aces
tei asociații și numeroși tineri și ti
nere din cadrul altor asociații spor
tive tîrgoviștene. întrecerea — or
ganizată în cadrul Spartachiadei de 
iarnă — s-a desfășurat pe dealurile 
din împrejurimile orașului, cuprin- 
zînd competiții de schi, săniuțe și un 
concurs de orientare turistică. (V. 
PETRESCU — coresp.)

SIGHET. întrecerile din cadrul 
Spartachiadei de iarnă se bucură de

un interes deosebit în rîndurile 
neretului din raionul nostru. Numă
rul celor care au participat pînă în 
prezent la diferite concursuri a tre
cut de 8 500, mulți dintre ei luiind 
Parte pentru prima oară la compe-

(Continuare tn pag. a 2-a)

<i-

10). „Așa volei, da !“ 
aceasta a spectatorilor, 
întîlnirii de duminică, 
pentru întrecerea frumoasă pe care
au oferit-o cele două echipe frun
tașe ale voleiului nostru. Atacul, a 
fost arma principală a celor două 
echipe, dar la fel de bine au func
ționat blocajele și jocul în linia a 
Il-a. Toate acestea au făcut ca meciul 
să fie deosebit de echilibrat și de 
o bună valoare tehnică. Trebuie evi
dențiate pentru comportarea lor Ele
na Verdeș, Mihaela Vlădeanu și Ale
xandrina Oproiu (Știința), Grette 
Kiss. Ema Stoica și Silvia Nălbatoru 
(C.S.M.).

PROGRESUL BUCUREȘTI — C.S.O. 
CRAIOVA 3-2 (15-8, 8-15, 11-15, 
15—1, 15—10). Tinerele jucătoare cra- 
iovene își atrăseseră simpatia spec
tatorilor și, datorită jocului excelent 
din setul al III-lea, se părea că 
victoria le va reveni cu 3—1. Steliana 
Donose și, mai ales, talentata Cor
nelia Lăzeanu trăgeau în serie. Iată 
insă că în setul al IV-lea echipa 
din Craiova are o inexplicabilă că
dere. Greșește la serviciu, la pre
luări, iar atacul trage doar afară sau 
în fileu. De partea cealaltă, îndeosebi 
Ana Păunoiu este în vervă. Setul 
al V-lea este echilibrat și de un 
nivel foarte bun. 5—0 pentru Pro
gresul, 9—5 pentru C.S.O., 10—10 și 
în final victoria meritată a Pro
gresului.

CONSTANTIN ALEXE

(Continuare în pag. a 3-a)

SURPRIZĂ IN „C.C.E." LA BASCHET!

DE PE ÎNTINSUL PATRIEI

Steaua a pierdut la București 
în fața lui Honved Budapesta: 53-63 (21-39)

a micșorat mult 
probele rezervate

a avut ca pro- 
de obicei — pe

O NOUA SECȚIE DE NATAȚIE 
LA GALAȚI

POIANA BRAȘOV, 20 (prin tele- 
on de la trimisul nostru). Pîrtiile 
le schi din Postăvarul (Kantzer și 
iulinar) și, respectiv, din 
-u găzduit sîmbătă și 
ă întrecerile din cadrul

a „Cupei R.P.R.". Vremea 
>uțin favorabilă în prima
oncurs, dar s-a îmbunătățit într-o 
■arecare măsură duminică. Cei mai 
lezavantajați sîmbătă au fost con- 
urenții din probele alpine, care au 
vut de suportat o temperatură de 
-18 — —20 de grade, și o ninsoa- 
e viscolită care 
lizibilitatea. In 
eniorilor disputa 
agoniști — ca
Iheorghe Bălan, Kurt Gohn și Cor
lei Tăbăraș. De data aceasta, Gohn 
i Bălan și-au luat revanșa. In afa- 
a lor și a lui Tăbăraș, se mai cu- 
rin remarcați Iovici și Secui. în 
■roba de fond a senioarelor s-a în- 
egistrat o . surpriză: victoria Mar- 
elei Bratu asupra multiplei noas- 
re campioane Elena Tom, iar șta
fetele feminină (cuprinzînd senioare
i junioare la un loc) și de juniori 
u prilejuit alte 
>la victorie a 
irașov, din care 
umai elemente
Sîmbătă s-a desfășurat în

ii întîlnirea internațională 
ie biatlon dintre reprezentativele 
arii noastre și Republicii Democra- 
e Germane. Oaspeții, care sînt 
runtași pe plan mondial în această 
lisciplină, s-au detașat și au cucerit 
irimele patru locuri. Dintre repre- 
:entanții noștri s-a remarcat Con
stantin Carabelea, în special prin 
■ezultatul foarte bun din proba de 
ir: 18 p. din 20 posibile.

Iată acum rezultatele tehnice :
SIMBAtA, slalom uriaș seniori 

Sulinar, 50 de porți): 1. Gheorghe 
îălan 1:44,9; 2. Cornel Tăbăraș
:45,5; 3. Kurt Gohn 1:47,0; 4. Horst 
lannich 
:49,7;

în
ința
secție de natație. Sub conducerea an
trenorului Dumitru Sîrbu, 42 de spor
tivi se pregătesc cu multă perseve
rență în bazinul acoperit, pentru 
obține rezultate de valoare.

D. STANCIU-coresp.

cadrui asociației sportive Ști- 
din Galați a fost constituită o

a

Novak (Lemnarul). Prima pereche a 
cîștigat cu 2—0 (21—9, 21—14). Pe 
locurile următoare s-au clasat: 3. 
Dezideriu Sipoș (Știința), Ștefan Vai- 
da (Constructorul); 4. Ern6 Ecsedi 
Kiss (Constructorul), Geza Peter (Sa
nitarul).

IOAN PAUȘ-coresp. reg.

AU AMENAJAT UN PATINOAR 
NATURAL

două surprize, du- 
echipei 
fac parte 

tinere.

CURS DE INSTRUCTORI 
SPORTIVI

Tractorul
aproape

Poiana 
amicală

1:48,4; 5. Petre Clinei
6, Nicolae Iovici 1:52,9) 7,

Zilele trecute s-a încheiat cursul 
organizat de Consiliul raional 
UCFS Făgăraș, care a pregătit in
structori sportivi la fotbal, handbal, 
volei și atletism. Cd 35 de proaspeți 
instructori vor aduce o contribuție 
însemnată în dezvoltarea mișcării 
sportive din raionul Făgăraș.

BUCUR STOICIU-coresp.

Pentru buna desfășurare a între
cerilor din cadrul Spartachiadei de 
iarnă a tineretului, Consiliul raional 
UCFS Giurgiu, cu sprijinul Comi
tetului orășenesc U.T.M., a ame
najat un patinoar natural pe un braț 
ai Dunării, la punctul numit „Ve
rigă". Patinoarul are 
dimensiuni: 100 
lățime.

TRAIAN

numit 
următoarele 

m lungime și 25 m

BARBALATA-coresp.

CONCURS INTERASOCIATII

Sala asociației sportive Construc
torul din Tg. Mureș a găzduit un 
reușit concurs interasociații la tenis 
de masă — dublu bărbați. Au par
ticipat 16 perechi reprezentînd aso
ciațiile Constructorul, Stăruința, Ști
ința, Lemnarul și Sanitarul. In fi
nala concursului s-au întîlnit Pe
ter Pal, Nicolae Farago (Construc
torul 1) Și Ștefan Zub, Domokoș

LA ONEȘTI 
ASOCIAȚIA

A LUAT FIINȚA 
AUTOMOBILUL

De curînd, pe lîngă autobaza I.R.T.A. 
din Onești a luat ființă asociația 
sportivă Automobilul. Personalul a- 
jcestel întreprinderi va practica atle- 
tisjmul, șahul și voleiul. Consiliul aso
ciației a luat măsuri pentru a orga
niza cit mai curînd întrecerile din 
cadrul Spartachiadei de iarnă a ti
neretului.

GH. GRUNZU-coresp.

Miile de spectatori, prezenți aseară la 
meciul-retur dintre Steaua București și 
Honved Budapesta, din cadrul „Cupei 
campionilor europeni* au plecat din sala 
Floreasca cu un gust amar... Nici bas
chet dc calitate nu au văzut și, în plus, 
au fost nevoi ți să fie martorii uneia 
din cele mai slabe evoluții a campioa
nei noastre în această competiție.

Deși jucau pe terenul lor obișnuit, în 
fața publicului propriu, avînd de re
făcut un handicap minim, baschetbaliștii 
militari au părăsit terenul învinși. Hon- 
ved Budapesta a cîștigat și această par
tidă cu soorul de 63—53 (39—21), ob- 
ținînd astfel calificarea pentru turul ur
mător.

Cum a fost posibil acest lucru, atît 
de greu de crezut și totuși adevărat ? 
In primul rînd, echipa Steaua s-a pre
zentat la acest meci mult prea sigură 
de calificare. Astfel, jucătorii noștri 
și-au neglijat adversarii în apărare, ofe- 
rindu-le o ,,zocă“ combinată cu „om la 
om“ destul de pcnetrabilă. Și cum buda- 
pestanii nu s-au lăsat prea mult timp... 
invitați, după ce cîteva minute, gazdele 
au avut un avantaj minim, Honved a 
preluat inițiativa, făcînd o diferență a- 
preciabilă pînă la pauză: 18 puncte ! 
In tot acest timp, bucureștenii au ac
ționat și în atac fără convingere, an 
ratat exasperant (nu ?m mai văzut da

muk pe Nosievioi, Fodor sau Nedef 
greșind atît de mult de sub panou). Cel 
mai concludent exemplu ni-1 oferă pro
centajul acestei reprize: militarii au 
încercat coșul din acțiune de 34 de 
ori și au marcat doar de 9 ori !

După pauză baschetbaliștii de la 
Steaua s-au apărat mai agresiv și și-au 
oontrolat mai mult acțiunile do atac. 
Aveau însă acum în față o echipă de
cisă să nu scape din mină o astfel de 
ocazie da ealificare. Și atacurile mili
tarilor au fost de cele mai multe ori 
stopate de „zona" greu de pătruns a 
oaspeților. In plus, Honved, prin Simon 
și Bencze (care nu au avut lingă ei ad
versari de valoare apropiată) au cules 
totul de sub panou și au înscris îm
preună 40 de puncte. Cu toate eforturile 
făcute, campionii noștri nu au putut în 
repriza secundă decît să mai reducă din 
handicap și, astfel, Honved a încheiat 
partida eu o victorie meritată.

D. Muhamedjanov (U.R.S.S.) și M. 
Mi nici (R.P.F.I.) au condus foarte bine 
următoarele formații: STEAUA : Folbart 
4, Fodor 3, Nedef 9, Nioulescu 18, 
Nosiovici 9, Gh. Valeriu 2, Diacone6cu 2, 
Cîmpeanu 6; HONVED: Greminger 5, 
Simon 15, Czinkan 12, Judik 6. Bencza 
25, Laborcz, Gyulay, Kozka.

A» VASILIU.



SPARTACHIADA DE IARNA A TINERETULUI IN PLINA DESFĂȘURARE
(Urmare din pag. 1)

«Iții de șah, tenis de masă, patinaj 
•au schi. Dintre asociațiile sportive 
din ______
cat în organizarea concursurilor și 
în ----------------
cita pe Știința, Victoria, Partizanul, 
Tricoul roșu, Mobila (toate din ora- 

. șui Sighet), Ogorul nou (com. Remeti), 
Fulgerul (com. SarasS-u), Poiana (corn. 
Călinești). Demn de semnalat este 
faptul că, cu ocazia desfășurării a- 
cestor întreceri, multe asociații spor
tive și-au lărgit baza materială, 
cfunpletîndu-și inventarul de mate- 
rial și echipament sportiv. (VASILE 
MIHALI — coresp.).

GALAȚI. Asociațiile sportive din 
localitate s-au preocupat în ultima 
perioadă de timp de buna organi
zare a întrecerilor din cadrul Spar- 
tachiadei de iarnă. Pînă în prezent, 
la concursurile de gimnastică, tir, 
haltere, cros, trîntă, șah și tenis de 
masă au luat parte peste 12.000 de 
tineri. Asociațiile sportive gălățene 
au fost mult sprijinite în această ac
țiune de consiliul Clubului sportiv 
orășenesc, care a organizat patru cen- 
tre pentru desfășurarea competițiilor 
de tir, gimnastică, haltere și trîntă. 
Rezultate deosebite au obținut aso
ciațiile sportive Victoria TRCL, Glo
ria C.F.R., Constructorul I.C.O.R. 
(D. STANCIU — coresp.).

ONEȘTI. In localitate s-a organi
zat în cadrul Spartachiadei de iarnă 
un concurs de orientare turistică. în
trecerea a avut loc la poalele dealu
lui Perchiu și, cu toate că timpul a 
fost nefavorabil, ea s-a bucurat de o 
frumoasă participare. Pe primul loc 
în întrecerea echipelor feminine s-a 
clasat formația 
Victoria compusă din 
Florica Hanganu, 
Maria Toma și 
băieți victoria a 
celeiași asociații, 
coresp.).

raionul Sighet oare s-au remar-

mobilizarea participanțllor vom

asociației sportive 
Maria Puiu, 

Elena Munteanu, 
Elena Stanciu. La 
revenit echipei a- 
(ION NĂSTASE -

★

Scrisori despre felul în care se 
desfășoară întrecerile Spartaehiariei 
de iarnă am mai primit și de la 
corespondenții: M. Carauleanu (Ca
lafat), Al. Tifan șl I. Ardeieanu (Se- 
btș), Iacob loan (Orșova), C. Olaru 
(Lugoj), I. Leș (Lugoj), V. Buda 
(Somcuta Mare). M. Cruceanu (Ba- 
badag).

I

UN REUȘIT CONCURS 
DE SĂNIUȚE

Clubul sportiv bucureștean Uni
rea a organizat duminică dimineața
— pe pîrtiile de pe dealul Cocioc
— un reușit concurs de săniuțe 
pentru elevii școlilor din raionul 
Nicolae Bâlcescu, participanți la 
Spartachiada de iarnă a tinere
tului.

fost prezenți peste o 
care și-au disputat 
multă dirzenie. In 
fost nevoie chiar de 
desemnarea cîștigă-

La start au 
sută de elevi 
întîietatea cu 
unele curse a 
baraj pentru
torului. Cel mai bine s-a prezentat 
elevul Nicolae Zamfir de la Școala 
elementară nr. 102.

Clasamentul primilor 5 boxeri
pe categorii de greutate

Recent, federația de specialitate a 
întocmit clasamentul primilor 5 bo
xeri din țară — pe categorii de greu
tate. S-au luat în considerație rezul
tatele realizate în campionatul 
publican individual precum și în 
tîlnirile internaționale susținute 
anul 1962.

UUSCA;
C. Ciucă (Steaua)
D. Davidescu (Dinamo Buc.)
A. Iliescu (Cimentul Medgidia)
L. Ambruș (Dinamo Buc.) 

Vintilă (C.S.O. Craiova)
COCOȘ:

Puiu Nicolae (Progresul)
N. Mîndreanu (Steaua)
C. Crudu (S.P.C.)
D. Răgălie (Farul)
M. Bucși (C.S.O. Baia Mare)

„(UPA ORAȘULUI

re- 
în- 
în

PANA ;
Olteăhii (Metalul)
Gheorghiu (Dinamo Buc.)
Goanță (C.S.O. Craiova)

A.
C.
M.
Gh. Anghel (Steaua)
N.

I
F. 
T. 
C.
I.

i. 
i.
o. 
N. 
M.

C. 
P.
V. 
Gr.
N.

Moldovan (Voința Reghin)
SEMIUȘOARA :

Dinu (Farul)
Pătrașcu (C.S.O. Craiova)
Pintilie (Dinamo Buc.)
Rusu (C.S.O. Brăila) 
Pătruț (Rapid)

UȘOARA;
Mihalic (Dinamo Buc.)
Marin (C.S.O. Craiova)
Baciu (Steaua)
Calița (Metalul)
Cornel (Petrolul)

SEMIMIJLOCIE :
(Steaua)

(CJS.O. Brăila)
(C.S.M. Cluj)

BUCUREȘH4'

Știința conduce și după etapa a ll-a
H. 
V.
I.
V.
V.

Anton
Dobre
Mîrza
Enache (C.S.O. Brăila) 

Stoenescu (Farul)
MIJL. MICA :

LeOv (Sem.)
Neagu (Farul)

Olteanu (Metalul) 
Bogoi 
Badea

cadrul 
contî- 

în sala

(C.S.M. Galați) 
(Steaua)

MIJLOCIE :
(Dinamo Buc.) 
(C.S.O. Galați)

margine de ins-
Hariton

(bine dirijați de pe 
tructorul sportiv voluntar 
Bădescu) conduceau, după probele de 
spadă și sabie, cu 5-3. In probele ur
mătoare însă, Progresul forțează ega- 
larea, reușind să se apropie de ad
versarii lor pînă la 8-7. In ultimul 
asalt, Adriana Moroșan — Mariana 
Stavri, floretista de la Steaua a evo
luat foarte curajos și a cîștigat pe 
merit. Și astfel Steaua termină vic
torioasă intilnirea cu 9-7.

In ultimul meci al etapei, S.S.E. 
Nr. 1 (II) a pierdut prin neprezentare 

Deosebit de interesantă a fost ș! 116-0) Ia Steaua. Faptul 
intilnirea dintre formațiile Progresul 
și S.P.C. Scorul a rămas incert pînă 
la intrarea în concurs a floretiste- 
lor. Dar, deși a beneficiat de aportul 
Doinei Alexandrescu (trăgătoare care 
în concursurile din toamnă a mar
cat un substanțial salt valoric) și 
Adrianei Moroșan (revelația etapei 
precedente). Progresul n-a putut 

victorioasă : ambele flo-
au pierdut — inexplicabil
— cu același scor (4-1 1), la

întrecerile de scrimă din 
„Cupei orașului București" au 
nuat sîmbătă și duminică, 
de la stadionul Republicii, cu întîl- 
nirile etapei a Il-a.

Confirmînd buna comportare avută 
în etapa' inaugurală a competiției, 
echipa Știința a întrecut, în meci 
derbi, pe Steaua cu 10-6. Din nou, 
Nisipeanu, Manuela Chira (floretă), 
Popescu (spadă) și Păușescu (sabie) 
au fost la înălțime, acumulînd vic
torii aproape in toate asalturile sus
ținute.

că S.S.E. 
în prima 
(antrenor 
fost pre-

I. 
St.
P. 
P.
I.

Monea
Cojan
Deca (C.S.O. Craiova) 
Mentzel 
Păunoiu

NicolauM.
I. Ivan (Steaua) 
V.
E.
St.

A
(C.S.O. Timișoara/ 
(Bacău)
SEMIGREA:
(C.S.M.S. Iași)

Trandafir 
Ioanovici 
Panduru

In clișeu : start într-o cursă de 
baraj.

Foto : T. Chioreanu

ÎNTRECERI disputate și surprize in ETAPA I
iiA „CUPEI R. P. R

(Urmare din pag. 1)
Magda- 
Scherer
6. Mo-

haela Stoenescu 2:08,9; 
lena Bîră 2:12,7; 4. 
2:13,1; 5. Edith 
nica Klockper

Slalom uriaș 
seu): 1. Marin 
Ion Pitiș 2:06,6; 
2:10,3; 4. 
Doru Munteanu 
Brenci 2:20,3.

Slalom uriaș 
traseu redus) : 1. 
1:16,1; 
1:20,2;

DUMINICĂ, 
nîori (de Ia cabana Cristianul Mare 
pe Sulinar, pină la Poiana Ruia, 
prin varianta nouă, 600 m cu cite 
60 de por ți în fiecare manșă): 1.
Kurt Gohn 118,0 secunde; 2. Cornel 
Tăbăraș 120,0; 3. 
125,7; 4. Gheorghe 
Ion Secui 127,8; 6. 
loveanu 128,5.

Slalom special senioare (in Kant- 
■er): 1. Ilona Micloș 84,6 sec.; 2. 
Ana Scherer 88,0; 3. Mihaela Sto
enescu 98,4.

Slalom special juniori (Kantzer) : 
1. Marin Focșeneanu 83,1; 2. Ion 
Pitiș 86,1; 3. Doru Mureșanu 90,2; 
4. Beniamin Haldu 91.2; 5. Virgil 
Brenci 98,4; Gunther Speck 99,4.

Slalom special junioare (Kantzer): 
1. Constanța Măzgăreanu 107,4 se
cunde; 2. Liliana Focșeneanu 114,2; 
3 Judith Tomori 121,9.

SIMBATA, fond 15 km seniori : 
Petre Dinu 57:15,1; 2. Gheorghe Bă
descu 57:45,5; 3. Gheorghe Vilmoș
58:44,0 ; 4. Stelian Drăguș 58:50,5; 5. 
Gheorghe Cincu lh01:16,l; 6. Ion Șu- 
peală lh02:47,5; 7. Nicolae Țeposu 
lh05:00,0 ; 8. Virgil Alexandrescu
lh05:01,0; 9. Iuliu Orban lh06:08,0; 
10. Florin Moldoveanu lh06:33,5.

Fond 5 km senioare : 1. Marcela
Bratu 23:02,5; 2. Elena Tom 23:40,8; 
3. Ana Barabaș 27:07,2 ; 4. Ecaterina 
Șupeală 27:45,0.

Fond 5 km juniori: 1. Mihai Sto
ian 21:23,1; 2. Ion Olteanu 
3 Gheorghe Cercel 22:15,0; 
colae Aldea 22:49,0; 5. Ion 
38:59,0; 6. Ion Narea 23:00,1.

; 3.
Ana

Șuteu 2:21,5;
2:36,9.
juniori (același tra- 
Focșeneanu 2:02,9; 2. 

3. Doru Mureșanu 
Dumitru Apostol 2:14,2; 5.

2:16,0; 6. Virgil

junioare 
Liliana

2. Constanța
3. Ghizela Mores 

slalom

(Sulinar,
Focșeneanu 
Măzgăreanu 
1:34,6.

special se-

Nicolae lovici 
Bălan 126,6; 5. 

Gheorghe Cristo-

21:30,0;
4. Ni-
Mîrșa

3 km junioare : 1. 
14:27,2; 2. Iuliana
3. Doina 
Cimpoia 
16:57,1; 6.

Rodica 
Bogozi 

Boboc 14:49,1; 4.
15:52,0; 5. Eugenia 
Maria Bălănescu

termina 
retiste 
de ușor
Alexandra Tudorache și respectiv la 
Victorița Petrișor. In acest fel, echi
pa S.P.C. a cucerit victoria cu sco
rul de 9-7.

Sub semnul unui evident echilibru 
s-a desfășurat și meciul dintre Steaua 
și Progresul. Trăgătorii' de la Steaua

Nr. 1, după ce a absentat 
etapă, cu echipa principală 
prof, 
zentă 
mația 
pune 
de seriozitate atît al celor care pre
gătesc echipele, cit și a conducerii 
școlii, puțin interesată — pe cit se 
vede — de antrenarea reprezentan
ților respectivi intr-o competiție atit 
de utilă...

Paula Lăzărescu) n-a 
de data aceasta nici cu for- 
secundă (antrenor, E. Meșter) 
sub semnul întrebării gradul

Iată și clasamentul după etapa a
Il-a :
1. știința 4 4 0 • 41:23 12
2. S.P.C. 430 1 40:24 10
3. Steaua 3 2 0 1 31:17 7
4. Progresul 4 10 3 35:29 6
5. C.S.S. 3 1 0 2 25:19 5
6. S.S.E. (II) 4 0 0 4 0:60 0

; l

V. 
M.

(Steaua)
(Voința Cluj) 
(C.S.O. Craiova)

GREA :
(Dinamo Buc.)Mariuțan

Gheorgbioni (Corvinul Hunedoa 
Gh. Negrea (Steaua) 
V, Netea (Progresul) 
T. Basarab (Metalul)

De la I.E.B.S
intilnirea internațion 
masculin R.P.R. — N 

va avea loc miercuri

Pentru 
de handbal 
vegia care 
ian. 1963 la sala Floreasca, s-au
in vinzare bilete la casele din 
ion Vidu, Agenția Pronospoț^ 
Calea Victoriei nr. 2 iar 
ciulul la casa de bilete 
reasca.

în ,
a sălrf F

Patinoarul natural din 
renului de antrenament 
herty) este deschis zilnic de Ia 
9—13 și 15—21.

incinta 
nr. 2 (I

Fond
Stoian 
14:36,1; 
Rodica 
Vișan 
17:01,0.

DUMINICA, ștafete : 3x19 km se
niori: 1. Dinamo Brașov 2h01:30,2; 2. 
Casa Ofițerilor Brașov 2h04:02,9 ; 3. 
Voința Sinaia 2hl8:40,5; 4. Tracto
rul Brașov 2h21:02,8; 5. Caraimanul 
Bușteni 2h22:25.

3x5 km femei (senioare 
nioare):
18:37,0;
Dinamo 
Sinaia
Gheorghieni lh39:31,0.

3x5 km juniori: 1. Tractorul Bra
șov lh08:49 ; 2. Dinamo
lhl0:36; 3. Caraimanul
lhl2:25; 4. Steagul roșu 
12:25; 5. Selecționata
lhl5;20.

Intilnirea de biatlon
nă — R.D. Germană: L H. Riechel 
lhl8:30 (19 puncte la tir); 2. Hans 
Kirchner lh22:20 (18 puncte); 3. N. 
Konig lh25:0 (16 puncte); 5 Con
stantin Carabelea lh27:10 (18 puncte).

+
1. Tractorul Brașov

2. C.O. Brașov lh20:06,0 ; 3- 
Brașov lh20:37,0 ; 4. Voința 

lh30:47.0; 5. Selecționata

ju- 
lh

Brașov
Bușteni 

Brașov lh 
Gbeorghieni

R.P. Romi

TT
EfVlS DE MASÂ 0

Atenție la pregătire!
Concursul de verificare, la care au 

participat lotul republican feminin și 
cei mai buni jucători de tenis de 
masă din Capitală, a fost binevenit. 
Cu acest prilej s-a putut constata 
gradul de pregătire a jucătoarelor 
noastre fruntașe, cu trei luni îna
intea campionatelor mondiale de la 
Praga. Vom începe considerațiunile 
noastre privind comportarea compo- 
netelor lotului 
dinea ocupată 
două grupe.

I :... 3. Ella

reprezentativ, în or- 
în clasamentele celor

Censlantineseu. In ac-
i

mingile atît din dreapta cit 
stingă. Și mai îmbucurător

lui și a puterii în lovituri, rai 
nefirești, mingi înalte.

II :... 5. Mariana Jandreseu s-a a 
tat mai sigură în jocul de mijloc 
a manifestat o mai bună orientare 
alegerea mingilor favorabile de ai 
In rest, aceleași deficiențe mai vec 
lipsă de concentrare și de voință, rr 
cări prea largi în executarea lovi 
rilor, deplasări inutile în 
joc, greșeli în încercările 
a topspinului.

... 7. ludith Krezsck a

spațiul 
de folos

îne- 
avut 
care 
am- 
con-

centuată revenire de formă ea a ac
ționat intr-un ritm susținut de-a lun
gul întregii competiții. In apărare. 
Ella Constantinescu a dirijat eu si-

S-a încheiat turneul de calificare de Ia Gheorghieni

de Gali, în ultima parte a întîl- 
Scor final : 1—0 (0—0, 0—0, 

pentru Tirnava Odorhei. In cel 
doilea meci

calificare a opus echipele Aviniul 
Gheorghieni și Dinamo București. 
După un joc strins, echipa din 
Gheorghieni a terminat învingătoare 
cu scorul de 3—2 (1—0, 0—0, 2—2).

Pe patinoarul din Gheorghieni s-au 
disputat ultimele două etape ale tur
neului de calificare. Simbătă, în pri
mul joc, Tirnava Odorhei a învins pe 
Dinamo București printr-un gol în
scris 
nirii. 
1-0) 
de-al
a învins la limită 
după o partidă 
(2—2, 1—0, 1—1).

In ultima etapă, intr-un joc decisiv 
pentru calificare, Steagul roșu Brașov 
și Tirnava Odorhei au terminat la 
egalitate : 3—3 (1—0, 1—2, 1—1). Ul
tima partidă din cadrul turneului de

Steagul roșu Brașov 
Aviniul Gheorghieni 
viu disputată : 4—3

In urma acestor rezultate clasamentul
este următorul :
1. Steagul roșu Brașov 3 1 2 0 9:8 4
2. A viatul Gheorghieni 3 1 1 1 12:9 3
3. Tirnava Odorhei 3 1 1 1 7:8 3
4. Dinamo București 3 0 1 2 4:6 1

Brașov șiEchipele Steagul 
Avintu! Gheorghieni

roșu
vor participa la 

turneul final a! campionatului repu-' 
bliean alături de formațiile Steaua 
București. Voința Miercurea Ciuc, 
Știința Cluj și Știința București.

guranță 
și din 
este faptul că, in atac, ea a realizat 
un procentaj mai mare ca niciodată 
de lovituri reușite și implicit de 
puncte, ceea ce ne facem să credem 
că această cale va fi urmată cu și 
mai multă insistență atit la antrena
mente cit și în competițiile viitoare. 
Este însă nevoie de un volum sporit 
de muncă pentru exersarea și însuși
rea procedeelor tehnice de contra
carare a topspinului.

...6. Maria Alexandru a jucat 
gal : partide în care acțiunile au 
cursivitate urmate de meciuri în 
executarea loviturilor a purtat 
prenta hazardului și a lipsei de
vingere. Este în interesul unei pregă
tiri superioare ca Maria Alexandru 
să se concentreze mai mult în orice 
concurs și la antrenamente. In privința' 
anihilării topspinului, ea a făcut pro
grese evidente la retururile „tăiate-1 
date de la depărtare de masă cînd 
efectul imprimat mingii de adversar 
se stinsese. Pentru îmbunătățirea ce
lui de al doilea mod de combatere 
a topspinului, de pe masă, Maria Ale
xandru trebuie să lucreze încă intens 
și să 
tru a 
ge.

„A
dat un randament superior ultimelor 
sale evoluții. Ea a avut o bună mo
bilitate. un plus de tărie în lovituri 
și suficientă regularitate. Eficace con
tracararea topspinului 
vulnerabila in schimb 
la distanță a aceluiași 
privește forța de joc, 
ziua a doua, aceasta a 
tor, stingîndu-se ca o luminare. Re
zultatul s-a văzut : reducerea ritmu-

stea mai aproape de masă pen- 
putea interveni prompt la min-

Geta Pitică a început bine și a

de pe masă, 
anihilarea de 
procedeu. Cit 
mai ales în 
scăzut simți-

început 
joace mai variat, să schimbe mai 
direcția loviturilor. In acest cone 
lnsă,_ ea nu a mai acționat cu vit 
tatea-i caracteristică, nu a avut fr 
vența cunoscută in execuția topspii 
rilor, a greșit mingi ușoare din p 
tea sțîngă.

Acestea sînt pe scurt aprecia 
privind comportarea membrelor ic 
lui republican feminin în acest c 
curs. Unele observații sînt valabile 
pentru ceilalți concurenți. Mai a

săptămina treci

trebuie acordată toată atenția 
gătirii 
arătat deficitari toți jucătorii 
cursului de
Chiar a doua zi la antrenament, sp 
tivii 
încă 
dacă 
mai 
cu o
antrenorilor. Obiectivele pe care 
are tenisul de masă romînesc ia ca 
pionatele mondiale sînt de mare pr 
tigiu și în vederea atingerii aces 
țeluri nici un efort nu este de j 
sos. Cu o muncă susținută, temein 
de zi cu zi, fruntașii noștri din ace 
tă disciplină au deschis și la Pr 
drumul către noi succese.

fizice, capitol unde

se resimțeau... Situația nu e 
alarmantă dar ea poate dev 
nu se va lucra de-aci înai 

intens, cu toată se.'iozitat 
mai mare exigență din par

C. COMARN1SCH



VOLEIUL DIVIZIONAR ȘI-A DESEMNAI CAMPIONII TURULUI
(Urmare din pag. 1)

C.S.O. TIMIȘOARA — C.S.M. CLUJ 
0—3 (8, 12, 15)

FARUL CONSTANTA — PARTIZA
NUL ROȘU BRAȘOV 3—0 (1, 1, 13)
OLIMPIA BRAȘOV — METALUL 

BUCUREȘTI 2—3 (13—15, 15—6, 
13—15, 15—11, 11—15)

CAMPIONATUL MASCULIN

RAPID BUCUREȘTI - C.S.M. 
CLUJ 3-1 (15-12, 15-10, 12-15,
15—8). In această partidă Ștefan Ro
man a folosit tot lotul. Ceea ce nu 
scuză însă cu nimic pasele greșite 
și șuturile trase în serie în afara 
terenului. C.S.M. a fost un partener 
care a constituit o frumoasă sur
priză prin jocul său curajos, iar 
verva de șut a lui Rogozan a pus la 
grea încercare apărarea Rapidului. 
(AL. c.)
ȘTIINȚA TIMIȘOARA — FULGERUL 
SUCEAVA 3—1 (15—8, 15—4, 13—15, 

15—10)
C.S.M.S. IAȘI — PROGRESUL 

BUCUREȘTI 3—2 (10—15, 15—9, 
15—13, 19—21. 15—9).

ȘTIINȚA GALAȚI - ȘTIINȚA CLUJ 
1—3 (5—15, 7—15, 15—1, 9—15)

PETROLUL PLOIEȘTI — TRACTO
RUL BRAȘOV 3—2 (15—8, 8—15, 

15—8, 10—15, 15—8)
STEAUA BUCUREȘTI - C.S.O. 

, BAIA MARE 3-0 (10. 11, 11). - O 
victorie pe care echipa Steaua ar fi 
obținut-o și mai ușor, dacă nu și-ar 
fi complicat existenta cu atacuri de
seori „telefonate" și cam mult ba
zate pe forță. Băimărenii : o for
mație inimoasă și cu certe perspec
tive de dezvoltare, dar a cărei com
portare a fost totuși departe de a 
confirma rezultatul victorios din me
ciul de acasă cu Progresul București. 
Oaspeții au manifestat lipsuri, in 
special în organizarea jocului de
fensiv (blocajele și mai ales dubla
jele), cu centrul doi prea retras. 
S-au evidențiat Pa vel. Papugiu, Po- 
rojnicu (Steaua), Agirbiceanu și Io- 
nescu (C.S.O. Baia Mare).

DINAMO BUCUREȘTI - FA RUT. 
CONSTANȚA 3-1 (16-14, 15-7,
9—15, 15—9). Joc urît, plictisitor, de-a 
lungul căruia deseori s-ar fi cuvenit 
avertismente ambelor echipe, dar în
deosebi dinamoviștilor pentru lipsă 

^de combativitate. Bucureștenii au ju
cat fără Cristea și Păunoiu, iar Fa
rul fără Timirgazin, Kesisian și Mi- 
halcea. Intr-un meci abundent în
erori tehnice și tactice, au greșit 
ceva mai puțin Corbeanu, Derzsei, 
Lipan (Dinamo), Vasiliu, Ciocănel și 
Dâringă (Farul).

OLIMPIA BUCUREȘTI - DINA
MO OR. DR. P. GROZA 1-3 
(10-15, 15-12, 8-15, 12-15). O par
tidă foarte frumoasă, pentru care 
jucătorii celor două echipe au me
ritat din plin aplauzele spectatorilor. 
Oaspeții, ■ impresionînd și de astă 
dată prin voința, puterea lor de 
luptă (în ultimele două seturi au 
fost conduși de numeroase ori) și 
prin buna pregătire generală a apă-

onosport
AȘA ARATA O VARIANTA 

CU 12-ț-l REZULTATE

I. Catania — Torino (Camp, 
italian A) 3—0 1

II. Internazionale — Mantova 
(Camp, italian A) 1—0' 1

III. Juventus — Genoa (Camp,
italian A) 2—0 1

IV. Lanerossi — Bologna (Camp,
italian A) 0—0 x

V. Modena — Fiorentina 
(Camp, italian A) 3—0 1

VI. Napoli — Roma (Camp, 
italian A) 3—3 x

VII. Sampdoria — Atalanta 
(Camp, italian A) 2—0 1

VIII. Spal — Palermo (Camp, 
italian A) 1—0 1

IX. Alessandria — Catanzaro 
(Camp, italian B) 3—1 1

X. Como — Udinese (Camp, 
italian B) 0—0 x

XI. Cosenza — Messina (Camp, 
italian B) 0—0 x

XII. Lazio — Bari (Camp, ita
lian B) 1—0 1

Sp. Venezia — Milan (Camp, 
italian A) 2—1 1

Variante depuse, aproximativ 250.000 

rării, și-au atras însă laudele mai 
cu seamă pentru acuratețea — în 
ansainblu — a execuțiilor, pentru 
precizia paselor și promptitudinea 
atacurilor. S-au remarcat de la în
vingători Starinschi, Moruț, Gornovi- 
ceanu și Zamolo, iar de la Olimpia 
(a cărei principală defecțiune în jocul 
de duminică dimineață a constituit-o 
dezechilibrul valoric dintre liniile de 
atac) cel mai mult ne-au plăcut 
Dragomir, Butenco, Wolf și Ungu- 
reanu.

CONSTANTIN FAUR

★
In numărul de miine — amănuntele 

comunicate de corespondenții ziaru
lui nostru. Pină atunci, iată cum arată, 
în urma rezultatelor de mai sus, cla
samentele campionatelor de categoria 
A la încheierea turului :

Clasamentul a fost întocmit fără re
zultatul meciului Voința Miercurea j 
Cluc — Rapid București care, din cauza i 
unei defecțiuni a legăturii teiefoniee, 
nu ne-a parvenit pină la închiderea ■ 
ediției.

CAMPIONATUL FEMININ

Seria I
1. (1) Dinamo Buc. 7 7 0 21: 1 (324:162) 14
2. (î) Știința Cluj 7 6 1 18: 5 (323:205) 13
3. (3) Farul C-ta 7 5 2 15: 8 (287:249) 12
4. (6) Prog. Biic. 7 3 4 11:17 (294:344) 10
5. (7) C. P. Buc. 7 2 5 11:17 (309*344) 9
6. <*> C.S.O. Craiova 7 2 5 10:16 (298:343) 9
7. (5) Partizanul roșu

Brașov 7 2 5 8:16 (221:317) 98. (8) Voința Buc. 7 1 6 5:19 (249:341) 8

Seria a Il-a
1. (2) C.S.M. Sibiu 7 5 2 18: 9 (374:274) 12
2. (1) Rapid Buc. 6 5 1 17. 3 (291:160) 11
3. (3) Știința Buc. 7 4 3 16:11 (348:306) 114. <51 C.S.M. Cluj 7 4 3 13:13 (304:336) 11
5. (4) Metalul Buc. 7 4 3 15:15 (358:382) 11
6. <71 Olimpia Br. 7 2 5 11:15 (319:331) 9
7. (6) Voința Miercurea

Ciuc 6 3 3 10:15 (272:333) 9
8. (8) C.S.O. Timi. 7 0 7 2:21 (186:340) 7

Seria I

CAMPIONATUL MASCULIN

1. (1) Știința Cluj 7 7 0 21: 9 (409:3301 14
2. <2) Rapid Buc. 7 5 2 19: 8 (382:300) 12
3. tW C.S.M.S. Iași 7 4 3 15:14 (372:330 11
4. (6) Steaua Buc. 7 3 4 12:13 (328:313) 10
5. (■) Ștttr.ta Galați 7 3 4 13:17 (367:396) 10
6. (4) C.S.O. Raia M-. 7 3 4 13:17 (358:414) 10
7. (7) Prog. Buc 7 2 5 13:18 (392:417) 9
8. (S) C-S.M. Cluj 7 1 6 9120 (341:333) 8

Seria a n-a
1. (1) Dinamo Buc. 7 6 1 20: 9 (412:297) 13
2- (3) Dinatn o oraș Dr. P.

Groza 7 5 2 17: 9 (352:312) 12
3. (?) Tractorul Br. 7 4 3 16:11 (354:306) 11
4. (4) Farul C-ța 7 4i :J 15:13 (335:344) 11
5. (5) Petrolul PI. 7 4 3 13:17 (356:393) 11
6. (6) Știința Tuni. 7 3 4 15:16 (393:387) 10
7. (7) Olimpia Buc. 7 1 6 10:20 (327:405) 8
8. (8) Ful. Suceava 7 1 6 9:20 (328:413) 8

★
Întrecerea echipelor divizionare va fi 

reluată Ia 24 februarie cu locurile etapei 
a Vili-a, prima etapă a returului.

CU FOTBALIȘTII ROMÎNI ÎN AFRICA (III)
• ULTIMELE JOCURI IH SUDAN • PRESA Șl SPECIALIȘTII DESPRE ECHIPA NOASTRĂ

Cel de-al doilea joc susținut în 
Sudan cu echipa F. C. Hillal — 
fostă de 3 ori consecutiv campioană 
a Sudanului, în rîndurile căreia ac
tivează 6 internaționali — s-a ter
minat cu rezultatul de 1—0 (1—0)
pentru echipa noastră prin golul mar
cat de Nunweiler IV. Formația folo
sită a fost : Urziceanu — Pal, Pe- 
tescu , Hălmăgeanu — Nunweiler IV, 
Neșu — Pavlovici, Crișan, Voinea, 
Raksi, Avram. Au mai jucat : Igna 
(din minutul 60) în locul lui Pavlo
vici și Popescu (din min. 75) în lo
cul lui Crișan.

De data aceasta am întîlnit un ad
versar pregătit să se apere supranu- 
meric, permanent cu 7 și chiar cu 8 
jucători, așezați în două linii de a- 
părare, pentru a evita o înfrîngere 
la scor. în ofensivă, sudanezii au fo
losit contraatacuri rapide, destul de 
periculoase. Totuși, ne-am impus jo
cul și printr-o suită de acțiuni in
dividuale (adversarul a jucat mult la 
ofsaid) am reușit să ne creăm nu
meroase și bune ocazii, pe care însă 
înaintașii le-au ratat.

în al treila joc am întîlnit echipa 
campioană a Sudanului, F. C. Me- 
rich, în care joacă majoritatea jucă
torilor din echipa națională și care 
este antrenată de Coțev (R. P. Bul
garia).

Rezultatul a fost de 0—0. Am ali
niat formația : Urziceanu — Pal, 
Petescu, Răcelescu — Hălmăgeanu, 
Nunweiler IV — Pavlovici, Crișan, 
Voinea, Raksi, Haidu. Au mai jucat: 
Avram (din min. 33) în locul lui Pa
vlovici și Popescu (din min. 70) în 
locul lui Voinea.

Cunoscînd formația și jocul aces
tei echipe, s-au luat unele măsuri de 
siguranță, folosindu-se așezarea l-ț-4 
-f-2-4-4, în care sarcinile defensive 
au primat, pentru a contracara jo
cul celor două „vîrfurl de atac" Ma- 
gid și Abrahwma — jucători foarte 
înalți, agresivi și rapizi. Pentru a- 
cest joc s-a recomandat jucătorilor : 
marcaj și dublaj In apărare, un joc

Programul Turneului U. E. F. A. 
pe anul 1963

Ca de obicei, în prima parte a 
anului fotbalistic internațional aten
ția este îndreptată spre Turneul 
U.E.F.A. In țările europene — și la 
a XVI-a ediție a competiției s-au 
înscris nu mai puțin de 27 de federa
ții (record de participare) — au și 
început pregătirile, fie pentru me
ciurile preliminare, fie pentru Tur
neul propriu-zis, care — cum se știe 
— se va desfășura în Anglia, între 
12 și 23 aprilie.

Pe de altă parte, U.E.F.A., prin 
comisia sa de juniori, a luat măsuri 
pentru întocmirea programului. Cel 
al jocurilor preliminare a și fost co
municat, iar dublul meci Ungaria— 
Polonia s-a disputat, prima țară ca- 
lificîndu-se pentru Turneul din An
glia. Suedia a disputat prima intîl- 
nire cu Finlanda și a cîștigat cu 
3—0, scor cu care se poate considera 
ca și calificată.

In ce privește turneul final din 
Anglia, forul de specialitate a făcut 
cunoscute datele de desfășurare:

La 12/13. 15 și 17 aprilie — meciu
rile din cadrul celor patru grupe (în 
care sînt repartizate 16 echipe).

La 19 aprilie — semifinalele (între 
câștigătorii celor patru grupe).

La 22 aprilie — finala pentru locu
rile 3—4.

La 23 aprilie — finala Turneului.

Jocurile pe grupe se vor disputa 
(potrivit unui tablou întocmit de 
U.E.F.A.) in modul următor:

GRUPA A

12/13 aprilie : Grecia sau Turcia— 
Austria sau R.F.G, și Elveția—Sco
ția.

15 aprilie : Grecia sau Turcia—El
veția și Austria sau R.F.G.—Scoția.

17 aprilie : Grecia sau Turcia—Sco
ția și Austria sau R.F.G.—Elveția.

simplu, sobru și bărbătesc, iar în 
atac folosirea contraatacurilor și 
schimbărilor de ritm și de direcție 
de atac, în scopul derutârii apărăto
rilor adverși.

Jocul a fost spectaculos, datorită 

Jucătorii noștri In vizită la grădina zoologică din Khartum

acțiunilor rapide de la o poartă la 
alta, cu numeroase faze de gol și- 
ratări, în care înaintașii noștri au 
„excelat", pierzînd multe ocazii de a 
înscrie. în minutul 39 Raksi a mar
cat totuși un gol perfect valabil, în 
urma unei combinații cu Crișan, a- 
nulat însă de arbitru, la semnaliza
rea tușierului (!).

în general, jocul echipei noastre 
a fost superior echipei sudaneze, gra
ție unei mai bune organizări atît.în 
apărare cit și în atac, a circulației 
mai bune a jucătorilor și a mingii. 
Acest meci a fost cel mai dificil din 
tot turneul, datorită valorii adver-

GRUPA B

12/13 aprilie : Spania sau Italia— 
Ungaria și Portugalia sau Franța—Iu
goslavia sau Bulgaria.

15 aprilie : Spania sau Italia—Por
tugalia sau Franța și Ungaria—Iugo
slavia sau Bulgaria.

17 aprilie : Spania sau Italia—Iu
goslavia sau Bulgaria și Ungaria— 
Portugalia sau Franța.

GRUPA C

12/13 aprilie : U.R.S.S. sau Ceho
slovacia—Romînia și Țara Galilor sau 
Olanda—Anglia.

15 aprilie : U.R.S.S. sau Cehoslova
cia—Țara Galilor sau Olanda și Ro- 
rr.inia—Anglia.

17 aprilie : U.R.S.S. sau Cehoslova
cia—Anglia și Romînia—Țara Galilor 
sau Olanda.

GRUPA D

12/13 aprilie: Irlanda sau Irlanda 
de Nord—Belgia sau Luxemburg și 
R.D.G.—Suedia sau Finlanda.

15 aprilie: Irlanda sau Irlanda de 
Nord—R.D.G. și Belgia sau Luxem
burg—Suedia sau Finlanda.

17 aprilie: Irlanda sau Irlanda de 
Nord—Suedia sau Finlanda și Bel
gia sau Luxemburg—R.D.G.

Cit despre semifinale, acestea după 
cum a stabilit U.E.F.A. se vor disputa 
astfel: cîștigătoarele grupelor A și 
C între ele și cele ale grupelor B 
și D între eîe.

Seria în care a fost repartizată re
prezentativa noastră și programul 
jocurilor sale justifică pregătirile pe 
care le face lotul nostru de juniori. 
Valoarea participanților ca și suc
cesiunea adversarilor juniorilor romîni 
impune multă atenție și conștiincio
zitate în antrenament. Să nu uităm 
că echipa noastră va avea de apărat 
titlul cucerit în 1962.

sarulul. S-au remarcat Raksi, Urzi
ceanu, Pal, Hălmăgeanu, Nunweiler 
și Pavlovici.

în încheierea însemnărilor făcute, 
antrenorii noștri au considerat că in- 
tîlnirile din Sudan au fost utile

pentru noi. în ceea ce privește pe 
sudanezi, Gh. Ola șl B. Marian apre
ciază că intr-un viitor apropiat, fot
balul din această țară va progresa 
și se va impune în arena interna
țională, întrucît dispune de jucători 
valoroși. O altă concluzie a celor 
doi antrenori romîni : ei găsesc util 
ca anual, în sezonul de iarnă, una 
sau două echipe de club romînești 
să întreprindă turnee în Sudan.

... După fiecare meci susținut la 
Khartum, presa de specialitate a con
sacrat pagini întregi descrierii jocu
rilor echipei romîne. Toate întilnirile 
au fost transmise în întregime pe

Un nou meci de verificare la Ploiești

Petrolul —
Lotul de juniori U.E.F.A.

1-1 (1-0)

Ieri, la Ploiești, în cadrul pregă
tirilor pentru meciul cu Ferencvâros, 
fotbaliștii de la Petrolul au susținut 
un nou meci de antrenament în com
pania lotului de juniori U.E.F.A., care 
la rîndul său se pregătește în vede
rea jocurilor cu selecționata R- P. 
Bulgaria. Si de astă dată scorul în- 
tîlnirii a fost egal: 1-1. Au marcat 
Tabarcea și Sorin Avram.

Jucătorii ploieșteni au avut o com
portare diametral opusă celei de joi. 
De astă dată ei au privit cu multă 
seriozitate jocul de antrenament Jo
cul combinativ și demarcările con
tinue le-au permis — de exemplu — 
să șuteze Ia poartă in primul sfert 
de oră de mai multe ori decît în 
cele 90 de minute ale partidei ante
rioare I Am reținut în mod special 
combinațiile tripletei (Badea, Dridea I, 
Tabarcea) și centrările corecte ale 
lui Zaharia. Formula de atac folosită 
în repriza secundă nu a mai dat 
același randament. Și acest fapt tre
buie să-i mobilizeze pe jucătorii in
troduși Ia pauză ca să-i ajungă cit 
mai curînd din urmă în pregătire pe 
ceilalți.

In ceea ce privește comportarea 
juniorilor, ea a fost la un nivel mai 
bun in partea a doua a jocului. 

I Tripleta, cu excepția lui Sfîrlogea. 
a ținut însă uneori exagerat balonul.

Arbitrul St. Boitan a condus for
mațiile :

PETROLUL : Sfetcu — PationțU; 
Fronea, Florea (Alecu) — D. Mun- 
teanu, Ivan — Zaharia (Badea), Ba
dea (A. Munteanu), Dridea I (Dumi- 

1 trescu), Tabarcea (M. Marcel), Dri- 
dea II.

LOTUL DE JUNIORI: Hajdu — 
' Șerban (Kiss), C. Coe, Mihăilescu — 
| Pescaru (Donciu), Mihăilă — Mure- 

șan, Sfirlogea, Pavlovici, Donciu (So
rin Avram), Codreanu.

In deschidere lotul de juniori B 
a învins cu 1-0 echipa de tineret a 
Petrolului.

AL. INOVAN

postul de radio Sudan. Sub titlul 
„Aplauze pentru jucătorii romîni", 
ziarul „Saura" a scos în evidență 
partidele bune făcute la Khartum de 
tinerii noștri fotbaliști Nunweiler IV, 
Raksi, Urziceanu, Petescu și alții, a- 
preciind calitățile fiecăruia dintre el. 
în numeroase declarații făcute de 
diferite personalități, antrenori și 
ziariști din Khartum, au fost — de 
asemenea — relevate spiritul de 
luptă și stilul de joc al echipei ro
mîne. Osman Sabi, antrenorul echi
pei F. C. Hillal, a spus printre al
tele : „Dacă comparăm jocul bun al 
romînilor, stilul lor, cu jocul nostru, 
rezultatul înregistrat de F. C. Hillal, 
învinsă numai cu 1—0, este deosebit 
de onorabil...". Alhiuei Osman - zia
rist — mi-a declarat : „In cele trei 
meciuri, mingea a fost ca și legată 
de picioarele jucătorilor romîni..."

Pe lîngă aplauzele la „scenă des
chisă" din timpul partidelor, fotba
liștii au fost răsfățați de publicul su
danez. Pentru stilul lui de joc Raksi 
a fost comparat cu „argintul viu", 
lui Haidu i se spunea „iepurele", Pe
tescu șl Hălmăgeanu, neîntrecuți în 
săriturile la cap, au fost denumiți 
„jucătorii aerieni" ș.a.m.d.

în încheierea turneului, la Khar
tum a avut loc o întrevedere între 
conducătorii lotului de sportivi ro
mîni și dl. Karrar, director în mi
nisterul Informațiilor, care împre
ună cu numeroși specialiști din ca
pitala Sudanului s-au interesat în
deaproape de felul cum este orga- ’ 
nizat campionatul de fotbal al țării 
noastre, atenția care se acordă creș
terii juniorilor, sistemul competițio- 
nal ș.a.

în Sudan, fotbaliștii noștri au fă
cut o bună impresie asupra p-.it ii- 
cului și specialiștilor, care — —■*—
nimitate și-au manifestat dcrsca â» 
a vedea cit mai des ert. je l<-
pe terenurile de AdBet 
tum.

-—CKSTEA MANTV



Concurs internațional de biatlon
la Zakopane

In „Cupa de iarnă“

C. S. Școlar—Dinamo Bacău 21-17 (9-10)

Echipa de hochei a orașului București
și-a încheiat turneul în Austria și Italia

cu un meci nul la Cortina D’Ampezzo

Simbătă după-amiază stila Flo- 
reasca a găzduit o nouă etapă a 
popularei competiții „Cupa de iarnă11. 
De data aceasta, programul a cu
prins și partide din întrecerea echi
pelor feminine. In general, favoriții 
au cîștigat in urma unor jocuri fru
moase. cu multe faze de un bun ni
vel tehnic. O singură excepție, nu 
in privința rezultatului, ci a scorului, 
a constituit-o partida Dinamo Bucu
rești — Rapid. Campionii țării, cu 
formația incompletă — mulți dintre 
titulari fiind în pregătire pentru în- 
tîlnirea internațională cu Norvegia, 
au cîștigat destul de greu, la un 
punct diferență.

Iată citeva amănunte privind des
fășurarea partidelor :

C.S. ȘCOLAR— DINAMO BACĂU 
(m) 21-17 (9-10). Reprezentanții C.S.

indica scor egal : 6-6, ca apoi după 
alte două minute Rapid să aibă un 
avantaj de 3 puncte (10-7). In con
tinuare, dinamoviștii au restabilit 
echilibrul, care s-a menținut pinâ 
spre sfîrșitul meciului. In partea a 
doua a întîlnirii, rapidiștii au șutat 
din toate pozițiile, dar Bogolea a 
apărat foarte bine. In ultimul minut 
de joc. Coman a reușit să înscrie 
punctul care a adus victoria echipei 
sale.

RAPID—ȘTIINȚA (f) 10-4 (6-2). La 
începutul meciului au fost ratate 
multe atacuri, jucătoarele ambelor 
echipe făcind greșeli elementare. Sco
rul a fost deschis de-abia în minutul 
7 ! Din acest minut, rapidistele au 
jucat mai calm, atit in atac cit și 
în apărare, și au terminat repriza cu 
un avantaj, de 4 goluri. In repriza

O. fază spectaculoasă din tnlilnirea feminină Rapid—Știința
Foto: V. Bageac

Școlar au cîștigat destul de greu. Ac
țiunile lor ofensive n-au mai fost 
atit de rapide ca în ultimele întîl- 
niri. Din această cauză, victoria lor 
a i 
in 
21 
de 
pan 
pauz 
leze 
litatea 
47 (scor 
conducerea și pinâ la sfîrșit au mai 
înscris cinci puncte, față de două 
realizate de adversari.

STEAUA—RAFINĂRIA TELEAJEN 
(m) 32-15 (14-3). Din primele minute 
jucătorii 
un ritm 
ofensive 
fisuri in 
declanșat 
au angajat spectaculos, de multe ori 
pivoții. Tinerii reprezentanți ai Ra
finăriei Teleajen au luptat cu multă 
ardoare pentru ca scorul să nu ia 
proporții. In atac au șutat foarte pu
ternic de la semidistanță, dar, de 
cele mai multe ori în blocajul mili
tarilor.

DINAMO BUCUREȘTI—RAPID (m) 
26-25 (14-14). O partidă pasionantă, 
care a ținut încordată atenția spec
tatorilor datorită evoluției scorului. 
După 15 minute tabela de marcaj

stat sub semnul întrebării pînă 
ultima parte a meciului. In min. 
dinamoviștii au condus cu scorul 
8-5 și au terminat prima parte a 

lidei cu un avantaj minim.
i. C.S. Școlar a reușit sa 
în min. 36 (scor: 11-11).

a menținut pînă in 
15-15). Apoi, școlarii au luat

După 
ega- 
Ega- 
min.

echipei Steaua au imprimat 
viu jocului. Acțiunile lor 

au produs de fiecare dată 
apărarea petroliștilor. Ei au 
numeroase contraatacuri și

la marile concursuri 
la
6i 
fi 

de 
la

în anul 1963, sportivii sovietici vor 
participa la 41 de campionate mon
diale și europene. Ei vor lua parte 
de asemenea,
preolimpice care vor avea loc 
Innsbruck (ianuarie—februarie)
Tokio (octombrie). în U.R.S.S. vor 
organizate campionatele europene 
box și gimnastică. în luna mai,
Moscova se va desfășura un mare 
concurs internațional de natație, iar 
in iulie capitala sovietică va găzdui 
tradiționalul meci atletic: U.R.S.S.— 
S.U.A.

O bogată activitate internațională 
vor desfășura fotbaliștii. Ei se vor 
întilni în meciuri oficiale sau ami
cale cu echipele a 41 de țări. Prima 
reprezentativă a U.R.S.S. va parti- 

pentru „Cupa 
olimpică la pre- 
olimpic.

cipa la meciurile 
Europei*1, iar echipa 
liminariile turneului

★
Valeri Brumei, Igor Ter-Ovane- 

sian și Valeri Bulîșev, cei trei atleți

pusa doua, campioanele țării au 
accentul pe apărare, iar acțiunile lor 
ofensive s-au desfășurat larg, pînă 
la extreme, de unde, de altfel, au 
înscris spectaculos.

PROGRESUD—CONFECȚIA I (f) 
19-7 (6-4). In fine, după multe me
ciuri slabe, reprezentantele clubului 
Progresul au reușit să joace mai 
aproape de valoarea lor, cîștigind 
fără prea multe emoții întilnirea cu 
prima garnitură a Confecției. De re
marcat că la capitolul disciplină, ju
cătoarele au rămas datoare publi
cului. Spectatorii au fost martori la 
o adevărată „întrecere11, a componen
telor ambelor formații, în a se striga 
una pe alta și în a da indicații de 
felul cum să se joace. Asistenți la 
asemenea scene au fost și antrenorii 
lor, care n-au intervenit pentru a le 
curma.

VESTITORUL—CONFECȚIA II (f) 
14-6 (3-3). Partidă de slab nivel teh
nic, cu multe greșeli în execuție. 
A cîștigat echipa care a șutat mai 
mult la poartă, și aceasta a fost 
Vestitorul.

V. 
C.

Astăzi,

POMPILIU 
NICULESCU,corespondent

la ora 18, în sala Flo- 
reasca, meci în cadrul „Cupei Spor
tul popular* : S.S.E, nr. 2 — Rapid 
(junioare).

sovietici care au fost invitați să par
ticipe la concursul de la Madison 
Square Garden fac ultimele antre
namente înaintea plecării în S.U.A.

Săptămîna trecută Brumei s-a pre
gătit în sala de sport a Universității 
din Moscova. El nu a efectuat însă 
nici o săritură în înălțime și cei care 
au asistat la antrenamentele sale au 
fost surprinși văzindu-1 sărind cu 
prăjina din fibre supraelastice, aler- 
gînd sau aruncînd greutatea. Record
manul lumii a explicat că lucrează 
pentru desăvîrșirea pregătirii fizice, 
întrebat de corespondentul sportiv al 
agenției TASS ce speră să realizeze 
în concursul de la New York, Bru
mei a spus că se acomodează ușor 
cu întrecerile de sală, care pun în 
valoare tehnica atletului. Se întîmplă 
de multe ori ca de pe o pistă de 
lemn să poți sări mai mult decît

S. Ceho- 
indivi- 

german 
în 
la 
D.
3.

Zakopane, cunoscuta stațiune po
loneză de sporturi de iarna a 
găzduit recent concursul de biatlon 
la oare au participat schiorii echi
pelor R. D. Germane, R.
slovace și R.P. Polone. La 
dual a cîștigat sportivul 
Nikel, care a parcurs 20 de km 
timpul de lh39:56,0 și a realizat 
tir 16 puncte. Pe echipe: 1. R. 
Germană, 2. R.S. Cehoslovacă, 
R.P. Polonă.

D’AMPEZZO 20 (prinCORTINA 
telefon). — Echipa de hochei a orașu
lui București și-a încheiat turneul in 
Austria și Italia, juicînd sîmbătă 
seara în localitate cu echipa Cortina 
Rex, campioana Italiei. Jocul s-a 
desfășurat pe stadionul olimpic, în 
fața a 2.500 de spectatori și s-a în-

TURNEUL INTERNAȚIONAL FEMININ DE SAH DE LA BEVERWIJK
ALEXANDRA NICOLAU A OBȚINUT DOUĂ VICTORII —

AMSTERDAM 20 (Agerpres). — 
După țrei runde în turneul interna
țional feminin de șah de la Bever- 
wijk conduce campioana lumii, Nona 
Gaprindașvili (U.R.S.S.), care totali
zează 3 puncte. Ea este urmată în 
clasament de Jovanovici (Iugoslavia) 
cu 2 puncte și o partidă întreruptă, 
Alexandra Nicolau (R.P.R.), Hems- 
kerk (Olanda) fiecare cu cite două 
puncte, Țjiljak 
puncte etc.

Reprezentanta 
xandra Nicolau,
a 2-a pe iugoslava Bacici, iar în 
runda a treia a cîștigat în fața cu
noscutei campioane olandeze Hems- 
kerk.

Alte rezultate mai importante din 
rundele a 2-a și a 3-a : Gaprindaș
vili—Ljiljak 1-0 ; Vreken—Gombasz 
*/s—’/, ; Gaprindașvili—Van Viringen

(Iugoslavia) cu 1,5

R.P. Romîne, Ale- 
a invins în runda

PE SCURT
ta sala Șahilor din Mos- 

feminin de handbal Trul

Gombasz 
cu Jovanovici.

1-0 ; -Oimer—BaciciVz—Vj ; 
a întrerupt *partida

★
Tînărul maestru

Parma continuă să
neul internațional masculin de șah 

la Beverwijk. După runda a 9-a, 
care l-a învins pe Van Den Berg, 
totalizează 7 puncte, fiind urmat 
un punct de Matanovici și Ivkov 
la 2 puncte de Averbach și Ro-

iugoslav Bruno 
conducă în tur-

de 
in 
el 
la 
Și 
batsch.

aheiait cu un rezultat de egalitate: 
4-4 (2—2, 2-2, 0-0).

Scorul a fost deschis de echipa 
română în min. 2 prin Tacaci. După 
două minute, .gazdele egalează prin 
canadianul Farfield, care a profitat 
de o neatenție a ltd Pușcaș și Io- 
nescu. Formația bucureșteană ia din 
nou conducerea prin Szabo I (min. 
12), apoi Gezzi egalează (min. 15). 
După pauză, italienii înscriu prin 
Sandegiacomo I (min. 28). Selecțio
nata Bucureștiului atacă acum mai 
decis, egalează prin Ionescu (min. 
29) și ia cofiducerea (4—3) prin Ga
lantar (min. 32). In ultimul minut al 
reprizei, Dă Ri marchează pentru 
Cortina Rex : 4—4. în ultima parte 
a meciului, scorul nu mai poate fi 
modificat, deși echipa noastră do
mină.

Au condus bine arbitrii Ion Tiron 
(R.P.R.) 
Echipa 
Pușcaș 
Varga, 
Szabo
Florescu,

și Paulo Gâsperi (Italia). 
București a aliniat formația : 
(Safian) — lone seu, Czaika, 
Pană — Szabo I, Ferenezi, 

II, Andrei, Tacaci, Calamar, 
Ioanovid.

In 1963

Șandor Iharoș prevede performanțe
atletice excepționale

• Disputat 
oova. meciul 
(U.R.S.S.)-Spartak Sokolovo (R. S. Ce
hoslovacă) 
europeni* 
sovietice 
Bobrova 
Markova 
cele mai
Pândele Cîrligeanu (R. P. Romînă), Re
turul se va disputa la 27 ianuarie la 
Praga.

• Competiția internațională de rugbi 
„Turneul celor 5 națiuni* a programat 
la Cardiff meciul Țara Galilor-Anglia. 
Rugbiștii englezi au terminat victorioși 
cu scorul de 13—6 (5—0).

• In cursul unei reuniuni de box, des
fășurată la Roma, italianul Franco de 
Picooli, campion olimpic în 1960 la ca
tegoria grea, l-a învins prin K. 0. în 
prima repriză pc americanul Howard 
King.

• Echipa feminină de baschet M.T.K. 
Budapesta s-a calificat în sferturile de 
finală ale „Cupei campionilor europeni* 
învingînd în meci retur cu 79—54 
(35—31) pe V. Niebelungen (R. F. Ger
mană). Cea mai bună realizatoare a e- 
chipei budapestane a fost Ilegeduș, care 
a marcat 30 de puncte. Baschetbalistele 
maghiare cîștigaseră primul meci cu 
62—44.

• Doi dintre cei mai cunoscuți jucă
tori iugoslavi de tenis, Bora Jovanovici 
și Nicola Pilici, au refuzat în mod 
demonstrativ să participe la turneul in
ternațional care va începe la 28 ianua
rie în orașul Johannesburg (Africa de 
sud). Motivîndu-și refuzul, cei doi spor
tivi iugoslavi au declarat că ei dezaprobă 
segregația rasială practicată în Uni
unea Sud-africană unde există cluburi se
parate pentru sportivii albi și pentru cei 
de culoare. Comentînd hotărîrea luată 
de Jovanovici și Pilici, presa sportivă 
internațională â scris că aceasta este o 
nouă palmă dată rasiștilor.

pentru „Cupa campionilor 
a fost cîștigat de sportivele 

cu scorul de 8—7 
și Strelnikova de la 
și Ianu »de la oaspete 
bune jucătoare. A

(4—3). 
gazde, 

au fost 
arbitrat

Cunoscutul atlet maghiar Sandor 
Iharos, de 5 ori recordman mondial, 
prevede performanțe excepționale in 
anul 1963.

După părerea mea, a spus Iharos 
într-un interviu acordat ziarului 
„Ifjusăg11, Peter Snell, Piotr Bolotni
kov și Michel Jazy sint încă departe 
de a fi atins posibilitățile lor reale. 
Dacă ei vor dori să stabilească noi 
recorduri mondiale vor reuși aceasta 
fără doar și poate. Neozeelandezul 
Snell, care după mine are șanse 
mari la Olimpiada de la Tokio, la 
800 și 1500 m, este capabil să ame
lioreze cu cel puțin o secundă re
cordul mondial (3:35,5) deținut de 
Herbert Elliot.

recordul mondial la 
al lui Vladimir Kuț. 
bazează pe recordul 
la 3000 m realizat

Francezul Jazy are și el posibili
tăți să doboare 
5000 m (13:35,0) 
Părerea mea se 
mondial (7:49,2)
anul trecut de Jazy. Această perfor
manță îi permite să corecteze cu 
3—5 secunde recordul lui Kuț și să 
plece la Tokio cu un record de 
13:30,0.

în sfîrșit, Piotr Bolotnikov, dacă 
nu este destul de rapid pentru a 
ataca recordul de 5.000 m, nu are 
în schimb rival pe distanța de 10.000 
m. Recordul de 28:18,2 a fost rea
lizat pe un timp nefavorabil și pe 
o pistă grea. De aceea cred că Bo
lotnikov ar putea pe o pistă bună 
să coboare chiar sub 28 minute.

FOTBAL PE GLOB

sărit de 
încheie-

săritura

de pe o pistă de pămînt. Se simte 
foarte bine și speră să sară cel 
puțin 2,20 m. Aștept cu nerăbdare 
să mă întîlnesc cu prietenii mei 
americani și, mai ales, cu John 
Thomas, despre care am auzit că se 
află într-o formă bună și a 
curind 2,14 m, a declarat în 
re „săritorul cosmic".

Recordmanul mondial la
în lungime, Igor Ter-Ovanesian, re
făcut după accidentul suferit în toam
nă la genunchi, nădăjduiește și el 
că va obține rezultate bune în con
cursul din S.U.A.

Tinărul alergător din Leningrad, 
Valeri Bulîșev, clasat pe locul doi 
la europenele de la Belgrad în 
proba de 800 m, nu a mai participat 
niciodată pînă acum la un mare 
concurs pe teren acoperit.

(Agerpres)

Ziarul ,,Nep Sport* din Budapesta a 
făcut o anchetă la care au participat 
redactori de sport din 32 dc țări ale 
Europei și America de Sud pentru desem
narea celor mai bune echipe și a celor 
mai buni jucători de fotbal pe anul 
1962.

Iată cum ar arăta, după ancheta zia
rului „Nep Sport*, selecționatele mon

diale și europene :
Sel. Mondială A : Sehroif—D. Santos, 

Mauro, Iusufi—Zito, Masopoust—Garrin- 
cha, Sekularac, Vava, Pele, Zagalo. Sel. 
mondială 13 : Gilmar—Armfield, Maldini, 
Schnelinger — Sollymosi, Netto—San
dor, Gorocs, Seiler, Amarildo, Charlton. 
Sel. Europei: Sehroif—Arm field, Mal
dini, Iusufi—Sollymosi, Masopoust— 
Sandor, Sekularac, Seiler. Tichi, Gento. 
Clasamentul celor mai buni jucători din 
lume pe anul 1962 : 1—2 Pele, Garrin- 
cha (Brazilia) 32 puncte; 3. Masopoust 
(R. S. Cehoslovacă) 27 puncte; 4. 
Sekularac (Iugoslavia) 8 puncte; 5. 
Eusebio (Portugalia) 7 puncte etc.

• Din cauza timpului nefavorabil 
padă și frig) numai 2 întîlniri din 
8 programate în cadrul „Cupei
gliei* la fotbal s-au putut desfășura 
miercuri. Peste 30 000 de spectatori au 
urmărit la Londra jocul dintre Totten
ham Hotspur, deținătoarea trofeului, 
și Bumley. Fotbaliștii de la Burnley au 
repurtat o surprinzătoare victorie cu 
scorul de 3—0 (1—0). De remarcat că 
Tottenham câștigase „Cupa Angliei* în 
ultimii doi ani. In cel de-al doilea meci 
Bristol City și Aston Villa au terminat 
la egalitate : 1—1.

• In turneul internațional de fotbal 
din Mexic echipa maghiară Vasas Bu
dapesta a dispus ou 2—0 (2—0) de 
echipa mexicană Nacional-Guadalajara 
prin punctele marcate dc Kekesi și 
Bundzak.

• In prezent se află în turneu ta 
Israel echipa iugoslavă de fotbal Beo- 
gradski Spori Klub. Juoînd la Jaffa cu 
o selecționată regională, fotbaliștii iu
goslavi au obținut victoria cu scorul de 
2—0 (1—0).

In toamnă, ia tokio.
Jocurile preolimpice 

de vară

(zi- 
cele 
An-

Comitetul de organizare a Jocu
rilor Olimpice de la Tokio a alcă
tuit programul jocurilor preolimpice 
de vară, care vor avea loc în acest 
an la Tokio. Potrivit programului, 
întrecerile se. vor desfășura între 11 
și 16 octombrie, cu participarea a 
numeroși sportivi din întreaga lume. 
(Numai la atletism vor fi invitați 
285 de atleți). Iată acum disciplinele 
la care se vor organiza întrecerile 
preolimpice : atletism (toate probele 
olimpice), pentatlon modem, natație, 
polo, gimnastică, fotbal, hochei pe 
iarbă, lupte, box, judo, haltere, tir, 
baschet, volei, ciclism, călărie, scrimă, 
canotaj academic, caiac-canoe și iah- 
ting.

la Închiderea ediției,

Brumei: 2,20 la săritura în înălțime
LENINGRAD 20 (Agerpres). — 

2,20 m acesta este rezultatul cu care 
Valeri Brumei a cîștigat 
săritură în înălțime la 
disputat pe stadionul de 
Leningrad. Este cea mai 
performanță a anului.

Brumei a intrat în concurs la 
1,95 m, după care a trecut succesiv 
din prima încercare înălțimile de 
2,00 m, 2,05 m, 2,10 m, 2,15 m și

proba de 
concursul 

iarnă din 
valoroasă

lui Brumei, și alți atleți 
rezultate valoroase. Valeri 
realizat pe 600 m timpul 
Anatoli Mihailov a aler

2,20 m. El a încercat și la 2,26 însă 
a ratat cu foarte puțin la a treia 
săritură.

In afara 
au obținut 
Bulîșev a 
de 1:19,5,
gat 110 m garduri în 13,9 sec, iar 
Tatiana Șcelkanova s-a dovedit și 
o bună sprinteră, clasîndu-se prima 
la 100 m plat cu 12,1.
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