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stăzi voi fi cunoscute echipele campioane 
lu tenis de masă

Mîine Încep probele individuale
• • • ••

ntrecerile celui de-al patru- 
concurs al etapei finale a 

npionatului republican dete- 
de masă au început ieri 

sala Dinamo din Capitală, 
ma zi a fost rezervată intîl- 
lor.' iriterechipe, unde par- 

ipă 22 de formații mascu- 
e și 10 feminine în lupta 
ntru desemnarea campioane- 

țării. în urma partidelor 
re au avut loc în cadrul se- 
lor, s-au calificat pentru tur-
ele finale următoarele :
Voința, Unirea, Progresul, 
a te din Bucureșt i la fete și

MARLA ALEXANDRU

POIANA BRA
ȘOV. In imediata 
apropiere a caba
nei Cristianul Ma
re, piftiile din 
Kantzer atrag în 
fiecare sezon mii 
Și mii de iubitori 
ai frumuseților na

turii troienite.
Aer curat, pante 
minunate pentru 
schi, priveliști de 
neuitat — trei ga
ranții pentru întă

rirea sănătății.

S.M. Cluj, eu două echipe, 
lirea, Voința București, Vo
ta Arad la băieți. Turneele 
kale se vor disputa azi, așa

egătirile hocheișlilor noștri în vederea
întîlnrrilor de sîmbătă si duminică

cu II. S. Cehoslovacă (tineret)
La sfîrșitul acestei săptămini, 
natorii de hochei din Capitală 
i ocazia să vadă din nou „la 
ioru“ pe hocheiștii echipei noas- 
e reprezentative, ca și pe cei 
n lotul de tineret. Și, ceea ce 
ice și mai interesant progra- 
iul de sîmbătă și duminică, ei 
>r evolua în fața unei echipe 
^osebit de puternice, reprezen- 
itiva de tineret a R. S. Ceho- 
ovace. Valoarea hocheiului ce- 
islovac este binecunoscută, iar 
jhipa care va juca sîmbătă și 
uminică pe patinoarul din Par
ul „23 August'4 reprezintă schim- 
ul de mîine al garniturii oare 
a reprezenta țara prietenă la 
ampionatele mondiale de la 
tockholm. Mai mult chiar, spe- 
ialiștii cehoslovaci consideră că 
hiar în acest an unii dintre 
omponenții reprezentativei de 
ineret ar putea face parte din 
rima formație a țării. Bste un 
un prilej pentru hocheiștii noș- 
?i de a-și verifies posibilitățile 
ctuale și de a obține perfor
manțe valoroase.
Sîmbătă seara (ora 19) oaspeți- 

or le va fi opusă echipa noa6- 
ră de tineret. Lotul echipei de 
meret, antrenat de I. Ganga, 
ste alcătuit din următorii jucă- 
»ri: Crihan, Radu (portari), Bar- 
u, Scheau, Fr. Baiint. Cazi mir 
lolLo, Fogoroș (fundași), Otvbș, 
lazan I. Peter. Z. Antal, C. An
al, Niță, Boldescu, Corduban, 
Zlihăilescu, Rigo, Ivăneecu, Pe- 
rescu (înaintași). Lotul de tine- 
■et va rămîne in pregătire, în 
lontinuare, și după meciul de 
îmbată, ân vederea participării 
tale la competiția internațională 
Cupa orașului București*', pro
gramată la sfîrșitul lunii fe- 
jruarie.

Cel de-al doilea joc al selec
ționatei de tineret cehoslovace 
;e va disputa duminică, de la 
>ra 18, în compania reprezente- 
ivei A a țării noastre. In vede
rea acestui joc a fost alcătuit

următorul lot: Pușcaș, Crișan 
(portari), Varga, L. Va sar, Cza- 
ka, Ion eseu. Szabo II, Fenenczi, 
Szabo I, Calamar, Andrei, Tacaci 
I, Pană, Ciobotaru, Ioanovid, 
Florescu, Ștefanov. După cum se 
vede, din lot lipsesc Sofian și 
Biro, accidentați. De remarcat 
că au foat introduși doi jucători 
tineri, cu reale perspective, re
marcați cu ocazia turneului final 
al campionatului republican, por
tarul Crișan și înaintașul Ștefa- 
nov, ambii de la Steaua.

In deschidere la meciul R.P.R. 
— R. S. Cehoslovacă (tineret) se 
va disputa duminică, de ia ora 
16, partida Știința București — 
Cervena Zvezda Belgrad. Ho- 
cheiștii iugoslavi susțin un joc 
în Capitală și apoi vor evolua la 
Miercurea Ciuc, în compania ac
tualului lider al campionatului 
nostru, Voința, din localitate.

in meciurile de ieri am pu
tut urmări buna pregătire a 
majorității jucătorilor noștri 
fruntași, dintre care mențio
năm pe Negulescu, Giutgiucă, 
Cobirzan, Sentivani, Bottner, 
Sindeanu. Maria Alexandru, 
Geta Pitică. Ella Constantines- 
cu, Catrinel Folea. Eleonora 
Mill alea.

Un joc interesant a fost ofe
rit de meciul Eleonora Mihal- 
ca — Mariana Jandrescu, ciști- 
gat de prima, după o între
cere aprigă, cu acțiuni fru
moase din ambele părți.

Desigur, acestea sint obtser-

(Cordbuuire in pag. a 2-a)
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CALIFICAT PENTRU FAZA URMĂTOARE

JPCUKl FRUMOASE 
ȘI LA BAIA MARE

Sala 
fosta

ultima

de sport din frai» Mare 
foarte mult populată în 

vreme. Jeturile din cadrul

0 interesantă inițiativă a clubului Flacăra

Concurs de orientare turistică
pe... străzile Capitalei

• Pe plan intern este de sem
nalat activitatea desfășurată de 
echipele de juniori. In Capitală 
au lost reluate întrecerile tur
neului pentru locurile 1—4 ale 
campionatului orășenesc, în urma 
cărora două echipe se califică 
pentru turneul final. In primele 
jocuri ale returului acestei oom- 
petiții s-au înregistrat rezulta
tele: Unirea — Voința 7—0 și
Steaua — S.S.E. nr. 2 6—0.

De un frumos sueees s-a bucu
rat și campionatul de juniori al 
regiunii Mureș-Autonomă Ma
ghiară, la care au participat opt 
echipe: A vrutul, Voința și Gim- 
nazium din Miercurea Ciuc, 
Voința Gheorghieni,, Minerul Bă
lan, Olimpia Tg. Mureș, Flamura 
roșie Sinsimion și Tîrnava Odor- 
hei. In meciul pentru locurile 
1—2, Avîntul M. Ciuc a întrecut 
pe Voința M. Ciuc cu 9—3 (1—0. 
5—1, 3—2). Ambele echipe s-au
calificat pentru turneul final 
programat la mijlocul lui februa
rie la București sau Brașov.

E duminică dimineața. Deși 
soarele zimbește la orizont, e 
ger puternic. La 6ediul clubului 
Flacăra, tovarășii din comisia 
de turism lucrează de zor. Se 
fac ultimele pregătiri pentru 
începerea primului concurs 
orientare turistică organizat 
Capitală.
• Concurenții, împărțiri 
echipe de cite doi, ascultă
atenție indicațiile date de că
tre tov. Barbu Beguleecu, unul 
dintre membrii comisiei de or
ganizare. Se dă apoi, fiecă
rei echipe cite un plic cu 
numerele de control și cite o 
schiță cu itinerarul ce 
de parcurs. Peste câteva 
nute are loc startul.

Ora 9,30 ! Pleacă echipa
7. Din ea fac parte Georgeta 
Olteanu și Maria Tempea. 
Să le urmărim puțin Pe tra

de 
în

in
cu

au 
mi-

nr.

seu. La prima vedere totul 
pare clar. Pornesc cu pași 
vioi. Dar... s-a întimplat ceva ? 
Da. O ramificație cu mai multe 
străzi. Cele două 
privesc cu atenție

— Pe aici ?
— Nu ! E greșit.

dică alt drum. Asta e strada, 
răspunde Maria.

SirăziGe srâit străbătute cu 
atenție. Parcurg ultimii metri 
in Împrejurimile lacului 
reasca.
sosesc
Iulian
rescu,
pare că lor traseul le-a dat mai 
puțin de furcă.

Cei 22 de participanți din 
asociațiile sportive aparlinînd 
clubului Flacăra au trecut cu 
succes primul lor examen.

concurente 
schița.

Schița in-

Flo- 
Au ajuns. Din urmă, 

cei din echipa nr. 9, 
Vlad și Ion Dragomi- 
doi ieeuisiți turiști. Se

C< MCULESCU coresp.

Concurentele Maria Năstase și Adriana Petru, de la asociația 
sportivă primesc ultimele indicații tehnice înaintea

startului.

Una dintre echipele participante la concursul de orientare a 
ajuns la un punct de control.

. Foto : I. Mihâică

primei Pat** a „GUPEI SPORTUL 
POPULAR** au etîmit un viu 
intere* printre amatorii de hand
bal din localitate. Și juniorii nu 
i-an de»ihiri<mat. Ei le-au oferit 
■întrwxțR erpectacidostse. pentru 
care au fost răsplătiți cu ropote 
de jrptatwe. Dintre tinerele de
mente s-au rcanarcat : Ana Brîn- 
coveanu, Elena Hoffmann (Pio
nierul B. Marc), Monioo Moza 
(Înainte B. Mare), ImÎso Vago 
(Știința Baia Sprie) și Palaghia 
Pop (Grupul Școlar Minier B. 
Mare), Ia fete, Mihai Doboș 
(Pioaieml B. Mare), Gh. Mori- 
ran. Z. Barsei (Știința Baia 
Sprie), Iosif Szilagyi, Al. Har- 
'matinc (Voința B.
Fodor, Liviu Reeeanu
B. Mane) la băieți.

L« întreceri participă 
pe dje juniori și 4 de 
lată oiicna rezultate :

JUNIOARE: Înainte B. Maro
— Știința B. Sprie 4—1 (0—!)), 
Pioniera! B. Mare — G.S.M.B. 
Mare 8—1 (8—0).

JUNIORI : Pionierul B. Mure
— înainte 
Știința B. 
B. Mare I
— Gr. Șc. 
Voința B.
B. Mare III 6—0, 
Mare ■— Știința B.
(5—3), Gr. Șc. M.

B. Mare 6—2 (1—1), 
Spric — Gr. Șc. M. 
6—0, înainte B. Mare 
M. B. Mare II 6—0, 
Marc

Mare), N.
(înainte

8 echi- 
junioare.

Gr. Șc. M. 
înainte B.

Sprie 7—7 
B. Mare I

-— Voința B. Mare 11-—8 (6—3). 
Trei din partidele de mai sus 
au fost omologate ou rezultatul 
de 6—-0, deoareoe unii condu
cători de echipe a.u folosit jucă
tori fttră drept de joc.

f Continuare în pag. a 3-a)

Rezultate scontate in „Cupa de iarnă"
La începutul acestei săptă- 

mjni au avut loc noi meciuri 
în cadrul „C-ujjei de iarnă". 
Cele 4 partide s-au încheiat cu 
rw.uliale normale.

ȘTIINȚA - METALUL „23 
AUGUST" (m) 32-18 (18-8).
Studenții au atacat puternic 
chiar din primele minute de 
joc, eonducind la tin moment 
dat cu 8—1. Cu avantajul acu
mulat în prima repriza, Știința 
și-a permis să joace mai rela
xat după pauză, făcînd de 
multe ori abuz de artificii. 
Astfel, în această perioadă, me
ciul a fost mai echilibrat, me- 
taJurgiștii 
viguroasă

RAPID 
LEAJEN
linia ultimelor comportări, for
mația feroviară a obținut o 
nouă victorie, care îi dă posi
bilitatea să spere în conti
nuare la calificarea în turneul 
final. In prima parte a meciu
lui, lupta a fost echilibrată, 
scorul fiind în permanență 
strîns. Rapidiștîî au jucat însă 
foarte ' hine după pauză și, 
datorită unor frumoase combi- 

I nații la semicerc, finalizate cu

succes, și-au depășit adversa
rii în mod categoric. Oaspeții 
nu -au mai repetat comportarea 
din meciul cu Știința, codind 
„caden;țaM în 
întâlnirii.

ultima parte a

BUCUREȘTI - 
(m) 30—11 (13-6). 
evoluat cu lotul 

care a dat întîl-

dînd o replică mai 
echipei învingătoare.

- RAFINĂRIA TE- 
(m) 21-11 (7—6). Pe

DINAMO 
C.S. ȘCOLAR 
Campionii au 
complet, fapt 
niidi o notă în plus de interes, ,
C.S.' Școlar a luptat cu multă ■ 
însuflețire, mai ales la început^ 
cînd a și condus cu scorul de s 
4—3. Pregătirea superioară a , 
dinamoviștilor a rezolvat însă, 
în continuare, problema scoru
lui în mod definitiv. Campionii 
au făcut cu acest prilej și o 
verificare în vederea meciului 
lor pentru „Cupa campumUor 
europeni" cu H.C. Zagreb.

ȘTIINȚA - CONFECȚIA H 
(f) 16-6 (8—1). învingătoarele
nu au avut probleme prea di
ficile de rezolvat într-o partida 
al cărei nivel tehnic a fost 
destul de modest. Pe alocuri, 
meciul a fost presărat cu duri
tăți, fapt care a produs o im
presie destul de neplăcută ce
lor prezenți la joc.



Mai multă atenție Spartachiadei de iarna 
a tineretului in regiunea Maramureș

cuprinsul țârii se des- 
aceste zile întrecerile 

iarnă a tineretu-

din 
de 

re-

secre- 
raionale V.TJL 
raionale UCFS, 

ai biroului con-
UCFS. Referatul 
in evidență unele 

legate de metodele 
folosite pentru angrena-

număr tot mai mare de 
in practicarea spor- 

altele. au fost tipă- 
in asociațiile sporfi-

Pe întreg 
fășoară în 
Spartachiadei de 
lui. Pină la încheierea primei etape,
10> februarie, au mai rămas doar 
câteva zile. Timpul disponibil tre
buie folosit din plin, mai ales că 
in toate regiunile țării condițiile at
mosferice sînt prielnice îndeosebi 
organizării concursurilor de patinaj, 
schi și săniuțe.

Cu toate condițiile materiale 
climaterice propice, o parte 
comisiile raionale și orășenești 
organizare a Spartachiadei din
giunea Maramureș muncesc nesa
tisfăcător. Recent, comitetul reg.onal 
U.T.M. și consiliul regional UCFS 
au organizat o amplă ședință de a- 
naliză la care au participat 
tari ai comitetelor 
președinții consiltiloi 
precum și membri 
eHiuluî regional 
prezenta: a scos 
aspecte pozitive 
de muncă 
rea unui
oameni ai munci 
tulul. Printre 
rite și difuzate 
ve aproape 50# de extrase dui re
gulamentul Spartachiadei. In unele 
raioane, ca de pildă Cehu Silva- 
niei. s-au confecționat de către tineri 
256 de săniuțe și aproape 15* de 
schiuri, iar in unele comune. cum 
ar fi Borșa din raionul Vișeu, au 
participat la concursuri peste 350 
de tinerr. întrecerile au scos la iveală 
noi elemente talentate ca Ion Lazăr 
<Tg Lăpus . Ion Popovic: (comuna 
Vad. rax-nul Sighet >. Grigore Cer
nesc h; (comuna Borșaî. Ana Selever 
(raionul Sighet . Magdalena Vari (co
muna Corr. raionul Cehu Silvaniei) 
Si alții, riaer: care au fost promo
vați in lotul regional de schi.

Cu toate acestea in regiunea Ma
ramureș există si serioase deficien
țe in ceee ce privește desfășurarea 
tatrecer-.lor primei etape a Sparta- 
ch»oe. Astfel, pină la jumătatea lu
ări ianuarie, in cele oțx raioane ale 
regiunii și in orașul Baia Mare, an
gajamentele luate la Începerea com
petiție; nu erau îndeplinite nici in 
proporție de 5* la sută. Sînt Încă 
asociații sportive ca cele de la ex
ploatarea znut.eră Săsar, O.CX. pro
duse indust—ale. grupul școlar mi
nier. Uzina electrică (toate din Bata 
Mare comuna Prinuești. Satu Lung. 
Pomi din ra.ocul Somcuta. Moft:- 
nui Mare. Terebesu. Jorocuța. năo- 
nui Cărei. Foresta. Spartac și Fla
căra din raionul S.gnet. Baia Bccșa. 
Petrova și Flacăra d.n ra-ocu. V.- 
*eu. unde pină ia 15 anuite imre- 
cenle nici nu Începuseră. Pe de a.ni

parte, în majoritatea asociațiilor spor
tive se organizează doar întreceri 
la șah, schi, tenis de masă, săniu
țe, gimnastică (numai în școli), 
neglijîndu-se probe cum sînt tirul, 
crosul, orientarea turistică, trînta. 
în raionul Tg. Lăpuș, de pildă, la 
întrecerile de cros au participat 211 
concurenți, iar la concursurile de 
orientare turistică doar 85. Trebuie 
să arătăm — de asemenea — că cu 
toate condițiile prielnice, pină la 
data de 23 ianuarie, în regiune nu 
fusese amenajat nici un patinoar. 
Deficiențele in desfășurarea 
rilor se datoresc, in bună 
felului defectuos in care 
unele comisii de organizare 
tachiadei. Nu se analizează 
stadiul desfășurării 
atunci cind se face 
manifestă mult
raională din Sighet, de 
întrunit doar de cîteva 
cei 25 de membri au 
8 sau 9 și mereu alții.
cludent
sîei raionale din Oaș.

nu dau nici 
asociații!

intrece- 
măsură, 
muncesc 
a Spar- 
periodic

întrecerilor, iar 
acest lucru se 

formalism. Comisia 
exemplu, s-a 
ori. iar din 

fost prezenți 
Și mai con-

este insă exemplul comi- 
ai cărei mem

bri nu dau nici un fel de sprijin 
concret asociațiilor sportive. Conse
cința? In raionul Oaș pină la înce
putul 
nizat 
misia de organizare 
raional UCFS din Oaș, nu au 
evidență precisă a concursurilor 
de aceea chiar cifra de 3 000 
participant! din angajamentul 
11000 a fost pusă, cu prilejul ana
lizei. sub semnul întrebării. Neintoc- 
mindu-se foi de concurs pe care să fie 
înscrise rezultatele, conform indi
cațiilor, cifre eronate de participanți 
au fost găsite și la asociațiile spor
tive Chimistul Baia Mare, Oarța de 
Jos și Bicaz din raionul Cehu Sil- 
vaniei, Roșiori, raionul Somcuta, 
și la C-SO Baia Mare. Membrii i 
oului orășenesc din Baia Mare 
și-au pus in centrul preocupării 
organizarea întrecerilor primei i 
pe a Spartachiadei de iarnă. A fost 
însărcinat un singur tovarăș care 
să se ocupe de Spariachiadă. și, in 
mod firesc, el n-a putut acorda spri
jinul necesar numeroaselor asociații 
sportive din oraș. Din această cauză 
întrecerile au început cu întîrzie- 
re, astfel că în a doua decadă a lu
nii ianuarie luaseră 
5 216 concureuți-

In mod cu totul 
puse întrebarea: ce 
preilins^ii rea acestor 
r—rilial regiooal UCFS și comisia 
reg’—slă de organizare a Sparta- 
cbiadei? Comisia regională de orga- 
■iaare a ținut trei ședințe, dar mă
tanie hu*e m aa fost transmise co- 
mâritor M consiliilor raionale UCFS.

unii ianuarie nu s-au orga- 
lici un fel de întreceri. Co

ca și consiliul 
o 
Și 

de 
de

. ca 
clu- 

nu 
lor 

eta-

startul doar

îndreptățit se 
au făcut pentru 

deficiențe

Astăzi vor fi cunoscute echipele campioane
(l

vațiile doar după pruna zi. Urmează 
ca soortivii noștri, participanți la 
această etapă finală să dovedească 
și pe parcurs o comportare turnă, 

lată câteva dintre rezultatele înre
gistrate : ECHIPE FEMEI, sg-ic I: 
Voința București (Ella CooBtanunes- 
cu, Mar.a Tompa) - Constructorul 
Tg. Mureș (Laszio, Buzank) 3—0, 
Constructorul Tg. Mureș — Silviculto
rul Brașov (Sandu. Chiriac) 
seria a 
Pitică.
(Iudith
Unirea

3-1 ? 
(Geta 
Cluj 
3-0,

B-ocșa 
Vaeiove: (Demetrovici, Sălăgeanu)
3—0; serul a IlI-a: Progresul Bucu
rești (Maria Alexandru, Mariana 
dreecu) — Voința Arad (Eleonora 
halca, Ștefania Procopeț) 3—1, 
greșul București — Tehnometal 
mașoara (Roșea, Zaharias) *3—0, 
greșul București - înfrățirea Oradea 
(Ehrenfeld, Crișan) 3—0, Voința Arad 
— înfrățirea Oradea 3—0.

ECHIPE BĂRBAȚI, seria I: CSM 
Cluj (Negulescu, Cobirzan, Rethi) cu 
Dinamo Craiova (Marton, Pasternac, 
Vilceanu) 5—0, Locomotiva Ploiești 
(Sinescu, Constantinescu, Georgescu) 
5—0, Silvicultorul Brașov (Bucs, Me- 
W, Bertalan) cu Progresul Buzău 
(Ancei, Andone, Enescu) 5—0, Dinamo 
Craiova 5—4 ; seria a Il-a: Unirea 
București (Gantner, Iscovici, Lu- 
rihian) cu Progresul București (Sîn- 
deanu, M. Antonescu, D. Antonescu) 
5 3, înfrățirea Oradea (Tripa, Ma
gyar, Streng) 5-0, Voința Satu Mare 
(Derebesi, Jeney, Argyelan) 5—0, Pro-

Il-a : Unirea București 
Catrinel Folea) — CSM 
Krezsek. Maria Biro) 
București — Izvorul

(Demetrovici,

Jan-
Mi-

Pro-
Ti-

Pro-

greșul București — Voința Satu Mare 
5—C, Voința Satu Mare — înfrățirea 
Oradea 5—3; seria a IlI-a : Voința 
București (Bottner. Angelescu, Io- 
nescu Soare) — Unirea II București 
(Podgoreanu. Goliac, Iosif) 5—0, Teh- 
rxxnetal Timișoara (Hanig, Zaharias, 
Suba) — Voința Constanța (Nicolau, 
Radu, Stere) 5—2 : seria a IV-a: Vo
ința Arad (Covaci, Demian, Șiman- 
dean) cu înfrățirea II Oradea 5—2, 
Metalul roșu Cluj 5—2, Instalatorul 
Onești 5—1, Metalul roșu Cluj — 
Constructorul Tg. Mureș 5-1 ; seria 
c I~-a: CSM II Cluj (Giurgiucă, 
Sentivani. Hidveghi) cu Voința II 
București (Nazarbeghian, Teodorescu, 
Rusu) 5—0, Izvorul Bccșa Vasiovei 
(A. Trupei, lovan, Ion) 5—0, 
Iași 5—0, Voința II București 
vorul Bocșa
Iași 5—2.

Astăzi 
meciurile 
masculin
câștigătoarele 
După-amiază, 
la ora 16,30 cu 
turneului final 
parte cele trei 
ale seriilor. De 
tinua întîlnirile 
cui in.

Vineri 
disputa 
probelor
femei și simplu bărbați, După-amia
ză, de la ora 16,30, competiția con
tinuă cu desfășurarea întâlnirilor de 
simplu bărbați și simplu femei.

Toate jocurile au loc în sala Di
namo din șos. Ștefan cel Mare.

Totul a rămas pe hirtie. S-au făcut 
prea puține deplasări pe teren de 
către activiștii consiliului regional 
UCFS, cu toate că au fost semnala
te o serie de lipsuri în organizarea 
întrecerilor Spartachiadei. Și din 
nou o întrebare: cu ce s-a ocupat 
atunci în principal activul consiliu
lui regional UCFS Maramureș ? 
Existau suficiente posibilități să fie 
trimiși în raioane un număr sporit 
de profesori de educație fizică, an
trenori. sportivi fruntași, care să 
sprijine centrele de antrenament or
ganizate in raioanele Baia 
Satu Mare, Cărei, Sighet și 
Nu s-au luat măsuri operative nici 
atunci ci nd s-a constatat că in u- 
nele asociații nu se folosesc la în
treceri foile de concurs, că se comu
nică uneori cifre eronate de partici- 
panți.

Pînă la sfîrșitul primei etape a 
Spartachiadei au mai rămas puține 
zile. Este totuși timp ca printr-o 
muncă susținută să se recupereze 
ceva din rămînerea în urmă.

Mare, 
Vișe-u.

ASTĂZI, ULTIMELE ÎNTRECERI ÎN „CUPA DE IARNĂu

Așteptată cu mult interes, întîlni- 
rea Țiriac-Mărmureanu din cadrul 
„Cupei de iarnă" la tenis nu a oferit 
spectacolul dorit. Motivul ? Superiori
tatea clară manifestată de campionul 
republican Ion Țiriac, învingător în 
două seturi asupra adversarului său: 
6—2, 6—1. Țiriac a jucat un tenis 
modem, cu lovituri tari și rapide, a 
folosit acțiuni variate, 
iate cu atacuri decisive 
mureanu a încercat să 
riac un joc în forță,

nu a fost 
măcar în

spectacu-

multe înche
ia fileu. Măr- 
opună lui Ți- 
dar fără suc

ces. Numai tăria loviturilor, fără o 
judicioasă orientare tactică 
suficientă pentru a-1 pune 
dificultate pe Țiriac.

O partidă cu schimburi
loase de mingi a prilejuit-o întrece
rea dintre Bosch și Bardan, unde vic
toria a revenit primului jucător cu 
scorul de 2—6, 6—4, 8—6. După cum 
arată și rezultatul, meciul a dat loc 
la o luptă dîrză, cu lovituri variate 
din ambele părți.

să cîștige și laa reușit
în trei seturi: 4—6, 6- 

Cei doi tenismani au incert 
izbutit uneori, voleuri frumt 
fileu. Năstase a avut un î 
mai bun, dar Bosch s-a dov

Bosch 
Năstase, 
6—0. 
și au 
se la 
ceput
dit mai sigur pe parcursul întregul 
meci în executarea procedeelor te 
nice.

Alte rezultate din grupa I: 7
riac—D. Viziru 6—1, 
Serester 6—3, 6—4.

Astăzi, în ultima 
sînt programate de
toarele partide mai 
grupa I (unde participă cei opt j 
că tori: Țiriac,
C. Năstase, D. Viziru, Serester, Ba
dan și Rakosi): Țiriac—Bosch, Mă 
mureanu—Serester și C. Năstase— 
Viziru.

întîlnirile au loc în sala clubul 
Steaua din calea Plevnei 114.

6—4, D. Viziri

zi a competiți 
la ora 16 urm 

interesante

Bosch, Mărmureai

GODESCU

O competiție reușită: „Cupa Dinamo"
Desfășurate la toate cele trei „spe

cialități" — alpine, fond și sărituri 
speciale — întrecerile competiției or
ganizate de clubul Dinamo Brașov au 
oferit numeroșilor spectatori aflați la 
Poiana Brașov un spectacol pe cit de 
variat pe atît de atrăgător. Iubitorul de 
schi are dileme de genul 
să vizioneze mai întii ? 
pe Sulinar sau cursa de 
și de... 12 km) ? Căci

acesta : ce 
Coborîrea de 
fond (fie ea 
fiecare probă 

are farmecul ei : la coborîre spectatorul 
admiră viteza uluitoare a schiorului, la 

prețuiește lupta pe care acesta o 
cu el... însuși.

fond, 
duce

★

lipsa favoriților, aflați în străină- 
desfășurarea probelor alpine a

In 
tate" 
permis lui Constantin Bălan și Ion Zan- 
gor să-și adjudece „coborîrea" și, res
pectiv, slalomul special. Bălan

ooborît în genul fratelui său; și-a dat 
drumul cu mult curaj și scăpind de 
hopurile de pe canal, a ajuns cu bine 
la „drumul roșu", obținînd cel mai 
bun timp, Dopurile de pe canal au con
stituit o adevărată piatră de încercare 
pentru toți ooncurenții. Aici au căzut 
Gheorghe Cristoloveanu și Horst Han- 
nieh, prind palii pretendenți la locul I.

A fost un gen de coborîre dirijată cu 
patru porți de viraj și 14 de orientare, 
organizatorii propunîndu-și să tempereze 
predilecția pentru mare viteză. Numai 
că prin aceasta proba a avut un grad 
de dificultate mai mare, exprimat prin 
numărul mare de căzături și de aban- 

Remarcabilă și promițătoare a 
Marin Focșe- 
Sulinarul In- 

realizat de al

tiilor olimpice, dar, dintr-o neglijen 
a organizatorilor, mai scurt eu 3 ki 
S-a ratat, astfel, o ultimă verifica 
mai aproape de adevăr a fondiștib 
noștri fruntași, care « doua zi duț 
cursă plecau în străinătate, unde coi 
curează alături de adversari valoroț 
0 notă bună pentru Ion Șupeală, sos 
printre fruntașii cursei, 
zinte cu cinste culorile 
ra im anul Bușteni.

dornic să repr 
asociației C

★
favorabilăProgramate la o oră 

tru toți, întrecerile săritorilor au ad 
nat de o parte și de alta a trambuliiu 
mijlocii un număr mare de spectator 
Cei mai introduși în tainele săriturii» 
au admirat mai mult stilul frumoș al li 
Ștefan Burețea (fostul săritor de r< 
nume, Hari Glas l-a notat cu 19,5) ț 
mai puțin victoria lui Florea Voines 
obținută prin săritura, decisivă, < 
50 metri.

don uri.
fost evoluția juniorului 
neanu. care a străbătut 
tr-on timp superior celui 
treilea schior, senior.

Celălalt cîștigător. la 
Zanșor, a ocupat locul 
multor emoții. In manșa 

ci palul său 
Iovici, a

alpine, Ion 
I cu prețul 

a doua prin- 
adversar, N. 

mers ma i bine 
ea el, dar calculul total 

arătat totuși superior 
7 sutimi de secundă. 

Constantin Bălan a în
cercat-să cîștige și la sla
lom special. El n-a respec
tat însă indicațiile tactice 
date de antrenorul său, 
Niță Cașa, a intrat 
în primele porți și a... 
căzut. Tot la acest capitol, 
al gîndirii tactice, s-a a- 
rătat deficitară junioara 
Ijliana Focșeneanu. Astfel, 
deși după prima manșă 

un avantaj sub- 
a riscat prea 
manșa a doua, 

multe secunde și
I.

tare

DIN TG. MUREȘîncepe

mas-

se vor 
cadrul 
dublu

Voința 
cu Iz- 
Voința

ea avea 
stanțial, 
mult în 
pierzînd 
locul

CONSTANTIN BALAN

★
fond, învingătorii au 
cei
?i 

seniori, 
și Doina 
Seniorii 
curs un 
semănător ou profilul pîr-

scontați: Petre 
Marcela Bratu la 
Nicolae Sumedrea 
Boboc la juniori, 
au avut do par- 
traseu variat, a-

Vasiovei 5—2,
SECȚIA DE VULCANIZARE DIN CADRUL I. I, L. LAZĂR ODON

G. NICOLAESCU

Vești de pe pirtii.
PE PIRTIILE SUCEVENE

Peste 50 de schiori din asociațiile 
sportive ale orașului Suceava s-ai 
întrecut intr-un reușit concurs des 
fășurat pe pîrtiile amenajate pe dea 
Iul Tătărași, din apropierea orașului. 
Pe primele locuri s-au clasat : FOND 
15 KM SENIORI : 1. M. Grosu (Ful 
gerul), 2. Gh. Boca (Surdo-muți), 3. 
C. Bărbușelu (Surdo-muți) ; 10 KM 
JUNIORI CAT. I : 1. M. Ho.jbota
(Constructorul), 2. Gh. Stan (Zimbrul), 
3. C. Filip (Zimbrul) ; 5 KM JUNIORI 
CAT. A II.-A : 1. M. Turtureanu
(Zimbrul), 2. I. Pirlog (Pedagogica), 
3. V. Pulpa (Pedagogica) ; 5 KM JU
NIOARE : 1. Doina Omet-ita, 2. Oc
tavia Sasu (Pedagogica), 3. Maria 
Iriciuc (Pedagogica).

CONSTANTIN ALEXA
coresp.

PREGĂTIRILE SELECȚIONATEI 
REGIUNII MARAMUREȘ

de 
din

la care participă 5 echipe, 
respective, 
va începe 
din cadrul 

unde iau 
ciștigătoare 

vor con-

la ora 9 vor
cadrul turneului final

seriilor 
programul 

întîlnirile 
feminin 
formații
asemenea, 
din turneul

dimineață de la ora 9 
primele meciuri din 

de dublu bărbați,

Piața Trandafirilor nr. 50 (Soos Pali nr. 12) execută la 
comandă piese din cauciuc și matrițele necesare pentru :

- diferite garnituri și bucșe auto
- garnituri pasterizator (P.D.N. 5000 I )
- capace I.C.I.
- inele protecție tub oxigen (140, 200, 220 mm)
- garnituri la comandă din cauciuc
- recauciucarea diferitelor roți de fier
- vulcanizarea anvelopelor cu camere
- confecționarea oricărui fel de garnituri și piese de 

cauciuc după model.
Lămuriri suplimentare la serv, vînzări, telefon 3077 si

In vederea unei bune comportări 
la cea de a X-a ediție a „Cupei Mo- 
goșa“, lotul de schi al regiunii Ma
ramureș se pregătește intens pe pir- 
tiile de la Mogoșa. Din lot fac parte 
la probele alpine: A. Bares (Minerul 
Baia Sprie), A. Barabaș (Electrica 
Baia Mare), L. Horvath (Chimistul 
Baia Mare), L. Szabo (Oțelul Baia 
Mare), Gh. Fok (Voința Baia Mare), 
Z. Kadar (Minerul Baia Sprie), Iolan- 
da Griga (Oțelul Baia Măreț, Elisa- 
beta Takacs (Oțelul Baia Mare) ; la 
probele de fond : Ion Băbuț (Drum 
Nou Vad), Vasile Ardeleanu (Oțelul 
Baia Mare), Zoltan Barcsi (Minerul 
Săsar), I. Lazăr (Lăpușul Tg. Lăpuș), 
Magdalena Vari (Corni-Cehu Silva
niei), Ana Selever (Sighet) ș.a. Pre
gătirea schiorilor maramureșeni este 
asigurată de antrenorii Ștefan Stre- 
beli și Carol Szoes.

VASILE SASĂRANU 
cotresp. reg.



a»***

Vești de la antrenamentele echipelor de categorie B
C.S.O. BRAILA și-a întinerit

LOTUL

CU GÎNDUL LA TOKIO
Echipa C.S.O. Brăila și-a reînceput 

pregătirile sub conducerea antrenoru
lui Ștefan Wetzer. La antrenamentele 
fotbaliștilor brăileni se urmărește îm
bunătățirea pregătirii fizice generale 
și speciale în concordanță cu îndru
mările date de federația de speciali
tate.

Lotul echipei a fost mult întinerit 
prin introducerea a șapte jucători 
care au activat în campionatul re
gional. Iată efectivul de jucători al 
echipei.C.S.O.: Obertin, Lungu, Bela, 
Udor, Chițulescu, Brostățeanu, Vasi- 
lache, Scarlet, Oleniuc, Boboc I., 
Boboc II, Ulman, Lupașcu, Potolea, 
V. Tudor, Coteț, Dulman, Topciu, Că
lin, Asiminoaie, Stoian, Oprișan, Ca-

raclunschi. în luna februarie forma
ția brăileană va susține mai multe 
jocuri de verificare cu Arieșul Tur
da, Chimia Făgăraș etc. (I. Baltag și 
N. Oostin-coresp.).
UNIREA RM. VlLCEA LA LUCRU

Lotul echipei Unirea Rîmnicu-Vîl- 
cea își 
în aer 
bulescu 
lot de 
Motrescu, Birn, 
Bratu, Pintea, Rădulescu, Bîzgu, Ma- 
teescu, Mihăilescu, 
Vasile Gheorghe, 
Jianu.

In primul meci 
rea va întîlni pe 
fruntașa campionatului regiunii Ar
geș. (Ilie Fețeanu-coresp.).

continuă pregătirile în sală și 
liber. Antrenorul Gh. Băr- 
are la dispoziție următorul 
jucători: Sanda, Stoiculescu, 

Matei, Ilie Stelian,

Lambru, Gibea,
Nedescu, Asan,

de verificare Uni- 
Metalul Pitești,

rarul in lața unui sezon bogat
• CUM SE DESFĂȘOARĂ PREGĂTIRILE LIDERULUI CATEGORIEI A

UN NOV ANTRENOR LA MEDGIDIA

(prin telefon). PeCONSTANȚA
fotbaliștii echipei Farul ii așteaptă anul 
acesta un bogat program de jocuri. Pe 
f/jăii intern. Farul trebuie să confirme 
in returul campionatului ascensiunea în
registrată in toamnă. Pentru aceasta 
este nevoie ca jucătorii să se pregă
tească cu toată seriozitatea, ceea ce se 
fi tntimplă in perioada actuală. In 
cadrul acestor pregătiri sînt prevăzute 
fi trei partide internaționale, în R.D. 
Germană. Primul joc va avea loc la Ber
lin la 20 februarie iar următoarele la 
Karl Max Stadt fi Dresda. A- 
cestie întîlniri sînt privite 
riozitate de toți jucătorii, antrena
mentele desfășurindu-se în această at
mosferă. în plus. Farul are în per
spectivă și participarea la Turneul bal
canic intercluburi, alături de echipele 
Levski Sofia, Beșiktaș Istanbul și Di
namo Tirana (federația iugoslavă n-a 
anunțat dacă va participa sau nu). 
Jocurile din cadrul acestei competiții 
urmează să înceapă în luna aprilie.

în fața unui asemenea program corn- 
petițional, ritmul pregătirilor la Farul 
apare perfect justificat. Antrenamentele 
au loc numai in aer liber, sub condu
cerea antrenorilor A. Botescu si P. Co- 
■maitiță, iar participarea jucătorilor este 
de sută la sută. Iată lotul: Ghibănescu, 
Manciu, Nicoară, Florescu, Buzea, Brîn- 

j zei, Dancîu, Stancu, Pleșa, Gref, 
bere, Moroianu. Biikossy, Ciosescu, 
nuleseu, Ologu II. Antrenorul A. 
tescu este mulțumit de stadiul de 
gătire atins la ora actuală 
tori. O dispoziție deosebită 
tripleta Biikossy — Ciosescu 
lescu 
mărit 
luptă.
sfanț
Pleșa

In continuare, antrenorii Farului vor 
urmări In pregătiri: îmbunătățirea teh
nicii individuale și ridicarea ei la o 
treaptă superioară, omogenizarea echi
pei, întărirea caracteristicilor orientării 
de joc. Intensitatea antrenamentelor va

fi mărită, 
zobi tă atenție 
voinfă

Paralel, se acordă 
pregătirii morale

o deo- 
fi de

I.M.U. Medgidia se pregătește în 
vederea noului sezon, sub conducerea 
antrenorului Costică Marinescu. Cu 
toată vremea nefavorabilă, antrena
mentele se desfășoară în aer liber. 
Conform indicațiilor date de F.R.F., 
pregătirea a fost împărțită în trei 
etape. In prima etapă se pune ac
cent pe pregătirea fizică generală și 
specială. In etapa a doua se urmă
rește îmbunătățirea pregătirii tehnice 
individuale și pregătirea pe compar
timente. In ultima, de la 10 februarie 
pînă la începerea returului, I.M.U.M. 
va susține jocuri de verificare cu 
formații de categorie B și regională 
și cu o echipă de categorie A.

Antrenorul C. Marinescu, care a 
preluat recent pregătirea echipei, este 
mulțumit de felul cum participă ju
cătorii la antrenamente. Din lotul e- 
chipei fac parte: Govedaris, Bălașa, 
și Petcu-portari; Raicu, Drăghici, 
Straton, Sava și Mihăilescu-fundași ; 
Dogan, Kemal și Munip-mijlocași; 
Oțelea, Bașchir, Datcu, Călin, Gri- 
gore, Valeriu, Soare și Bucur-înain- 
tași. Petcu, Soare și Mihăilescu sînt 
tinere elemente, cu reale perspective 
de dezvoltare, promovate din cam
pionatul regional. (Radu Avram- 
coresp).

Fotocronică orădeană

BRUCKNER, coresp.

cu se-

de jucă- 
marufestă 
— Dinu- 
care fi-ași în special Ciosescu, 

raza de acțiune și capacitatea de 
De asemenea, o comportare con- 
bună au și mijlocașii Staucu, 
fi Gref.

De Ia I. E. B. S
S-au pus în 

bilete din str. 
Pronosport din 
bilete pentru:

HOCHEI PE GHEAȚA: R.P.R. tine
ret — R.S.C. tineret de sîmbătă 2.II. 
și Cer vena Zvezda Belgrad — Ști
ința Buc. și R.P.R. seniori — R.S.C. 
tineret de duminică 3 II. de la pati
noarul artificial din parcul „23 Au
gust".

BOX .- turneul de selecționare pen
tru Cupa Europei de sîmbătă 2 II și 
duminică 3 II de la sala Floreasca.

HANDBAL; Cupa de iarnă F.R.H. 
de duminică 3 II d.a. de la sala Flo
re as ea.

TENIS DE MASA : finala camp. 
R.P.R. Ce se desfășoară zilnic pînă 
la 3 II. la sala Dinamo.

★
Centrul de inițiere la înot pentru 

copii va funcționa la bazinul acope
rit Floreasca începînd de luni 4 II. 
Informații și înscrieri, zilnic între 
orele 9-13 și 16-20., tel.

★
Patinoarele naturale de 

de antrenament nr. 2 din
nei și de la complexul sportiv Flo
reasca sînt deschise zilnic pentru pu
blic între orele 9—13 și 15—21. Pa
tinoarul artificial din parcul „23 Au
gust" este deschis pentru public azi 
51 I. între orele 17—19, sîmbătă 2 
II. orele 15—17 și duminică 3 II orele 
10—13.

vinzare la casele de 
Ion Vidu și agenția 
cal. Victoriei nr. 2.

11.64.06.

la Centrul 
cal. Plev-

Imaginea de fafă reprezintă un instantaneu luat la un antrenament al 
echipei C.S.O. Crișana Oradea. De-a lungul celor aproape două ore fi 
jumătate, cit a durat pregătirea, toți cei prezenți (27) au manifestat poftă 
de lucru, ambiție, rezistență. Deși termometrul arăta o temperatură de 
minus zece grade, pe frunțile sportivilor transpirația curgea șiroaie. Cu 
noul antrenor al echipei, Woronkowski, s-a făcut o cotitură in antrenamen
tele jucătorilor. Reamintim, cu acest prilej, că locul codaș al Crișanei își 
are explicația și in faptul că jucătorii, in toamnă, se odihneau toată săp- 
tămina ca să aibă... resurse pentru meciul de duminică. In prezent, echipa 
are antrenamente zilnice, tari. Se va încerca o recuperare a punctelor pier
dute in prima parte a campionatului. Tot lotul privește încercarea cu opti
mism. I

Se apropie Olimpiada de la Tokio 
din 1964 și timpul de pregătire tre
buie cît mai bine folosit. Sportivii 
romîni sînt datori să reprezinte cu 
cinste culorile patriei, să aducă în 
țară cît mai multe medalii olimpice. 
Un rol de seamă le revine la Olim
piadă și voleibalistelor și voleibaliș
tilor, care au toate posibilitățile să 
se întoarcă medaliați. Pînă atunci 
însă, fetele mai au de trecut un... hop 
greu, acela de la campionatele eu
ropene, unde trebuie să obțină locul 
corespunzător calificării la Olimpia
dă. Nu intenționez să fac o nouă 
analiză a rezultatelor obținute la re
centele 
te mondiale 
Moscova ci, 
a intra în 
nunte, să-mi
și eu părerea în- 
tr-o problemă care 
privește activita
tea de 
noastre

Cred 
pentru 
cesului 
tinere, 
această 
vizibilă 
sigur, și a federației, și a echipelor 
divizionare, și a celor de nivel in
ferior.

La multe echipe fruntașe 
xistă o preocupare serioasă 
promovarea cadrelor tinere, 
nența formațiilor divizionare 
cîndu-se foarte puțin în ultimii ani. 
Același lucru se poate spune și des
pre echipele din calificare, care nu 
dau prea multe cadre celor di
vizionare. Sînt astfel prea puține 
exemple pozitive de felul celor ofe
rite de curînd de jucătorii Ozum, 
Ardelea și Urea, veniți de la Voința 
și Știința, la Progresul și Rapid.

In același timp, se cunosc destule 
cazuri în care, chiar și atunci cînd 
loturile echipelor fruntașe cuprindeau 
jucători tineri, aceștia erau ținuți pe 
tușă, din cauză că antrenorii nu a- 
veau suficientă încredere în ei, așa 
cum au fost, de 
Costinescu de la 
reprezentativ — 
ță, Coste etc.

Aceeași lipsă,

tineri și talentați din cadrul 
loturilor de tineret. Așa a fost, de 
pildă, recent, cazul cu reprezenta
rea ' noastră la turneele din noiem
brie de la Modena și Parma, de unde 
cu siguranță că s-ar fi intors victo
rioasă și o formație de tineret, așa 
cum s-a întors echipa Rapidului.

O mare lipsă în ridicarea elemen
telor noi 
servă în 
pele de 
Mă refer
tinerii sînt uneori de 
cializați ca ridicători 
în loc să fie pregătiți 

ea
pleți și abia după 
aceea — în func
ție de postul pe 
ca-e îl vor ocupa 
în echipă — să fie 
folosiți ca trăgă
tori sau creatorii 

trebuie menționat și

campiona- 
de la 

fără 
amă- 
spun

s-a observat și se mai ob- 
modul de a privi la echi- 
club pregătirea tineretului, 
aici în special la faptul că 

la început spe- 
sau trăgători, 
in primul rînd 
jucători com-

Ancheta noastră
Să privim spre banca

rezervelor

prețioasă soluție 
continuității suc- 
rezerva de cadre

viitor și pregătirea echipelor 
de volei.
că cea mai 
asigurarea 

sportiv este
în voleiul nostru, carența în 
privință este de la o vreme 
și supărătoare. Vina e, de-

nu e- 
pentrn 

compo- 
modifi-

exemplu, Bărăscu și 
Rapid, iar în Iotul 
Grigorovicî, Bărbu-

fă- 
în

su- 
ul-

în privința reîm
prospătării cu elemente noi, s-a 
cut observată de multe ori și 
eadrul lotului republican, acesta 
ferind foarte mici modificări în
timii ani. In acest sens, o mare vină 
socotesc că a avut și federația, de
oarece ia unele competiții internațio
nale de mai mică importanță și di
ficultate a înscris tot prima garnitură 
națională sau echipa campioană re
publicană, uzind fără rost aceiași ju- 
eători și împiedicînd în același timp 
punerea în valoare a unor jucători

1X2X1X21 PRONOEXPRES
concursului Pronosport 

săptămînă (nr. 5 din 3 
c.) vă este desigur cu- 
acum o scurtă trecere

Programul 
din această 
februarie a. 
noscut. Iată
în revistă a celor treisprezece me
ciuri :

1. Juventus — Fiorentina. In tur 
a ciștigat Fiorentina cu 1-0, după o 
partidă care se putea termina la e- 
galitate. Juventus poate obține acum 
ambele puncte.

2. Atalanta — Milan. Preocupată 
de „Cupa campionilor europeni", Milan 
face o figură ștearsă în campionat. 
Partida de la Bergamo se anunță 
astfel echilibrată, șansele înclinind de 
partea gazdelor.

3. Internazionale — Catania. Avînd 
pretenții îndreptățite la titlu și fiind
că Juventus 
această etapă 
mal Ca Inter 
rie, mai ales 
pania unei echipe plasată la mijlo
cul clasamentului.

4. Mantova — Torino. După acel 
1—7 cu Roma, în deplasare, este de 
crezut că Mantova o să caute să se 
reabiliteze în fața suporterilor.

5. Modena — Roma. A pierdut 
Fiorentina la Modena, poate pierde 
Si. Roma ! Acordăm pronostic 1, X.

schimb, echipa din 
să dea semne de 
indicat pronostic s

Lanerossi. Proba
și-a dat seama că

să indicăm

Padova 
că a

poate obține și ea în 
două puncte, este nor- 
să lupte pentru victo- 

că joacă acasă în com-

6. Napoli — Spăl. Napolitanii merg 
destul de bine. In 
Ferrara a început 
oboseală. Cel mai
1, X.

7. Sampdori-a — 
bil că Sampdoria
mai are încă posibilitatea să scape de 
retrogradare. Ne-a dovedit-o în par
tida de Ia Firenze (1-1). De data a- 
ceasta are prima șansă, dar alături 
de „1" putem indica și un „X“,

8. Venezia — Genoa. Un meci în 
care „X“-ul ni se pare cel mai in
dicat, completat de un al doilea pro
nostic :„1“.

9. Catanzaro — Bari. Fiind consi
derat „derbi“ al sudului, ne gîndim 
în primul rînd la meci nul. Totuși 
Bari ppate cîștiga această

10. Lucchese — Brescia. 
echilibrate sînt meciurile 
echipă codașă întîlnește,
propriu, o echipă din fruntea clasa
mentului. In acest caz, cel mai potri
vit pronostic este „X, 2“.

11. Messina — Cagliari. Din nou 
două echipe situate în sudul Italiei. 
Fiindcă este vorba de un „derbi", se 
știe : pronostic „X". Intrucît Messi
na nu prea este obișnuită să piardă^

mai ales acasă, trebuie 
și

12. Padova — Parma. 
ciștigat în tur, cu toate
în deplasare (1-0). Acum are, 
o sarcină mult mai ușoară.

Sp. Palermo — Bologna. Un 
extrem de echilibrat, la care 
este cel mai indicat pronostic.

a 
jucat 
deci,

meci 
„X“-ul

partidă.
Cele mai 

în care o
Pe teren

PREMHLE TRAGEMI LOTO CENTRAL 
DIN 25 ianuarie 1963

(întregi și sferturi)
Categoria I : 4 a 16.937 lei și 3 a 4.234 

lei ; Categoria a II-a: 6 a 9.194 lei și 
11 a 2,298 lei ; Categoria a IlI-a ; 34 a 
1 974 Iei și 48 a 493 lei ; categoria a IV-a; 
36 a 1 882 lei și 49 a 470 lei ; Categoria 
a V-a : 58 a 1.164 lei și 80 a 291 lei ; 
Categoria a Vl-a : 75 a 966 lei și 76 a 
241 lei; Categoria a VII-a: 117 a 581 ' ' 
și 157 a 145 lei ; Categoria a Vin-a : 
a 488 lei șl 180 a 122 lei. 
Special B sfert 2 a 7.313 Iei 
Special C sfert 3 a 3.657 lei.

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres din 30 

nuarie 1963. au fost extrase din urnă 
următoarele' numere :

29 26 23 11 3 8
Numere de rezervă : 21 14

Fond de premii : 417.502 lei
Tragerea următoare — tragere specială, 

la care se atribuie numeroase premii 
suplimentare, printre care : două auto
turisme Moskvici, motociclete, scutere, 
frigidere, aragazuri etc., etc., — va avea 
loc la București, miercuri 6 februarie 
1963.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport

lei
141

ia-

de joc. Totodată, 
faptul evident că la majoritatea tră
gătorilor se neglijează îndeobște- 
pregătirea apărării. Exemple: Cor-
beanu (Dinamo București), Grigoro
vici (Rapid București), Szocs (Trac
torul Brașov) etc.

In fine, un alt aspect negativ al 
pregătirii, care influențează creș
terea valorică este faptul că nu so 
lucrează întotdeauna pe baza ultime
lor cuceriri ale sportului mondial, în 
domeniul instruirii și antrenamentu
lui. In primul rînd intensitatea an
trenamentelor a fost pînă de curînd 
sub nivelul necesar pregătirii și s-a 
acordat prea mică atenție dezvoltă
rii calităților fizice. Cel puțin acea
sta a fost deseori situația în cadrul 
pregătirii lotului republican 
am făcut și eu parte.

Timpul care ne-a rămas 
Olimpiadă este scurt, totuși 
dacă va fi folosit de noi toți în 
judicios, pentru înlăturarea, 
altele, și a aspectelor negative 
tate mai sus, asigurînd o bună 
gătire 
tive.

din care

pină la 
suficient, 

mod 
între 
ară- 
pre-

echipelor noastre reprezenta-

dr. GABRIEL CHEREBETIU
maestru al sportului

Buletinul
„Cupei Sportul popular-

(Urmare din pag, 1)

Ca lipsuri în organizare am remaiw 
cat starea proastă a plaselor porților^ 
precum și aglomerarea de scaune din 
preajma porților, ceea ce a împiedicat 
desfășurarea jocurilor.

V. SASARANU, coresp. reg.

FINALELE REGIUNII BRAȘOV
în sala Tractorul din Brașov, sîm- 

bătă și duminică s-au întîlnit, în jocuri 
tur-retur, echipele icîștigătoare ale pri
mei faze în orașele Brașov și Sibiu. 
Cele patru echipe — Luceafărul Brașov 
și CSM Sibiu Ia fete. Luceafărul Brașov 
și SSE Sibiu la băieți — s-au prezentat 
destul de bine pregătite și au furnizat 
spectacole plăcute. Iată rezultatele în- 
registate :

JUNIOARE *. Luceafărul Brașov — 
CSM Sibiu 11—8 (5—5) și 9—4
(6-2).

JUNIORI: SSE Sibiu — Luceafărul 
Brașov 17—22 (9—10) și 
(9-5).

De remarcat că în a doua 
SSE Sibiu a jucat excepțional 
montat handicapul din prima

In cursul celor patru meciuri 
remarcat : Maria Hudea, Doina Rizestu^ 
Constanța Lacea, Georgeta Ionescu, Eli- 
sabeta Pali (Luceafărul), Gerlinde 
Schuster, Maria Popp, Paraschiva Sece- 
le seu, Ruxandra Tănăsoiu (CSM) 
fete — Gali, Cudima, Schuster, 
lerus, Zeii (Luceafărul), Beu, 
Huber, Konert și Szabo (SSE) 
băieți.

C. DIACONESCU și V. POPOVICI 
corespondenți

25—11

partidă 
și a re
in tilni re.

s-au

— la 
Scliul-
Spvk.

— la

In urma acestui rezultat, S.S.E. Sibiu 
s-a calificat pentru etapa intercentre 
în cadrul căreia va întîlni echipa cîști- 
gătoare din 'Tg. Mureș. Luceafărul 
Brașov va intra direct în turneul final 
la junioare.

® La Oradea, echipele S.S.E. (juniori 
și junioare) s-au calificat pentru jocu
rile de duminică cu formațiile învingă
toare la Baia Mare,



Simbăta seara, la Floreasca,

începe turneul de selecție
• Pe foile de concurs : 50 de boxeri
• ion Dmu va concura la categoria...

sfoară

După reuniunile organizate în sala 
de festivități a G.P.B., care au con
stituit un preludiu la intensa activitate 
conrpetițională ce va avea loc în acest 
sezon, amatorii de box din C. ...... 
prilejul să asiste aoum la un alt pro
gram deosebit de atractiv. Este vorba 
de turneul de selecție care 
bălă seara în sala Flaraasca.

De aproape 3 săptămîni, 50 de boxeri 
dai București și din provincie se pre
gătesc asiduu pentru a 
forată cit mai bună la 
Eederajia a invitat la 
tineri dar valoroși (C. 
C. Buzuliuc-Reșița, 
Mitrea-Galați, l.
Muscel. P. Anghel-'București etc.) pre- 
ouai și „consacra(i“, în rîndurile cărora 
se disting N. Puiu, 1. Mihalic, St. Co- 
jan, I. Monca, V. Manuțan ș.a. Este, 
fără îndoială, un bun prilej de a ve
dea în ce măsură tinerii sînt pregătiți 
să înfrunte boxeri cu experiență.

La categoria muscă vor concura C. 
Ciucă, D. Davidescu, 1. Otvoș, C. Buzu-, 
line și St. Constantin. Deși toți sînt 
cam de aceeași -vârstă, totuși ’Chică -și 
Bavidcsou au o experiență mai bogată. 
Otvoș, Buvulîuc și Constantin, care re
prezintă... viitorul categoriei muscă, au 
mare ambiție de a se afirma și, în con- 
socință, vor lupta cu tenacitate împotri
va primilor doi. întreceri deosebit de 
dinamice promit și îrrtîIni file din catego
ria semimijlocie, la care participă cam
pionul țării. Anton Constantin, Vasile: 
Mîrza, Grigore Enaclte. Nicolae Iuga. 
Marin \tighdl și sibianul Constantin Ni- 
colcscii. Pentru acesta din urmă, mecin- 
nile din turneu constituie o serioasă 
„piatră de încercare".. O noutate o con
stituie faptul că setniușorul Ion Dinu 
va arare între boxerii de categori-' 
ușoară. «î alte cuvinte va întîkii, pro
babil. re oei mai 
țcesței categorii.

Urniltă deci cl 
prm<> t. speetabole

Capitală au

începe sîni-

iNTÎLNIRI INTERNATIONALE ALE FOTBALIȘTILOR NOȘTRI
7 5 9

I Pokigaevski și Gipslis—învingători la Bad Liebenstein

Petrolul Ploiești Sel. orașului Damasc 5-0 (2-0)
BEIRUT 30 (prin telefon). — Echipa 

Petrolul a susținut cel de al doilea 
meci în cadrul turneului pe cane-1 
întreprinde în Orientul Mijlociu, în- 
tîlnind Selecționata orașului Damasc. 
In revenire de formă, petroliștii au 
prestai un joc frumos, cu multe faze 
.spectaculoase, oștigind cu scorul de 
5—0 (2—0) prin punctele marcate -de 
Badea, Dridea (2) și Tabancea (2).

Petrolul a aliniat următoarea for
mație : Sfetcu — Pahonțu, Fronea, 
Fierea — Tabarcea, Marin Mareei — 
Zaharia, Badea, Dridea,

, noaie.
Ivan, Stă-

Vineri și duminică, ploieștenil sus
țin două jocuri la Bagdad.

★
• In continuarea turneului pe care-1 

întreprinde în prezent, în Irak, Liban și 
Grecia, Petrolul va disputa un joc și 
în Iugoslavia, ia 
lița.

• Incinte de 
chipa Rapid din București va susține 
trei partide amicale în R. P. Ungară : 
la 10 februarie la SalgoLarjan, la 13 
februarie la Ozd și după 16 februarie 
la Debrețin.

22 februarie la Subo-

înccperea ret tirului, e-

€i«cîilca pc iBciil 5 - 6 la egalitate cu KaraKlaicî

se prezenta în 
aceste întreceri, 

turneu boxeri 
Ni culeseu-Sibiu. 
luga-Brașov, T. 

V ișinescu-Cîmpulueg
N

,turneul de selecție' 
pupii st!ce de al

le, n vor lipsi n»«

Înaintea reluăriiÎnaintea reluării
campionatelor republicane..

Sîmbătâ - tragerea la sorți 
a sferturilor de finală 

în „C.C.E."
După cum s-a mai anunțat, campio

natele republicane de baschet vor fi 
reluate duminică 3 februarie cu parti
dele etapei a Vl-a. Iată cum arată cla
samentele înaintea acestor jocuri :

SERIA 1

Turneul de fotbal
PROGRESUL

pentru
PARTICIPA

BAYERN MUNCHBN
BUCUREȘTI

(Agerpres). — Tradițio- 
internațional de fotbal

ROMA 29 
naiul turneu 
de ia Viareggio, rezervat echipelor de 
juniori, sărbătorește anul acesta cea 
de-a 15-a ediție. Competiția, progra-

Au fost alcătuite loturile 
republicane la volei
vederea începerii 

participarea
pregătirilor 

voleibalistelor
In 

pentru 
și voleibaliștilor noștri la Olimpia
da de la Tokio, au fost alcătuite 
loturile republicane de bază. Iată 
mai jos componența lor:

MASCULIN: Horațiu Nicolau, Au
rel Dragan, Mihai Grigorovici, Eduard 
Derzsei, Petre Făunoiu. Wilhelm 
Schreiber, C-tin Ganciu, Mihai Che- 
zan, Nicolae Bărbuță, Doru Rednic, 
Gheorghc Fîeraru, Mihai Coste, Iu- 
liu Szocs, Marius Iorga. Virgil Mo- 
șescu, Gabriel ’Udișteanu. (Toți a- 
ceștia, împreună cu antrenorii echi
pelor de club care au jucători selec
ționați tn lot — Tinase Tânase din 
Brașov. Vidsr Fulger din Cluj, A- 
lrxi«4r» Mușst d:n Timișoara, Te«- 
d«r Baloț din Iași. Traian Căldare 
dm Suceava. Florin Ealaiș din Ga
lați, Nioolae Satir, Ștefan Roman și 
Sebastian Mihăilescu din București 
—' au fost convocați sâ participe In 
zilele de 6 și 7 februarie la Bucu
rești la o ședință pentru discutarea 
planurilor de activitate și pentru 
constituirea colectivului lărgit de an
trenori care vor răspunde de pre
gătirea lotului masculin). — Antre
nor fxrincțpal : Nicolae Satir.

FEMININ : Doina Ivănescu, Lia 
Vanea, Elisabcta Nodea, Daniela Ver- 
neaeu, Marrlena Ștefănescu, Ileana 
Eneuleseu, Elena Verdeș, Daniela 
Goiimas, Alexandrina Berezeanu, Doi
na Popescu, Cornelia Moraru II, 
Alexandrina Chezan, Domnica Costîc, 
Ana Mooauu, Viorica Mirion, Corne
li» Lăzeonu. — Antrenor principal: 
prof. Nicolae Murata.

juniori de la Viareggio
IN ACEEAȘI GRUPĂ CU FIORENTINA, 

Șl 5AMPDORIA

țări. R. P. Romînă 
de formația Pro-

de organizare a

mată între 15 și 25 februarie, va reu
ni 16 echipe din 8 
va fi reprezentată 
greșul București.

Recent, comisia
stabilit prin tragere la sorți compo
nența celor 4 grupe ale turneului : 
Grupa A: Intemazionale, F. C. Aus
tria, Napoli, Partizan Belgrad; Grupa 
B: Fiorentina, Bayern Miinchen, 
Sampdoria, PROGRESUL BUCU
REȘTI; Grupa 
Praga, Modena, 
Milan, Daring 
T.D.N.A. Sofia.
stituie și o repetiție în vederea Tur
neului U.E.F.A., vor avea loc la 
Viareggio, Montecatini, Pietra Santa. 
Pontedore și alte localități.

C: Juventus, Dukla 
Rijeka; Grupa D: 
Bruxelles, Bologna, 

întrecerile, care con-

Cel de-a! doilea joc intre juniorii 
romini și bulgari nu se mai dispută

Tirmcul internațional de șah de la 
Bad I.iebenstein a luat sfîrșit cu suc
cesul reprezentanților Vniunii Sovietice. 
Polugaevski și GipsTis, care au ocupat 
la egalitate primele două locuri. Multă 
vreme lider, Damianovici a slăbit ritmul

>OEIA 30 (prin telefon de la cores
pondentul nostru). Din cauza timpu
lui nefavorabil, cel de-al doilea joc între 
selecționatele dt juniori ale Republicii 
Populare Roniînc și R. P. Bulgaria uu 
se mai dispută. Miinc dimineața (N.l*. : 
azi) juniorii bulgari pleacă în Iugo
slavia. idhIc la 3 februarie vor susține 
primul lor joc Hi cadrul preliminariilor 
1 urncului U .ÎL F.A.

TOMA HRISTOV

el â forțat prea mult în partida cn 
Sz.ily, pierzi iul îiitr-o poziție egală. O 
Jumătate de punct oare s-a dovedit a 
fi deosebit de prețioasă.

Rezultatele complete ale turneului — 
îii tabelul de mai jos.

/ G/PSL/S FIW 1 1 E3I Vz 1 1 f 10^
2 POLUGASVSCH/ F 1 % 1 1 '/z / 0 f 0 1 f 1 <0 &
3 OAPHAMOVtCt o tfy f '4 f 'A 1 f Vz 1 91/z

prrscH 0 0 1 Âf/2 */2 f 0 1 1 t 1 •/z 1/z 1 9 fa
c/oc7ltea 0 1/fA/l </2 '/2 1 f/z i 1 0 1 1 9

S CAJÎAK LAICI 0 % '/z 1 1 1 1 1/z
7 Fucs o 0 Â f % % & f 'A 7%
8 MALICH 0 T/z </z VzF 1/z 1 % fa 7 fa:
9 MIU£V w 1 0 >Jz 'â 1 0 '4 0 o 6 fa
ta LIE&EHTH o o o '/z {A'/z / Vz fa 1 £ fa

SZ!LAG HI 1/2 1 0 0 (/2 0 '/z '4 V? 0 '/z 1 6 fa
!2 UHLMAH 1/7 o 0 0 '/z '/z '4 0 Vz 1/?Â 0A 1 1 1 Gfa.
ti 3ANSA o 1 o 0 0 o f/z o 1 0 1 1 0 1 fa 6 ‘
t<t 6ZfLY 0 o 0 1 Q (/2 '/z o 1 o 6
K BALCEttOW^HI 0 o ’/z 0 '4 0 '/z ! % 0 o o o 1 4 fa
K Baumqacp 0 o 0 o o '/z / 0 Vz o '/z 1

spre sfîrșit. iar în ultima rundă a fost 
învins și egalat de Pitseb.

Victor Ciocîltea l-a învins în rnnda 
a 13-a pe Jansa, într-o foarte frumoasă 
partidă de atac, apoi a 
•cutiv cu 
sîndu-se 
portarea 
fi jucat 

■ne ui ui, 
putut clasa

remizat conse- 
Polngaevski și karaklaici. cla- 
în final pe locurile 5—6. Coin* 
sa a fost meritorie. Dacă ar 

mai activ în prima parte a tur- 
fostul nostru campion s-ar fi 

mai bine. De asemenea,

O nouă victimă
a boxului proksionisl

LOS ANGELES 29 
Boxerul 
4e, care 
iiaii ia 
ciul cu 
ța. El a reușit să se ridice din pat și 
chiar să meargă, dar nu poate să des
chidă ochii. Piuă aeum masajele elec
trice și alte tratamente nu au avut 
nici un efect. Medicii se tem că Lavo- 
rante va rămine orb.

Ca și alți boxeri profesioniști (Then 
Nollet, Asaga, Brown, Pigott) argenti- 
ncanttl lavorante riscă și el să devină 
t» infirm.

(Agerpres). — 
argctrtincan Alejandro Lavorati- 
a fost în comă mai bine de 4 
urma loviturilor primite în me- 
Rtginns, și-a recăpătat cunoștin-

Pe scurt
japoneză de haltere 

trimite echipa repreze*.

Ploaie de recorduri pe patinoarul de la Alma-Ata
Xn ultima zi a concursului 

tinaj viteză de la Alma-Ata, 
patinatori sovietici au corectat re
cordul mondial oficial 
ținut de olandezul 
(4:40,2). Iuri Iumașev 
tairța în 4:40,0. Apoi, 
nin a realizat 4:39,0, 
kin 4:37,8 *și, în sfîrșit, Oleg Șaba
rov (care este originar din Alma-Ata), 
a obținut timpul de 4:37,2.

de pa- 
patru

la 3 OOU m, de- 
Raven Huiskis 
a parcurs dis- 
Ghenadi Voro-
Victor Kosici-

Oleg Șabarov a cîștigat și proba 
de 1000 m, cronometrat cu timpul 
de 1:26,1.
Sotirescu
1:35,4.

La 500
(R.P.R.) s-a

< Federația 
anunțat că va _ _
tativâ a țării la competiția internați - 
nală „Marele premiu al orașului Mos- 
cova- care va avea ioc în a doua jumă
tate a lunii martie. După aeeaata Se
lecționata Japoniei va evolua la Buda
pesta în compania echipei R. P. Ungare. 
In fruntea echipei japoneze va fi cam
pionul mondial al categoriei „cocoș1* 
Miyako.
• Echipa masculină de baschet Simen- 

thal Milano s-a calificat pentru sfertu
rile de finală ale „Cupei campionilor 
europeni44. Baschetbaiiștii italieni au în
vins în meci retur Allemania Aachen 
cu 76—53. Primul meci fusese, de ase
menea, cîștigat de italieni.
• După cum s-a mai anunțat. între

11 și 16 octombrie se vor desfășura la 
Tokio o serie de competiții------ *!—*“
la care au fost invitați 350 
din diferite țări ale lumii.

0 Federația internațională 
a anulat ședința fixată inițial _ 
sfîrșitul să'ptămînii la Miinchen, deoa
rece autoritățile din R. F. Germană an 
refuzat să acorde viză de intrare dele
gatului polonez, dr. Koslow-ski. In con
secință. ședința va avea loc în zilele de 
9 și 10 februarie la Geneva.
• Turneul internațional masculin de 

baschet de la Praga s-a încheiat cu vic
toria echipei R.S.S. Ucrainene, care m 
meciul decisiv a întrecut cu 68—65 re
prezentativa R. S. Cehoslovace. In me
ciul pentru locul 3. selecționata Belgiei 
a învins cu 80—69 echipa juniorilor ce
hoslovaci.
• I<a Viena echipa masculină de hand

bal 
de 
Cel 
fost

preolimpica 
de sportivi

de baschet 
pentru

a R.P. Polone a învins cu scorul 
14—10 (10—5) selecționata Austriei,
mai bun jucător al polonezilor a 
Sowa, care a inserts 4 puncte.

Patina torul 
a ocupat

rornin 
locul

Victor 
tr-ei cu

m femei
clasat pe

Eva Farkas 
Iovul 9 cu 

52,7 sec. Invingătoarea probei, Lidia 
Skoblikova, campioană olimpică, a 
realizat 45,9 sec.

O Campionatul de ciclocros al arma
telor prietene care a avut loc la Bmo 
(pe un traseu de 22 km) a fost oîștigat 
la individual de Sztamin (R.D.G^), iar 
pe echipe de R. S. Cehoslovacă.
• Echipa masculină de tenis de masă 

a Iugoslaviei a învins cu 5—0 echipa 
R.D. Germane. Oaspeții au aliniat echi
pa Hrbud, Korpa, Vecko. Ea fete, echi
pa iugoslava a câștigat cu 3—1 având cea 
mai bună jucătoare în Pire.

MASCULIN

1. Steaua București 5 5 6 422:252 10
2. Știința Cluj 550 445:344 10
3. știința Buc. 532 369:317 6
4. Voința Iași 523 360:307 4
5. Dinamo Oradea 523 309:326 4
6. Politelmica Cluj 523 307Î375 4
7. C.S.O. Craiova 5 1 4 236:437 2
8. Progresul Buc. 505 262:352 0

SERIA A H-a
1. Știința Tianis. 5 4 1 341:291 8
2. Dinamo Buc. 541 383:299 8
3. Rapid Buc. 541 374:295 8
4. Steagul roșu Brașov 5 3 2 317:309 4i
5. Farul Constanta 5 3 2 276:263 6
6. A. S. Roman 523 226:348 4
7. Știința Tg. Mures 505 304:347 0
8. C.S.O. Galați 5 « 5 247:916 4)

FEMININ — SERIA I
1. Rapid Buc. 6 4» 0 471:184 12
2. Știința Buc. 5 50 299:190 10
3. S.S.E. Constanța 633 241:363 6
4. Unirea Buc. 532 259:228 6
5. Crișana Oradea 523 253:255 4
6. Voința Brașov 5 2 3 226:243 4
7. Știința Timiș. 505 181:308 0
8. Progresul Buc. 505 185:344 0

SERIA A n-a
1. Mureșul Tg. Mureș 550 276:229 10
2. Știința Ciiuj 532 267:205 6
3. Voința Buc. 5 3 2 246:231 6
4. I.C.F. 5 3 2 227:205 6
5. Voința Oradea 523 222:237 4
6. Olimpia Buc. 523 224:271 4
7. Voința Tg. Mureș 514 189:212 2
8. C.S.M.S. Iași 5 1 4 186:247 2

TAMARA MANINA, campioană mon
dială la gimnastică, a apărut zilele tre
cute in mijlocul gimnaștilor în altă 
postură deeît cea obișnuită. La Lenin
grad, la stadionul de iarnă, ea a fost 
arbitra principală a unui concurs de 
gimnastică rezervat celor mai buni șco
lari din orașul-erou.

WILT CKAMKRLAIN, unul din cei 
mai buni baschetbaliști americani, a 
aniversat recent un jubileu neobișnuit : 
realizarea a peste 10 000 de puncte în 
partidele de baschet susținute. După 
meciul in care a stabilit această perfor
manță. Chamberlain a declarat ziariști
lor : ,.Acum sînt bucuros, dar nu ace
lași lucru se întîmpla acum șase ani, 
cind aspiram la un loc in selecționata 
olimpică a S.U.A. la... atletism. Am 
sărit înainte de J-O. de la Melbourne 
2,06 m. dar n-a fost suficient pentru se
lecționare. De ciudă, am abandonat atle
tismul. Restul îl cunoașteți**.

IN ANUL 1863 uzina de materiale sin
tetice din Varșovia va produce pentru 
export, din material plastic, 20 de iah
turi elasa , .Olandezul zburător*4. Noile 
ambarcațiuni din material plastic ca
pătă o tot mai marc răspindire. Eie sînt 
foarte rezistente și se păstrează mai bine 
decit cele fabricate din lemn.
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• Sîmbătă 2 februarie va avea loc 
în orașul Monaco tragerea la sorți a 
partidelor din cadrul sferturilor de 
finală ale „Cupei campionilor euro
peni “ la baschet feminin. Fină în pre
zent s-au calificat: T.T.T. Daugava Riga, 
cîștigătoarea ediției de anul trecut, 
Slovan Orbis Praga, RAPID BUCU
REȘTI, Slavia Sofia, M.T.K. Buda
pesta, A.Z.S.A.W.F. Varșovia și T. V. 
Grossgerau Frieburg (R.F.G.). A mai 
rămas de jucat meciul retur dintre 
Benfica Lisabona și C.R.E.F. Madrid 
(53—31 în tur).

ATLETUL ghanez Michel Ahey, care a 
realizat anul trecut performanța de 
8,05 m la săritura in lungime, a treia 
performanță a anului J962, a primit 
zilele trecute premiul .„Pentru cea mai 
mare contribuție la popularizarea Ghanei 
în lumea sportivă“. (Acest trofeu se va 
acorda pe viitor în fiecare an celui mai 
bun și celei mai bune sportive din 
Ghana). Totodată, 33 de sportivi din 
Ghana au primit titlul de maestru al 
sportului.

CU PRILEJUL unei întâlniri între un 
grup de sportivi fruntași sovietici și 
școlari, Iuri Titov, campion mondial 
absolut de gimnastică, a dăruit elevilor 
de la Școala sportivă nr. 2 din Kiev, 
una din numeroasele sale medalii. In 
viitor, în fiecare an elevii școlii vor or
ganiza întreceri pentru cucerirea acestui 
dar. învingătorul va obține dreptul de 
a păstra timp de un an prețioasa me
dalie.

UZJNELF ZEISS din Jena au construit 
cel mai mic motoraș de micromodelc 
din R.D. Germană. Acesta «întărește 
90 de grame, este prevăzut cu un piston 
de un ceniiroetru cub, iar pornirea se 
face cu ajutorul unui arc. Noutatea 
coustă m faptul «ă motorul, de tip 
Diesel, -este construit in acrie de aus- 
Bttmue uzină.

VOLEIUL a devenit un sport popular 
în Suedia. In aceasta țară există în pre
zent 15 WM) de voleibaliști legitimați, iar 
în «nul 1963 va fi organizat primul cam
pionat «1 țării.

BASCHETBALISTUL belgian Henri 
Cooscmans deține o performanță spor
tivă remapcabila. in cei 21 de ani cit a 
practicat sportul de performanță el a 
jucat 300 de meciuri in categoria I, din 
cane 134 consecutive. In această perioadă 
el & fost selecționat, de asemenea, de 
58 de ori in reprezentativa .Belgiei.

ANALIZIND valoarea boxului euro
pean, comentatorul polonez Jerzy Zmarz- 
lik consideră că din „grupul celor mai 
tari44 fac parte, alături de reprezenta
tivele U.R.S.S. și Italiei, selecționatele 
de box ale Angliei, R.P. Romine, R.D.G., 
R.F.G. și Iugoslaviei.

FEDERAȚIA de tenis a U.R/S.S. a al
cătuit clasamentul celor mai buni ju
niori pe anul 1962. La băieți, pe primele 
locuri se află: Metreveli, Ivanov 
și Iaprințev, iar la fete : BuJk, Seeva, 
Kailova, Taranova.

DIRECTORATUL Federației internațio
nale de hochei pe gheață (L.I.H.G.) a 
hotărît ca federația de specialitate din 
R.F. Germană să dea asigurări concrete 
că în cazul cînd se va califica în grupa 
A a campionatelor mondiale de la Stock
holm, va susține toate meciurile, inclu
siv meciul cu R.D.G. Se urmărește în 
acest fel evitarea unor manifestări ne
sportive din partea hocheiștilor din Ger
mania occidentală, cum s_a întâmplat 
în Elveția în anul 1961.

LA SOCI se proiectează construirea 
unui mare complex sportiv, pe malul 
mării, Stadionul central va permite des
fășurarea meciurilor categoriei A și a 
meciurilor de control pentru cele mai 
bune echipe in sezonul de iarnă și în 
perioada premergătoare începerii cam
pionatului. O parte importantă a com
plexului <» vor ocupa bazele pentru 
sporturile nautice.

INTR-UN interviu acordat ziarului 
..Sport44 din Katowice, fostul campion 
mondial la tenis de masă și actualul 
antrenor al lotului R.P. Ungare. Ferenc 
Sido. apreeiază mult pe jucătorii romini 
Negulescu și Giurgiucă, care i-»au Lăsat 
o excelentă impresie la campionatele in
ternaționale de tenis de masă al Polo
niei.

TURNEUL pe care campioana de rugbl 
a Argentinei, San Isidro, îl întreprinde 
în prezent in Marea Britanie, xxu se des
fășoară sub auspicii prea favorabile. 
Intr-adevăr, din cauza frigului și zăpe
zilor, primul meci al rugbiștilo-r argen
tinieni, programat la Londra, a trebuit 
să fie contramandat. Acest fapt a silit 
pe un oficial al federației argentiniene 
de specialitate să declare că jucătorii 
trec prin serioase dificultăți financiare 
întrucît s-au împrumutat pentru a putea 
plăti din banii lor costul deplasării și 
cazării pe timpul turneului, în speranța 
că își vor putea achita datoriile din co
tele cuvenite pentru meciurile disputate.

SE PROIECTEAZĂ o nouă competiție 
sportivă cu caracter inter-european. 
După cum a făcut cunoscut federația 
ungară de natație, specialiștii acestei 
federații pregătesc în prezent regulamen
tul unei „Cupe a Europei4* la polo pe 
apă și intenționează să propună orga
nizarea ei ‘cu începere din anul 19G4.

IN AFRICA DE SUD a fost creat un 
al doilea comitet olimpic, care-și pro
pune să lupte împotriva segregației ra
siale. Noul -comitet care se intitulează 
„Comitetul olimpic sud-african nenasial“ 
(SANROC) a hotărît să se declare în

opoxiție cu „South African Olympic 
and National Games Association44 
(SAONGA) și să ceară recunoașterea sa 
de către Comitetul Internațional Olim
pic. Ca președinte al comitetului a fost 
ales Dennis Brutus, un om dc culoare, 
fost profesor, care a fost exclus la în
ceputul anului 1962 din învățăniint, din 
cauza vederilor sale progresiste.

CU PRILEJUL celui de al 13-lea cam
pionat european masculin de baschet, 
în orașul polonez Wroclaw va Ii orga
nizată o expoziție europeană de timbre 
filatelice cu tematică sportivă. Expo
ziția. intitulată ..Wroclaw-63". va fi 
deschisă intre 2 și 14 octombrie 1963 și 
va prezenta colecții de timbre din dife
rite ramuri ale activității sportive pre
cum și timbre olimpice.

PESTE 10.800 de patinatori au luat 
startul în cea mai lungă cursă de pa
tinaj din lume — tradiționala compe
tiție în Lungime de 310 km de-a lungul 
a 11 orașe din provincia olandeză 
Friesland. Primul grup de sportivi a 
plecat cu trei ore înaintea răsăritului 
soarelui pe o temperatură de minus 
5 grade. Ceilalți au plecat în grupuri de 
cîte 1.900 la cite 20 de minute interval. 
Cursa s-a desfășurat de-a lungul cana
lelor înghețate și a riurilor din provin
cia Friesland.

COMITETUL EXECUTIV «1 Confede
rației africane dc fotbal (AFC), care s-* 
întrunit la Cairo cu prilejul ședinței 
Comitetului executiv al FIFA, a hotărît 
organizarea primului campionat african 
de fotbal inter-cluburi în Ghana, in 
cursul anului 1964. Comitetul a hotărît 
de asemenea organizarea la Accra, în 
luna noiembrie 1963, a finalei celei de 
a 4-a ediții a „Cupei Africii*4 interțări. 
Comitetul a aprobat o propunere tuni
siană pentru organizarea în septembrie 
viitor la Tunis a unui campionat african 
rezervat echipelor de juniori (15—18 
ani). Tunisia va organiza, de asemenea, 
sub auspiciile FIFA, un curs de arbitri 
africani.

13 ALFINIȘTI japonezi au dispărui .a 
2 ianuarie în timp ce încercau es- . »- 
darea muntelui Yakushidake din A iii 
japonezi. Nici o urmă a lor nu a 
găsită de cele două echipe trimise pe - 
tru salvare și nici de avioanele și e-t- 
copterele care au participat la cercetări.
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