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întreceri sportive dotate cu „Cupa 16 Februarie"
-A;

< ■

este cîteva zile se vor împlini 30 'de ani de cînd au avut 
te ale ceferiștilor și petroliștilor Pentru a 

cinsti acest eveniment, în majoritatea asociațiilor sportive au 
organizate competiții sportive dotate cu „Cupa 16 Februarie**. 
cîteva din relatările corespondenților noștri:

CALAFAT : întrecerile din ca
drul „Cupei 16 Februarie*, orga
nizate de consiliul raional UCFS 
Calafat, se bucură de mult in
teres în rîndul iubitorilor spor
tului de aici. Pînă în prezent la 
întrecerile de schi, săniuțe, tenis 
de masă și șah au luat parte peste 
250 de sportivi, care și-au dis
putat întîietatea cu multă ardoare. 

Rezultatele bune înregistrate 
se datoresc unor largi acțiuni de 
propagandă și agitație desfășu
rate de comisia raională respec
tivă. Pentru cuprinderea unui 
mare număr de tineri la întrece
rile

Peste ctteva zile s 
loc eroicele lupt<

CONSTANȚA. Comisia de vo
lei a orașului Constanța a orga
nizat în cinstea zilei de „16 Fe
bruarie* un turneu de volei, la 
care participă 25 de echipe mas
culine și feminine. De asemenea, 
asociația sportivă C.F.R., prin co
misia de popice, a organizat un 
turneu la care iau parte 15 echipe 
(băieți și fete). întrecerile care 
se desfășoară în prezent și se 
bucură de o largă participare se 
T.JQT termina în aceste zile intr-un 
vadru sărbătoresc.

E. PETRE

nate panouri și afișe și expuse în 
oraș la locuri vizibile.

Și acum iată pe cîțiva dintre 
oîștîgători: schi — echipe juniori: 
formația asociației sportive Lu
mina Calafat (Adrian Oprea, Du
mitru Cîndea și Virgil Mladin) 
iar la individual Adrian Oprea; 
tenis de masă juniori Mihai Ia- 
cob iar la seniori Dumitru Toma. 
Pe echipe locul I a revenit aso
ciației sportive Dunărea. La șah 
a cîștigat Dumitru Turcu.

M. CARAULEANU

Cînd timpul e nefavorabil, cele 5—7 minute de gimnastică, se 
larg deschise. Așa cum fac elevii de la Școala medie 35 din 

nostru V. Bageac.

★

pot desfășura în clasa cu ferestrele 
Capitală, surprinși de fotoreporterul

¥

In tonte școlile — recreație organizata

SF. CHEORGHE: In localitate 
a avut loc o interesantă compe
tiție de handbal dotată cu „Cupa 
16 Februarie". La startul întrece
rilor s-au prezentat 8 echipe mas
culine și 12 feminine. în primele 
etape cele mai bine pregătite s-au 
dovedit echipele Progresul, Școa
la profesională textilă și S.S.E. 
Ia băieți și Textila, Făclia, S.S.E. 
și Școala de 8 ani nr. 4 la fete, 
întrecerile s-au bucurat de un de
plin succes.

sportive au fost confecțio-

Despre alte competiții dotate cu 
„Cupa 16 Februarie4*, ne-au mai 
scris corespondenții noștri C. Că- 
pățînă (Buzău), N. Todoran 
(Cluj), Ion Pauș (Tg. Mureș), O. 
G-uțu (Cluj), Al. Stoianovici (Tg. 
Mureș), A. Arominesei (Onești), P. 
Nagy (Cluj), C. Star (București). 
D. Buzilă (Păltiniș), T. Neguiescu 
(Roșiori).

„Activitatea de educație fizică în școli și în in
stitutele de învățămînt superior trebuie să joace un 
rol important în educarea tinerei generații.

Organele UCFS în colaborare cu organizațiile 
U.T.M. vor sprijini asociațiile sportive școlare în 
munca de cuprindere a tuturor elevilor în activitatea 
sportivă, pentru a le forma încă de pe băncile școlii 
deprinderea 
fizice".

practicării cu regularitate a exercițiilor

C. COVACI

Un important concurs 
de lupte clasice și libere

Sala Dinamo din Capitală găz
duiește duminică, de la ora 9, 
un important concurs de lupte 
clasice și libere, organizat de fe
derația de specialitate. La între
ceri participă luptătorii din lotul

olimpic și lotul R.P.R. Vor evolua 
I. Cernea, I. Țăranu, Gh. Popovici, 

Pîrvulescu 
la „libere" 
Geantă, P. 
N. Pavel și

„Cupa sporim popular” la handbal in 7

N. Martinescu, 
ș.a. la «clasice**, 
Gh. Tapalagă, 
Poalelungi, Fr. Ballo, 
Herman.

Concursul este dotat cu „Cupa 
16 Februarie** și se desfășoară 
după sistemul cu tuș controlat.

D. 
iar

Al.

Pentru îndeplinirea 
tărîri a Conferinței 
UCFS privind activitatea de edu
cație fizică și sport în școli, re
cent s-a preconizat introducerea 
recreației organizate.

Este vorba de un mijloc deose
bit de atractiv de a cuprinde ele
vii noștri în practicarea exerciți
ilor de gimnastică, în timpul re
creației mari. Prin aceasta se ur
mărește ca la 
de învățătură, 
pară de obicei 
oboselii, elevii 
mina. Și, cel mai bun prilej este

acestei ho
pe țară a

mijlocul unei zile 
cînd încep să a- 
primele semne ale 
să le poată eli-

ț».Și acum, turneul final; Simbfitâ și duminică,

Participă cele mai bune echipe
de juniori și junioare

Fază din meciul masculin S.S.E. nr. 2 București — S.S.E.
(23 -11). Dumitru Marcel (București) s-a 

opoziția lui Coman (Ploiești) va marca

După zeci și zeci de meciuri 
disputate cu entuziasm și pasiune, 
iată-ne și înaintea turneului final 
al tradiționalei competiții de ju
niori „CUPA SPORTUL POPU- 
LAR“. Cum se știe, pentru fina
lele celei de a Vl-a ediții s-au ca
lificat următoarele echipe :

JUNIOARE: S.S.E. Ploiești.
C.S.S. Banatul Timișoara, Lucea 
farul Brașov și Știința Babeș-Bo 
lyai Cluj.

JUNIORI : C.S.S. București, 
S.S.E. nr. 2 București, S.S.E. Ti
mișoara și C.S.M. Reșița.

Aceste echipe au reușit să ob
țină calificarea după succese re
purtate la scoruri concludente 
(23—11, 28—19, 20—14 la bă
ieți, și 10—5, 11—4 și 32—9 
la fete), ceea ce constituie o do
vadă a valorii lor.

Pentru turneul final s-au cali
ficat cu adevărat cele mai bune 
echipe, astfel că ultimele partide 
— de la 22, 23 și 24 februarie — 
vor avea un nivel tehnic ridicat. 
Ultimul act al actualei ediții a

Ploiești 
toată

Foto: St. Petrică 

competiției va confirma, o dată 
în plus, că handbalul nostru în

(Continu-are in pag. a 3-a)

înălțat cu
un nou punct.

Întîlniri de hochei între reprezentativele
de tineret ale R. P. Romine și R. P. Polone
După cele două jocuri susținu

te in R.P. Bulgaria și intilnirea 
cu selecționata de tineret a R-S. 
Cehoslovace, echipa de tineret a 
țării noastre își continuă activi
tatea susținind, la sfîrșitul aces
tei săptămini, două jocuri cu se
lecționata de tineret a R.P. Po
lone. Intilnirile sint programate 
pe patinoarul ..23 August- din 
Capitală, simbătă și duminică, la 
orele 19 și — respectiv — 18.

Sportivii noștri se pregătesc a- 
siduu, sub conducerea antreno
rilor I. Tiron și I. Ganga. Din 
lot fac parte : Crisan și Dumi- 
tras (portari), Barbu, Fr. Balint, 
L. Vacar. Fogoroș, Petrescu (fun-

Niță, Ștefanov, 
Ioane viei, Cio- 
Cazan I. Otvds. 
(atacanți). După 
echipa de tine-

<lași) — Z. Anta!, 
Pană. Flores cu, 
botaru, C. Antal. 
Lungu. Corduban 
cum se vede, in 
ret vor juca șl cîțiva dintre ti
nerii componenți ai lotului A 
(Pană, FKorescu. Ioanovici, Va- 
car, Crisan). Cele două jocuri 
sînt așteptate cu viu interes, mai 
ales că e!e ne vor permite să 
cunoaștem direct dasa hocheiu
lui polonez, echipa R.P. Polone 
făcînd parte din aceeași grupă 
cu noi la campionatul mondial. 
Oaspeții sosesc mi ine in Capi
tală.

PET 111TP1 I\ â 1TNCi, DAN J1Tr i «... tAlXU

desfășurarea unui scurt program 
de exerciții fizice. Se înțelege că 
pentru aceasta nu trebuie să se 
afecteze întreaga recreație (20 de

minute). în mod firesc, 5—7 mi
nute sînt suficiente, dacă există 
o bună planificare pentru a se 
organiza, pe clase sau pe etaj, 
acest program. Este de dorit ca 
în primele săptămîni, programul 
să fie condus de profesorii de 
educație fizică. în prealabil, aceș
tia trebuie să aleagă exercițiile 
cele mai adecvate vîrstei elevilor, 
astfel ca ele să nu reprezinte un 
efort în plus, ci un prilej de des
tindere, de reconf ortare peni va

(Contiuare în pag. a 2-a)

„Brațele sus, piciorul sting înainte!

Luni și marți s-au disputat pe 
pîrtiile din Bucegi întrecerile de 
schi din cadrul campionatelor re
giunii Ploiești. Un mare număr 
de excursioniști au putut urmări 
probe viu disputate, spectaculoa
se, într-o organizare perfectă a- 
sigurată de consiliul UCFS re-

Sportivii romlni au cîștigat ultimele două probe '
ale „Triunghiularului" de scrimă de la Cracovia
VARȘOVIA 13 (prin telefon). — 

Clasat pe locul II la sabie, spor
tivul romîn Ion Drimbă a ținut 
să se „revanșeze44 in cursul zilei 
de Juni a „Triunghiularului44 de 
scrimă de la Cracovia, orupînd 
primul loc în proba de floretă, 
după o evoluție care a stârnit 
admirația specialiștilor și a spec
tatorilor aflați în sală. Ion 
Drimbă și-a învins toți ad
versarii, clasîndu-se pe primul 
loc cu 14 victorii. O comportare 
bună a avut și Mihai Țiu, cla
sat pe locul VI, cu 10 victorii. 
In clasamentul general indivi
dual Ion Drimbă a fost urmat 
de Szabo (R.P. Ungară) — 12 vic
torii, Adam Lișevski (R.P. Polo
nă) — 11 victorii etc.

Victoria lui Drimbă nu a fost 
însă singurul succes romînesc în
registrat luni. Și în proba de spa
dă primul loc a revenit lui Ște

fan Haukler. învingător sigur cu 
13 victorii. El a lăsat in urmă, 
printre alții, pe Gabor Erdos 
(R.P. Ungară) — 1J victorii, Eduard 
Gacikoski (R.P. Polonă >, Feni- 
vesi (R.P. Ungară), Marek Rut- 
kovski (R.P. Polonă) — fiecare 
cu cite 16 victorii, clasați pe 
locurile următoare.

Presa sportivă poloneză a re
latat pe larg aspecte ale întil- 
nirii de la Cracovia, subliniind 
buna comportare și rezultatele 
remarcabile obținute de sportivii 
romîni. Ziarul „Przeglad Spor- 
towy“ din Varșovia publică co
respondența referitoare la acea
stă întrecere sub titlul „Luni a 
fost ziua romînilor, în concursul 
de la Cracovia44, subliniind că 
Ion Drimbă și Ștefan Haukler au 
fost, în mod evident, cei mai 
buni concurenți.

Zumzetul motoarelor a înce
tat Strungurile, rabotezele, 
frezele și celelalte mașini" 
unelte moderne nu mai „muș
că" din metal. Riglele de cal
cul, stilourile și creioanele au 
fost așezate lîngă 
planșe sau pe bi
rouri. în imensele 
hale și în spațioa
sele birouri 
zinelor s-a 
liniște.

Este ora
Harnicii și iscusiții 
muncitori ai uzi
nelor „1 Mai" din 
Ploiești sînt în- 
tr-o scurtă pauză, 
în acest timp ?

Cel mai mulți dintre 
fi văzuți, în grupuri mai mari 
sau mai mici, pe aleile uzinei 
unde execută, sub conducerea 
instructorilor sportivi, diferite 
exerciții de 
fața clădirii 
prima grupă 
nastica în

ale u-
făcut

10,45...

Pauza de
la uzina

Dar

cea formată din personalul ser
viciului metalurgic. Aceștia 
s-au „grăbit" pentru a lăsa 
locul unei grupe mult mai 
mari, alcătuită din muncitorii 
și tehnicienii secției uzinaj 1.

O altă parte 
dintre ei au ră
mas în halele lu
minoase și, în spa
țiile dintre mașini, 
execută același 
program. Am in
trat în hala secției 
R.M. Instructorul 
sportiv Spiridon 
Șerbănescu — unul 
dintre cei 92 de 

obștești din uzină —

.1 Mai”
din Plătești

ce fac

ei pot

gimnastică. In 
secției uzinaj 1, 

care a făcut gim- 
producție a fost

ȘI ION ȘUPEALĂ ÎNVINGĂTORI
DE SCHI, DESFĂȘURAT ÎN BUCEGI

instructori
conduce cu pricepere grupa sa 
care efecuează figurile exerci
țiului nr. 3 (răsucirea și aple
carea trunchiului, arcuirea 
brațelor). Toți „elevii" săi exe
cută bine, în același ritm. Mi
nutele rezervate gimnasticii au 
trecut pe nesimțite.

...Duduitul motoarelor se 
aude din nou, munca reîncepe 
cu mai mult spor.

înfiripăm o scurtă discuție 
cu unul dintre participant! — 
maistrul Ion Spînu din secția 
R. M. Iată pe scurt părerea sa 
despre gimnastica în producție; 
„Meseria am învățat-o la pa-

POMPILIU VINTILA

(Continuare In pag a 2-a)

gional și de comisia de speciali
tate. Ia reușita concursului și-a 
adus aportul și colectivul noului 
teleferic din Sinaia, care a trans
portat la locul concursului pe 
sportivi și pe spectatori. Zăpada

ION ȘUPEALA

a fost bună, iar pîrtiile bine a- 
mena jate.

La întreceri au participat schi
ori (lin Sinaia, Bușteni, Cislău, 
Teica ien si Tîrgoviște»

Proba de slalom special, des
fășurată luni în jurul cotei 1400, 
s-a soldat cu următoarele rezul
tate : seniori: 1. Dan Focșenea- 
nu (Voința Sinaia), 2. Ion Pos- 
tolache (Carpați Sinaia), 3. Eu
gen Sandru (Garaimanul Bușteni); 
juniori: 1. Marin Focșeneanu
(Carpați Sinaia), 2. Tiberiu Po
pescu (S.S.E. Sinaia), 3. Con
stantin Vulpe (Voința Sinaia) ; 
junioare: 1. Liliana Neagoe
(S.S.E. Sinaia), 2. FI. Megianis 
(S.S.E. Sinaia), 3. Viorica Ciu- 
pală (Caraimanul Bușteni).

Slalomul uriaș s-a desfășurat 
marți de la baza Carpului Mare 
pînă la cota 1400. Iată rezulta
tele : seniori: 1. Petre Clinei
(Carpați Sinaia), 2. Ion Secui 
(Caraimanul Bușteni), 3. Eugen 
Sandru (Caraimanul Bușteni) ; 
juniori: 1. Marin Focșeneanu
(Carpați Sinaia). 2. Marian Ștc- 
fănescu (Voința Sinaia), 3. Ion 
Mărgărit (S.S.E. Sinaia). Tot 
marți au fost programate și pro
bele de fond disputate în Poiana 
Stînei. Rezultate : 15 km seniori : 
1. Ion Șupeală (Caraimanul Buș
teni), 2. Virgil Alexandrescu 
(Voința Sinaia), 3. I’lorca Mol-

MIHAI BOTA
corespon dent

(Contimuare in pag. a 3-a)

Simbătă și duminică In Postăvar.
FINALELE CAMPIONATELOR 

REPUBLICANE ȘCOLARE 
OE SCHI

La sfîrșitul acestei săptămîni; 
200 de elevi, pasionați ai schiu- ‘ 
luj din întreaga țară, vor fi 
prezenți la finalele campiona
telor republicane școlare. Loc 
de desfășurare — pîrtiile din 
jurul cabanei Postăvarul...

Printre școlarii care promit 
să-și înscrie numele în rîndul 
campionilor anului 1963 se nu
mără cîțiva sportivi deosebit de 
talentați, ca de pildă, Mihaela 
Casapu (Predeal), Constanța 
Mizgăreanu (Brașov), Ioana Be~ 
lu (București), Maria Truță 
(Cluj), Eugen Kadar (Baia Ma- 

. re), Gheorghe Felea (Abrud) 
I etc.

Iată și probele de concurși 
I BĂIEȚI. Probe alpine : sla- 
I lom special și coborîre. Probe 
I nordice : fond 5 km. și ștafetă 
I 3x5 km. ; FETE : Probe alpine : 
! slalom special și coborîre. Pro- 
1 be nordice : fond 3 km și șta- 
1 fetă 3x3 km.



„C«pa Poiana" a inaugurat întrecerile hoherilor

* rhinajul de bob 2 persoane

POIANA 13 (prin telefon de la trimi
sul ip.-w'iM- După un an de întreru
pere ți două sâptâmîni de emoții pro
vocate dc valul de căldură care a pus 
sub semn de întrebare desfășurarea 
concursurilor, boberii și-au disputat, în 
sfîrșit. primele întreceri oficiale ale se
zonului . Competiția inaugurală. „Cupa 
Poiana'*, s-a bucurat de un frumos suc
ces datorită atit spectaculozității spe
cifice acestui sport, cit și bunei pre
gătiri a boberilcr. Un fapt îmbucură
tor l-a constituit și frumoasa compor
tare a elementelor tinere. Ne referim 
nu numai la acei promovați în acest 
■sezon in categoria avansați (Panțuru—

Ene-Pașcvschi în plină cursă.
Foto: Gh. Corcodel

1:54.14 (56.98—57.16). CAT. TINERET : 1. 
Casa Ofițerilor Brașov (Nedelcu—Brăeș- 
teanu) 1:57.88 (58.76—59.821): 2. Voința Si
naia U (Al. Oancea—N icul eseu) 1:59.36 
(58,06—61.30) ; 3. Voința Sinaia 1 (R. 
Oancea—Cotacu) 2:01.33.

D. STANCULESCU

0 SECJIE CB 0 FRUMOASA ACTIVITATE:
VillOPO

• Aproape 150 de copil și juniori 
de la secția de atletism Viitorul s-au 
întrecut zilele trecute în cadrul unui 
reușit concurs de sală.

Acesta a fost primul concurs al 
tinerilor atleți de la Viitorul. mem
bri ai unei secții la fel de tî- 
nără care de curînd și-a sărbătorit 
un an de activitate. Scopul întrece
rilor a fost acela al selecționării 
țelor mai buni atleți pentru concursul 
republican de sală ai juniorilor. de 
la sfirșitul acestei săptămîni.

Rezultatele obținute au dovedit că 
munca desfășurată pînă acum a și 
început să dea roade. deși toți con- 
curenții s-au prezentat la start fără 
să fi avut o pregătire specifică de 
sală.

Unul din punctele pozitive ale con
cursului l-a constituit participarea 
masivă a copiilor de 11—13 ani. la 
probele de'~viteză și sărituri. Rezul
tatele obținute de ei au confirmat 
încă o dată datele privind vîrsta în
ceperii pregătirii sportive și posibi
litățile largi pe care le au copiii de 
a-și forma un bagaj serios de de
prinderi motrice.

Colectivul de antrenori al sec
ției (D. Buiac. V. Cincă. A. Ciortea. 
N. Ghidu. Z. Ignișca. D. Popper. M.

SOCREȘTI
Raica. Z. Szabo și Maria Simion) 
este preocupat în permanență de gă
sirea și aplicarea practică a celor 
mai eficiente și accesibile metode de 
pregătire sportivă a copiilor. In a
cest scop există asigurate cele mai , 
bune condiții de lucru. Cu ajutorul ' 
cabinetelor de psihologie și fiziolo
gie. al celui de biochimie de la cen
trul „23 August" și mai ales prin 
rigurosul control medical. munca în 
secția de atletism se desfășoară la 
nivelul cel mai înalt, avînd un pro
nunțat caracter științific.

In cadrul secției. de o mare aten
ție se bucură și munca educativă cu 
copiii. Relațiile strînse care există 
între antrenori șt părinți. elevi și 
școlile respective, asigură un con
trol eficient al activității elevilor. 
la antrenamente fiind primiți numai i 
cei cu o situație bună la învățătură.

Antrenorii secției de atletism de 
la Viitorul sînt hotărîți să nu pre
cupețească nici un efort și să obțină 
succese pe măsura condițiilor de ac
tivitate pe care le au la dispoziție.

• Clubul sportiv Flacăra și aso
ciația P.T.T. organizează duminică 
cea de a IX-a ediție a tradiționalu
lui cros dotat cu „Cupa 16 Februa
rie". Plecările și sosirile vor avea loc 
pe stadionul Tineretului. întrecerile 
încep la ora 9. în program figurînd 
următoarele probe : 1 500 m — ju
niori, 5 200 m — seniori. 500 m — 
junioare și 800 m — senioare.

„Concursul
speranțelor"

Sîmbătă și duminică. pe arena Uni
rea din Capitală a avut Ioc un con
curs republican de verificare. la care 
au participat 40 de tineri popicari 
din București și din țară.

Conrcurențti au obținut rezultate 
bune. evoluțiile lor fiind aplaudate 
la scenă deschisă. Cu acest prilej a 
ieșit în evidență faptul că cluburile 
și asociațiile sportive din țară acordă 
o atenție deosebită creșterii cadrelor 
tinere.

La sfirșitul întrecerii a fost alcă
tuit următorul clasament : Fete : 1 
Irina Szasz (Oradea) 389 p. d.. 2. 
Stana Emilian (Constanța) 388 p. d„
3. Cristina Iosifescu (Ploiești) 386 p. d..
4. Magdalena Paveliuc (Roman) 381
p. d.. 5. Ecaterina Damo (Tg. Mureș) 
378 p. d.. 6. Renatte Briik (Timișoara)
375 p. d.. 7. Lucreția Rusu (București)
364 p. d. ; 8. Silvia Mo^canu (Roman)
360 p. d. ; 9. Valeria Fodor (Mediaș)
350 p. d ; 10. Carmen Leroi (Pitești) 
350 p. d. Băieți : 1. Iosif Was (Odor

; hei) 434 p. d. ; 2. C. Vestman (Bucu
rești) 420 p. d. ; 3. C. Constantinescu 
(București) 410 p. d. ; 4. Constantin 
Dumitru (Cîmpina) 410 p. d. ; 5. N. 
Moldoveanu (București) 403 p. d. ;
6. Marius Ciurea (București) 391 p. d.;
7. Lorant Ceh (Tg. Mureș) 388 p. d. ; 
3. Victor Maxim (CornsLtanța) 383 p. 
d. ; 9. Gh Silvestru (Ploiești) 376 p. 
d. ; 10. Grigore Stoian (București) 372 
p. d.

C. NICULESCU
corespondent

Petrescu. I. Constantin—Bonea. Maftei— 
peruan). cit și la începătorii din 1961, 
țconcurenți acum la categoria tineret.

Victoria in cele două manșe rezervate 
«vansațiior a revenit campionilor țârii 
jne—Pașovscbi. dar cuvinte frumoase 
se cuvin și echipajelor Dragomir—Stan 
și Panțuru—Petrescu. La tineret. Nedel
cu—Brăeșteanu au obținut o victorie 
meritată datorită faptului că au parcurs 
corect ambele manșe. în vrerae ce e
chipajul Al. Oancea—Niculescu 
tat în unele porțiuni ale manșei

Pe primele trei locuri s-au 
CAT. AVANSAȚI (10 echipaje):
Ofițerilor Brașov (Ene—Pașovschi) 1:51.60 
(56.36—56.24); 2. Carpați Sinaia 1 (Drago- 
mir—Stan) 1:53.98 (98.36—57.62) ; 3. Car- 
pați Sinaia hi (Panțuru — Petrescu)

Azi, la Floreasca,

DINAM BlCtREEI-SniNlM il'IMHRi

a balo- 
a doua.
clasat :

1. Casa

Partida Dinamo București — Știința 
Timișoara, programată în sala Flo- 
reasca. domină programul etapei de 
astăzi a campionatului masculin. Vor 
reuși dinamoviștiî să-și ia revanșa 
pentru înfringerea suferită in tur 
(62—63) ? Atit bucureștenii cit și stu
denții timișoreni au cîștigat ultimele 
lor meciuri. conducînd detașat in 
clasament și. de aceea. meciul lor de 
astăzi suscită un interes deosebit. în- 
titnirea va avea loc la ora 20. în

„Brațele sus, piciorul sting înainte"
(Urmare din pag. 1)

Noi. care lucrăm 
sîntem nevoiți să 
uneori ore întregi,

se îngrijea de 
a muncitorilor. 
mîine un pic. 
urme. Dacă,

piese de 
stăm mult 
în aceeași 

cu toate că 
grele. ni- 
sănătatea 

Și azi 
aceasta 

acea 
astăzi. 
am fi 
sigu-

din mo- 
practica 
studiază 
a gim-

tron. 
aerie, 
timp, 
poziție. In acea vreme.
lucram în condiții foarte 
meni nu 
noastră. 
un pic.
a lăsat
vreme. am fi avut. cum avem 
asigurată asistența medicală și 
putut practica gimnastica. cu 
ranță că și corpul meu n-ar fi pre
zentat acuma mici deformați!. De 
cînd s-a introdus gimnastica în sec
ția noastră eu partioip in fiecare zi 
și mă simt foarte bine".

La serviciul planificării ne adresăm 
eu aceeași întrebare tovarășei Cons
tanța Baron. economist principal. 
Răspunsul? „Ne înviorează, ajutîn- 
du-ne astfel să lucrăm mai bine".

Ultimul popas l-am făcut la ser
viciul tehnologic. Riglele de calcul 
ți creioanele sînt minuite cu dexte
ritate de lucrătorii acestui sector. 
Am cerut părerea șefului serviciului 
— ing. Nicolae Tomulescu. care par
ticipă cu regularitate la gimnastica 
în producție. El ne-a declarat urmă
toarele : „Este binevenită. Mă simt 
bine și se resimte favorabil în acti
vitatea noastră".

De la secretarul consiliului asocia
ției sportive. Ion Călin, am aflat că 
gimnastica în producție a fost intro
dusă în marea majoritate a secțiilor 
uzinei. fiind practicată de cîteva mii 
de muncitori. Programul exercițiilor 
de gimnastică este reînnoit din 2 în 
2 săptămini. în secțiile unde 
tive obiective nu se poate 
gimnastica în producție, se 
posibilitățile de introducere
nasticii de angrenare. Și sperăm că 
nu va trece mult timp și această i
sarcină va fi îndeplinită pentru că I 
gimnastica în producție se află în 
centrul atenției comitetului de Par-, 
tid al uzinei (secretar — Ion Poe
na ru). precum și a conducerii admi-1 
nistrative (director general — ing. 1 
Nicolae Popa).

Consiliul asociației sportive (pre- 
ședințe — Gheorghe Coman) 
mulat o bună experiență în 
activitate importantă pentru
fortarea fizică a oamenilor
Ar fi bine ca organele locale UCFS 
să răapinde-azcă în toate organiza
țiile sportive experiența pozitivă a 
acestei 
nastica 
cată cît 
muncii 
Ploiești.

deschidere. se vor desfășura partidele : 
Steaua—Politehnica Cluj (ora 17) și 
Rapid București—Știința București, 
feminin (ora 18.30).

în etapa de astăzi se vor mai juca 
meciurile : C.S.O. Craiova—Progresul 
București și Știința Tg. Mureș—Farul 
Constanța.

* Marți s-a desfășurat la Craiova 
meciul masculin dintre echipa locală 
C.S.O. și Politehnica Cluj. Craiovenii 
au cîștigat cu scorul de 66—52 (32-19). 
Dragoș (33) de la C.S.O. și Pop (21) 
de la Politehnica Cluj au fost cei 
mai buni realizatori ai celor două 
echipe. (ȘT. GURGUI — coresp.).

• Tot marți. la Roman. a avut loc 
partida masculină din cadrul campio
natului republican dintre A.S. Roman 
și Rapid București. După un joc de 
factură tehnică modestă, victoria a 
revenit formației bucureștene cu sco
rul de 59—44 (28-26). Gazdele au opus 
o vie rezistență în prima repriză. dar 
au fost depășite categoric. după pauză. 
de o echipă mai tehnică și mai bine 
pregătită. S-au remarcat : Predulea 
(14). Cr. Popescu (13) de la Rapid și 
Burcea (16). Cepreaga (12) de la 
A.S. Roman. Bun arbitrajul Iui M. 
Cunicer și G. Chiraleu (Buc.). (C. NU- 
ȚU — coresp.).

a acu- 
această 
recon- 

muncii.

Campionatele de juniori 
si seniori

asociații pentru ca gim- 
în producție să fie practi- 
mai curînd de toți oamenii 
din orașul și regiunea

i

•A

In tonte școlile-recreație organizată
(Urinare din pag. /)

a crea bună dispoziție și o participare 
vie, în 
de clasă

Pentru
ca ea să se desfășoare in condițiile igie
nice cele
In perioada de iarnă sau de timp nefa- 
vrorabil vor fi folosite clasele sau culoa- 
Irele. Dar pentni zrcasta. in prcal:rbil. 
ele trebuie aerisite, iar gruparea elevi
lor să fie astfel făcută. meii ci să nn 
fie sliu;cui(i în executarea corectă a 
exercițiilor. Pentru perioada de primă
vară, vară și toamnă. va trebui să existe 
preocupare pentru amenajarea în curțile 
școlilor a unor locuri cit mai Moe aUs^ 
în accst scop este necesar să se sta
tornicească 0 colaborare ch mai strofă

continuare. a elevilor la orele

reușita acțiunii este necesar

mai bune. Bineînțeles că acum.

între consiliul asociației sportive, orga
nizația U.T.M.. profesorii de educație 
fizică și conducerea școlii respective. 
De asemenea. se impune ca în cel mai 
scurt timp. profesorii de educație fizică 
să recruteze cei mai buni elevi și să-i 
pregătească să devină instructori coor
donatori ai recreației organizate.

în unele școli acțiunea a și fost inau
gurată. Ea are în multe părți un carac
ter experimentai. dar in scurt timp va 
trebui să facă parte din activitatea o- 
bișntiită a tuturor școlilor. indiferent 
dc gcadul lor. Primele rezultate au de- 
monslrat 
teres în 
ganizată 
plăctuă. 
scopul.

că inițiativa se bucură de in- 
rindul elevilor. că recreația or- 
poate constitui o activitate 

că îșî poate atinge pe deplin

I

Luni seara. în sala uzinelor Vulcan, 
avut loc o nouă reuniune în cadrul 

concursului de calificare, faza orășe
nească. în general. meciurile au piă- 
cut spectatorilor datorită dinamismu
lui lor. Iată rezultatele tehnice : C. 
Bâdulescu (Rapid) b.p. Gh. Ghiță (Ra
pid) ; I. Mărgelatu (Rapid) b.p. C. A
lexandru (Olimp.) ; P. Guist (CSȘ) 
b. ab.3 C. Dincă (Met.) ; Gh. Bardoșin 
(Dinamo) b.p. Șt. CătâHn (Viitorub ; 
I. Alexandru (Met.) b. neprez. D. Flo- 
rescu (Gr. Roșie) ; Gh. Bădoi (Viito
rul) b.ab.l I. Sovar (Olimpia) ; L. 
Chiriță (Unirea) b.ab.2 Gh. Papacioc 
(Voința) ; V. Enescu (Știința) b. ae- 
prez. Gh. Ștefănescu (CPB) ; I. Ior- 
dache (Dinamo) b.ab.l I. Șerban (O
limpia).

Iată rezultatele reuniunii de marți 
seara : JUNIORI : Gh. Băncuță (Bere 
Grivița) b.p. V. Schpilberg (CSȘ) ; P. 
Iftimie (Gr. Roșie) b.ab.l E. Stoian 
(Olimpia) ; M. Liviu (Met.) b.p. I. 
Brad (Rapid). SENIORI : Șt. Antones
cu (CSȘ) b.p. V. Nițoi (SPC) ; I. 
Lungu (Unirea) b.p. M. Dogaru (Se
mănătoarea) ; I. Mărgelatu (Rapid) 
b.p. P. Guist (CSȘ) ; I. Manea (SPC) 
b.ab.3 N. Aliuță (Voința) : I. Alexan
dru (Met.) b.p. Gh. Bardoșin (Dinamo); 
T. Voicu (Unirea) b. k.o.3 Gh. Bădoi 
(Viitorul) ; Gh. Dumitru (Dinamo) 
b.p. Gh. Stăncuț (Progresul).

a

M. TRANCA coresp.

Pc ecranele Capiialci, noil iilm rominesc

cinematografic „Bucurași*

Imaginea : George Cornea 
Muzica : Pascal Bentoiu

Scenariul: Nicolae Tic. Radu Co- 
sașu. Gabriel Barta 

Regia : Mihai Bucur. Gabriel Baria

O producție a studioului

Cu : Lazăr Vrabie. Ilarion Oiotbauu, Ion Oiiprian. Viotor Rebengiuc. >/ 
Aurel Cioranu. Lucia M»ra. Dana Comnes. Rodi-ca Tăpălagă. Marcel / 
Anghelesou. Sandu Sliolaru. y

O producție a studioului

Sâptâmina viitoare pe ecrane

CINCI OAMENI LA DRUM

Imaginea: Aurel Samson 
Muzica: Theodor Grigoriu 
Decoruri: Arh. Liviu Popa

Eugen 
Drăgan.

Scenariul : Nicolae Tic. 
Mândrie. Mircea 

Regia: Mircea Drăgan

în rolurile principale: Lica Gheorghiu. Colea Răutu. Ștefan Ciubotă- 
rașu. George Calboreanu. Ilarion Ciobanu. Costei Constantineseu. 
George Măruță. Fory Eterte. Toma Dimitriu. V. Ronea. Sandu Sti- 
claru. Boris Ciornei. Dinu Gherasim. George Mottoi.

cinematografic „București"
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Juniorii noștri la turneul de la Viareggio
i seara a părăsit Capitala, în- 
ndu-se spre Viareggio, Iotul de 
1 ai țării noastre, care va parti- 
a turneul internațional organi- 
orașele Pisa, Spezia, Pistoia și 

;gio. Competiția începe la 15 fe- 
e.
făcut deplasarea următorii ju- 

: Suciu și Haidu (portari), An- 
Mihăilescu, Grăjdeanu și Kiss 
și), Donciu, Mihăilă și Danilet 
iași), Mureșan, Avram, Pavlo- 
lunweiller VI, Codreanu, Sfirlo- 

David (înaintași). Echipa este 
ă de antrenorii N. Dumitrescu 
Gorgorin.
leul de la Viareggio se bucură 

frumos prestigiu în fotbalul 
ian. Popularitatea lui și intere- 
■ care-1 prezintă pentru diver- 
ederații naționale reiese și din 

că a ajuns la cea de-a 15-a 
In fiecare an, el este folosit 

m prilej de verificare a 
lor ce se pregătesc pentru 
ul UEFA, fiind programat 
t la sfîrșitul lunii februarie.
acest an participă la turneu 18 

din 8 țări. Acestea sint re- 
ite în patru grupe, după cum 
ză : Grupa A : Internazionale, 
ustria Viena, Napoli. Partizan 
d. Grupa B : Progresul Bucu-

Milan, Daring Bruxelles, ȚDNA Sofia, 
Bologna.

Primul meci al juniorilor noștri, 
care joacă sub numele de Progresul 
București, este programat sîmbătă, la

f': ■

Pisa, cu echipa italiană Sampdoria. 
Returul acestui joc va avea loc luni 
la Spezia. învingătorul din această 
dublă întîlnire va întilni apoi pe în
vingătorul dintre Fiorentina și Bayern 
Munchen.

La un antrenament al juniorilor noștri, înainte de plecarea la Viareggio.
Foto : T. Koibu

Bayern Munchen. Fiorentina,
loria. Grupa C : Juventus, Du-

Modena, Rijeka. Grupa D :

Echipa Farul Constanța se pre- 
e în vederea unui turneu de 3 
în R.D. Germană. Constănțenii vor 

a Berlin, Karl Marxstadt și Dres- 
lecarea este fixată pentru 19 fe-

uminîcă dimineața, la ora 11, pe 
ul Iești, Rapid întîlnește în-

meci amical pe Farul Constanta, 
tuminică, dinamoviștii bucureșteni 
ica la Pitești, cu Dinamo.
Minerul Baia Mare a jucat dumb 
u echipa sa de juniori. Scor 6—0. 
(olurile marcate de Trifu I, Sasu 
ăgan (3) și Dragomir.

Pregătiri... jocuri amicale
ANTRENAMENT „iN FAMILIE" 

LA C.SJ4.S. IAȘI
Duminica trecut* la ora 11 toți jucă

torii <ie ta C.S.M.S. (seniori și tinereii 
erau prezenți pe stadionul din dealul 
Copoului. S-au făcut două echipe (A 
și B) pentru a susține pe terenul aco
perit d? zăpadă un joc la două porti. 
Fotbaliștii primei echipe s-au dovedit 
superiori marcind șase goluri prin Vot
ca (2), Popa (2), Popescu și Milea. Miș
carea în teren a demonstrat buna pre
gătire fizică acumulată pînă in prezent.

Echipa I a jucat în următoarea for
mație ; Faur—Moțoc, Scarlat. Dra^omi- 
rescu—Alexandrescu, V. Popescu—Mi
lea. Pop, Voica, Voraicu» Constanti- 
nescu.

Miine. C.S.M.S. Iași va susține o tn- 
tllnire amicală în compania echipei Di
namo Bacău. (GHEORGHE VARZARU, 
coresp.).

PREMIERĂ FOTBALISTICĂ 
LA MEDIAȘ

Un mare număr de medieșeni — iubi
tori ax sportului eu balonu. rotund — 
și-au dat intilnire duminică lt februa
rie pe stadionul Textila, pentru a ve
dea ta lucru echipa Gaz Metan (fost 
C.S.M.) care activează in campionatul 
categoriei B. Prima confruntare s-a fă
cut in compania echipei Textila Mediaș 
care activează in campionatul regional. 
In ciuda terenului greu cele două for
mat H au oferit o „premieri- de fotbal 
de bona calitate. Jocul prestat de ecPi- 
pa Gaz Metan a dovedit ei jucătorii ei 
au folosit din plin perioada de iarnă, 
pregătindu-se intens. Jocul s-a încheiat 
cu scorul de 4-0 in favoa* echipei ; 
Gaz Metan. In acest joc de antrena- ; 
meat. Gaz Metan a utilizat urniăâorul ; 
lot de jucători : Cerneanu, Blesrh, j 
Szabo. Oancea. Moholea. Olteana. Zteg- ’ 
Ier. Deak. Juhist. Noian. Feundeaa. 
Zanca. Fiiip, Florea, Matei. (VICTOR 
CRĂCIUN, coresp.).

Astăzi, în campionatul de juniori!
Unirea București - Av intui 17 (ire

Marți după-amiază, pe patinoarul 
artificial, s-au disputat primele partide 
din cadrul campionatului republican 
de juniori. Jocurile inaugurale au 
scos în evidență buna pregătire a for
mațiilor bucureștene Unirea și Steaua, 
prima realizind o victorie la scor în 
fața Voinței M. Ciuc, iar Steaua ob- 
ținind un rezultat de egalitate in 
meciul cu Avintul M. Ciuc, cîștigă- 
toarea titlului de campioană anul 
trecut. O impresie frumoasă a lăsat, 
de asemenea, și echipa Avîntul M. 
Ciuc, in rîndurila căreia activează 
jucători cu frumoase perspective.

In legătură cu primele jocuri din 
cadrul acestei competiții trebuie să 
mai spunem că s-a observat la unii 
dintre tinerii hocheiști tendința peri
culoasă de a juca dur, folosind picioa

rele sau crosa pentru oprirea adversa
rului. Este cazul lui Laurențiu Pe
trescu (Steaua) penalizat intr-un sin
gur meci cu 8 minute (!) și a lui 
Ladislau Sarkany (Voința) care a 
stat pe banca de pedepse la jocul cu 
Unirea nu mai puțin de 6 minute.

Iată rezultatele tehnice : Steaua— 
Avîntul 3-3 (1-0, 1-2, l-t), au marcat: 
Stefanov (2), Trăușan—Steaua. Kraus, 
Bedd, Nagy—Avîntul ; Unirea—Voința 
15-0 (4-0, 2-0. 9-0). au marcat : Mihă- 
ilescu (5). Pană (3). Scheau (2). Tăbă- 
caru (2), Voieulescu (2). Presei; Avîn
tul M. Ciuc — Voința M. Ciuc 5-5 
(0—1, 3—1, 2—3); Unirea București — 
Steaua 7-2 (0-1, 3-1, 4-0).

Astăzi are loc derbiul competiției : 
Unirea—Avîntul (ora 19). In deschi
dere, meciul Steaua—Voința.

...Și acum, turneul final!
(Urma'e din pag. 1)

1 dispune de cadre bogate și valoroase, 
că acest sport se bucură de o mare 
popularitate în rîndul tineretului nostru, 
cu deosebire în școli. Valoarea unor 
actuali juniori ne face să afimiSm că 
intr-un viilor apropiat vom avea satisfac
ția să le consemnăm prezenta in loturile 
primelor echipe.

Petre Clinei, Dan Focșeneanu 
și Ion Șupealâ învingători 

in concursul de schi, desfășurat

e-o parte și de alta a fileului
SE APROPIE ziua reluării cam- 
telor în categoria A : 24 fe- 
îe, data etapei a VUI-a. prima 
urului. Pînă atunci, în secțiile 
lei ale cluburilor și ale asocia- 
sportive, precum și în comisi- 

cale de volei din cadrul consi- 
orășenești și regionale ale 
trebuie luate toate măsu- 

>entru ca a doua parte a in
ii să repete și să dezvolte doar 
iele pozitive ale turului.
tru aceasta, socotim utilă, prin- 
tele, și enumerarea cîtorva din- 
pșurile de ordin organizatoric 
itate de-a lungul primelor șapte 

Spre exemplu, în unele săli 
ratura a fost foarte scăzută, 

diciind nivelul tehnic al jocu- 
(în Capitală la Giulești, la 
la Cluj și la Timișoara), în 
li s-a îngăduit spectatorilor 

neze (Timișoara), tot la Timi- 
scaunul arbitrului n-a cores- 

prevederilor regulamentare. în 
locuri Iluminarea sălilor a fost 
(făcătoare (Cluj, Timișoara),

Timișoara), pe alocuri s-au mai fă
cut observate manifestări de local- 
patriatism denotînd o superficială 
muncă educativă cu spectatorii (Ga- . 
lăți. Baia Mare), iar în majoritatea 
cazurilor au strălucit prin absentă 
directorii de concurs în măsură a 
răspunde de disciplina și ordinea 
dinafara terenului și din tribune.

Ce anume ne va putea feri pe 
parcursul returului de asemenea e- * 
xemplificări negative? Respeetarea 
recomandărilor cuprinse în ..Normele 
generale valabile pentru toate com
petițiile de volei”.

• PlNA ÎN PREZENT, doar 7 din 
cele 32 de echipe divizionare (Știin
ța Galati. Știința Timișoara și 
Știința Cluj masculin. Știința Cluj, 
C. P. Bueurești, Voința M. Ciuc și 
Voința Craiova — fostă C.SO. — 
feminin) au îndeplinit formele de 
prezentare la viza pe 1933 a carne
telor de legitimare, operațiune care 
trebuie neapărat îndeplinită pînă la 
începerea returului.

flacăra moreni se pregătește
ASIDUU

Echipa Flacăra Moreni și-a reluat an
trenamentele la 10 ianuarie, sub con
ducerea antrenorului Gh. Pascaru. aju
tat de instructorul voluntar Gh. Tocan, 
amindoi foști jueători ai formației cu 
5—10 ani in urmă. Antrenamentele au 
început cu o ședință a secției in care 1 
s-a analizat munca desfășurată in tu- | 
rui campionatului. După primele patru ' 
antrenamente in sală, lotul a început 
pregătirile in aer liber.

La pregătiri participă următorul lot : 
Popescu. Arddeanu (portari*. Iordache. 
Anghelacbe. Mihâescu (fundași). Pnn- 
cu. Motoroiu. Bocin (mijlocași*. Albină. 
Cotei. Birsan. loneseu. Drăgan. Dumi- 
trana, Cincan și FrățiM (Înaintași*. Ul
timii doi sint promovați din echipa de 
juniori.

Pentru Întărirea disciplinei ta nodu
rile jucătorilor, consiliul asociației a ’ 
hotărit excluderea din colectivul lor a 
jucătorului NegoMA care Upsea urato- I 
tivat de la antrenamente și din proce
sul de producție. Iată programul jocu
rilor amicale pe care le va susține e- 
chipa Flacăra : cu Victoria Moteoi. 
Muncitorul Schela Mare și Rapid Mizil. ■ 
toata echipe din campionatul regional, 
apoi cu Tractorul (ia Brașov și Moreni). 
cu Dinamo Pitești precum șl cu două 
echipe din București cu care ia pre
zent se duc discuții. (GH. IL1NI A — 
coresp.).

In Bucegi
(Urmare din pag. 1)

doveanu (Voința Sinaia) ; 5 km seni
oare: ]. Ecaterina Șupeală (Caraitnanuf 
Bușteni), 2. Doina Constantin (Voința 
Sinaia): 10 km juniori: 1. Nicoîae Al- 
dea (Caraimanul Bușteni), 2. Florin 
Bunea (Voința Sinaia), 3. Viorel Bra- 
doskj (Caraimanul Bu-teni) ; 5 km ju
niori cat a //-ar 1. Ion Funieru (Ca- j 
raimanul Bușteni), 2. Constantin Safran | 
(Caraimanul Bușteni), 3. Petre Drăguș 
(Caraimanul Bușteni); 3 km junioare: 
1. Ana Pascu (Voinfa Sinaia). 2- Ma
riana Bllinesm (Voința Sinaia),' 3 
Mar.la Lun»u (Projmul Ci»|Ju).

.CUPA DEVMARILOR- la a XI a editfe ’

• Din meciurile de duminică, de altfel 
ca și din cele anterioare, s-a desprins un 
fapt îmbucurător : disciplina ei corecti
tudinea jucătorilor si jucătoarelor. In 
cele două jocuri de la București, de pil
dă. nu s-a înregistrat nici o eliminare.

• De asemenea, trebuie subliniat că 
juniorii au o bună pregătire tehnică și 
fizică, grație cărora realizează specta
cole apreciate și pentru valoarea lor și 
pentru eficacitatea acțiunilor (multe go
luri „lucrate" cu înder.iînare și fantezie).

• Atenție însă, la executarea loviturilor 
de la 7 in. Aici se manifestă insuficiențe 
care trebuie înlăturate. In meciul S.S.E. 
nr. 2 București—S.S.E. Ploiești, din 9 
asemenea lovituri, au fost ratate 6 (fie
care echipă cîte trei). Procentul ratări
lor este mult prea marc ca să nu atragă 
atenția.

• 0 defecțiune de organizare la Bucu
rești. In general, jocurile au fost curate, 
fără ncregularități care să ducă la vreo 
accidentare. Duminică însă, s-a produs 
un accident involuntar și... n-a fost me
dic care să-i asigure celui accidentat în
grijirea necesară. Din fericire, printre 
spectatori se găsea și un doctor. Dar 
dacă nu era ?... Ascimmca situații trebuie 
evitate pe viitor.

i au lipsit tabela de marcaj și
de amplificare, scorul nefiind 
leat continuu (Craiova, Iași,"

e la 1. E. B. S.
-u [>us în vînzare la casele din 
Ion Vidu și agenția Pronosport 
calea Victoriei nr. 2 bilete pen- 
întîlairile internaționale de ho
pe gheață R.P.R. tineret—R.P.P. 

et care vor avea loc sîmbătâ 16 
zarie, ora 19 și duminică 17 fe- 
rie, era 18, la patinoarul art-F 

din parcul „23 August*.

★
tinoarul artificial 
im“ este deschis 
iăptămîni pentru 
arele zile :

din parcul „23 
în cursul aees- 
public în ur

li februarie 1963 de la ora

ibătă 16 februarie 1963 de Ia ora

minică
10—13.

17 februarie 1963 de la

★
Tirul de inițiere la înot pentru 

între 5 și 19 ani funcționează 
la bazinul acoperit Flf>rea-*ea- 

mâții se pot cere la telefon : 
OG.

Co de a Xl-a edilie a competiției 
de schi .Cupa T>rumaril«M are loc in 
a<'est an pe piriiiU de pe Valea lui 
Carp (Sinaia) fntrecrrîle se destlșnarl 
■Mane, șimhti» ș* mân ari $a-a« anu»- 
lat participarea sc^ămtî de la asociațiile 
spertite hocur^Mame iximmmiva Gr»»ița 
Reșăe» Cl«ria. Prwert BerwrMÎ. C5.P^ 
C-eatrecMop. F«rest«mi, LP1-A-. Se*>- 
nMoarea etc

de an»if (r*mt. oxtrf-tîs 
și a extins numim! probelor și păstra 
începJiori șt copai, .timd prihjai
si se inireacl in comipeuii* ofieiala cit 
mai multe elemente tinere

PRONOSPORT © PRONOEXPRES • PRONOSPORT
Cu programul concursului Pronosport 

din această săptămină ați făcut cuno
ștință din timp. Tată acum o scurtă tre
cere în revistă a meciurilor care fac 
obiectul acestui concurs :

1. Atalanta — Fiorentsna. Acum două 
săptămini, jucînd în deplasare cu Ju
ventus, echipa din Firenze a reușit un 
surprinzător rezultat de egalitate. La 
Bergamo are — firește — o sarcină 
mai puțin dificilă decit aceea de la To
rino, așa că cel mai indicat pronostic 
este X, 2.

2. Catania — Palermo. Echipa gazdă 
nu va ,,da cu piciorul" acestei ocazii 
de a obține două puncte prețioase în 
clasament.

3. Juventus — Roma. Pentru Juven
tus contează foarte mult dacă obține, 
în această întîlnire, ambele puncte. E- 
chipa din Roma este în stare însă de 
surprize.

foarte ,,tare“ acasă. Bologna este for
mația care știe însă să se descurce în 
compania unui adversar obișnuit cu un 
asemenea joc. Pronostic X, A

Pronostic 1 dublat de un 2.
4. Mantova -— Venezia. Pronostic I. X.
5. Milan — Lanerossi. Milan va cîști-

a — credem — această partidă.
6. Modena -- Boiegua. Modena joaeă

7. Napoli — Internazionale. De la ÎS 
septembrie 1962. Napoli nu a mai pier
dut nici un meci pe teren propriu.

Se pare deci că nici Inter nu se poate 
gîndi chiar la o victorie în această 5n- 
tîinire. Pronostic X, 1.

8. Spăl — Torino. Echipa din Ferrara 
joacă bine pe teren propriu. Prono^ 
stic 1.

9. Bari — Padova. In tur, Bari a ob
ținut un punct la Padova. Acum joacă 
pe teren propriu, deci șansele ii cresc: 
pronostic 1.

10. Cagliari — Verona. Un meci de 
1, X.

11. Cosenza — Como. Prima șansă o 
are Cosenza. Pronostic 1, X.

12. Fiorentina — Messina. Diferența de 
valoare este prea mare pentru a putea 
crede într-o victorie a Tries tin ei. pro
nostic X, 2.

Sp. Sampdoria — Genoa.
Derbiu local, deci pronostic X.

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres din ziua de 
13 februarie 19S3, au fost extrase din 
urnă următoarele numere :

41 4 46 10 17 25
Numere de rezervă : 20 38
Fond de ureuiu ; 522.540 lei.

Tragerea următoare va ave* toe ta ' 
Bueurești. str. Doamnei nr 2. ora ÎS.

PREMIILE TRAGEM LOLO-CFXTWkL 
DIN 8 FEBRUARIE

BILETE întregi î A 1 var. In vila—■ I 
de lei 42.957; B —; C —;

Categ. I 6 var. a cite lei 11.567: Categ. I 
a Il-a 8 var. a cite lei 6.M4. Categ. a
III- a 23 var. a cile lei 2.737; Cat*^ a
IV- a 40 var. a cite iei 1.7OT: Ca-e^ a V-a 
66 var a cite lei 968; Categ i \”-a 
var. a cite lei 676: Categ a VH-a var 
a cite lei 690; Categ. a VIII-a 1C1 var a 
cite iei 505.

BILETE SFERTURI : Categ. I 1 var. 
a cîte lei 2.916; Categ. a Il-a 14 var a 
cîte lei 1.712: Categ. a III-a 25 a
cîte lei 734: Categ. a IV-a 41 var. a cite 
lei 427: Cațeg. a V-a 91 var. a ? . ici 
242; Categ, a Vl-a 108 var. a cite Iei li’*; 
Categ. a Vil-a 106 var. a cîte lei 172; 
Categ. a VIII-a 149 var. a cite lei 126.

Premiul special A în valoare de 42.957 
lei a fost cîștigat de Tănăsescu Vasiie 
din Boldești, regiunea Ploiești.

In numărul trecut, la premiile con
cursului Pronoexpres din 6 februarie 
19G3, la categoria a Vl-a au apărut 1244 
variante. Numărul corect de variante 
este 12.193.

„GHIDUL CABfflOR“
în vitrinele librăriilor noastre a 

apărut recent o interesantă lucrare 
dedicată iubitorilor de drumeție. 
Este vorba de „Ghidul cabanelor", 
care cuprinde o prezentare a fie
cărei cabane din munții patriei noas
tre, precum ți o serie de informații 
cu privire la stațiile C.FR cele 
mai apropiate ți la drumurile de 
acces.

Lucrarea este de mare utilitate, 
pnlnd seama de faptul că. an de an,

Rubrică redactată de LotoPronoaport. j

numărul celor care îndrăgesc munții 
sporește considerabil ți, desigur, 
peniru cei caie se ocupă cu orga, 
nizarea excursiilor

In lucrarea respectivă, prezentarea 
cabanelor s-a făcut pe grupe de 
munți : Carnații Orientali, Carpații 
Meridionali ți Carpații Apuseni. 
Sint indicate cu precizie locui le și 
altitudinile la care sint așezate ca
banele. capacitatea acestora etc.

„Ghidul cabanelor" este un bun 
prieten al turiștilor, și el nu tre
buie să lipsească din rucsacut iubi
torilor de drumeție, din bibliotecile 
asociațiilor sportive.

C.FR


Coltul specialistului

Sugestii privind pregătirea pentru campionat
Înaintea „mondialelor- 

LA TENIS DE MASĂ
Handbaliștii romîni se pregătesc 

pentru turneul din Nord
Este cunoscut faptul că în activi

tatea unei echipe de rugbi, indiferent 
de categoria în care participă, conti
nuitatea în pregătire este un lucru 
esențial. Nu o dată s-a văzut că echi
pele ce și-au continuat activitatea și 
în perioadele cînd calendarul com pe- 
tîțional nu prevedea jocuri oficiale, au 
arătat atît la reluarea lor, dar și 
In tot restul anului competition al un 
plus de pregătire fizică, tehnică și tac
tică. Și aceasta le-a adus nu numai 
succese imediate — rezultatele din cla
sament — dar și o continuă și accen
tuată curbă ascendentă a valorii spor
tive individuale și colective.

Dar, calendarul competițional la rugbi 
cunoaște diferite perioade de întrerupere 
ce se deosebesc latre ele atît prin 
datele calendaristice în care sînt cu
prinse (iarna, vara) cit, mai ales, ca 
o consecință firească, prin scopurile, 
conținutul și mijloacele de instruire.

Astfel, ocupîndu-ne acum de perioada 
ce ne desparte de datele primelor etape 
din turul campionatelor cat. A și cali
ficare (17.III și 30.III) — perioadă 
deosebit de importantă — considerăm 
că sarcinile principale sînt următoarele:

a) pregătirea treptată și rațională 
a organismului pentru eforturile mari 
și maxime ;

b) dezvoltarea calităților fizice de 
bază și în special a forței si rezis
tentei ț

c) menținerea și perfecționarea de
prinderilor în execuția elementelor teh
nice de bază ;

d) educarea calităților morale și de 
voință ;

e) asigurarea uneî pregătiri teoretico- 
metodice.

Mijloacele ce credem că trebuie folo
site în atingerea sarcinilor de mai sus 
se pot caracteriza printr-un accentuat 
profil atractiv chiar dacă exercițiile 
folosite — așa cum vom vedea — ar 
cuprinde grupe privind menținerea for
ței și rezistenței.

în acest sens trebuie arătat că, acolo 
unde este posibil, lucrul se va desfășura 
pe teren descoperit pentru a menține 
caracterul comun și specific activității 
competiționale din campionatul ante
rior. Chiar și în acest caz se va lucra 
cu în greu ieri (mingi medicinale, cen
turi cu săculețe cu nisip, cu oameni

„Premiul vacanței de iarnă"
SE ÎNTREC STUDENȚII atleți din

ASOCIAȚIA „BUREVESTNIK"

Pete 600 de atleți ai asociației 
sportive studențești Burevestnik se 
întrec în aceste zile la concursul de 
sală „Premiul vacanței de iarnă". In
teresant că la acest concurs, mulți 
sportivi fruntași participă la alte pro
be decît în cele în care rînt consacrați. 
Recordmana mondială la suliță Elvira 
Ozolina a luat startul în proba de 
500 m și a trecut prima linia de so
sire, cronometrată în timpul de 1:23.8. 
Recordmana mondială în proba de să
ritură în lungime, Tatiana Șcelkanova, 
a cîștigat proba de 60 m în 7,4.

La săritura în înălțime bărbați, pri
mul s-a clasat Ghenadi Dîk cu 2,05 m, 
jar la greutate Victor Lipsnis cu 17,40.

c a|t|E|î|/|o|S(WPl
WILMA WARD — anunță „L’Equi- 

pe" — va redeveni Wilma Rudolph. In
tr-adevăr, tripla campioană olimpică, 
recordmană a lumii la 100 și 200 m, a 
depus, recent, o cerere de divorț, „Ga- 
zela neagră", care s-a căsătorit in oc
tombrie 1961, se plînge de „rău trata
ment" din partea soțului ei, student la 
universitatea din Tennessee, lată, spu
ne ziarul — adevărul cu privire la fap
tul că, în ultima vreme, Wilma, a pier
dut mult din forma sa sportivă.

EUROPA va vedea în aceeași zi — 
seara — toate întâlnirile care se vor 
desfășura în eadrul Jocurilor Olimpice 
de la Tokio — ne informează presa 
franceză. Grupul tehnic al releelor in
ternaționale de televiziune, reunit la 
Nice, a hotărît ea in perioada Jocurilor 
Olimpice, țlnîndu-se seama de diferen
ța de orar între Europa și extremul 
orient, să utilizeze avioanele cu reacție, 
pentru transportarea filmelor făcute la 
Tokio, in timpul jocurilor. Astfel, spec
tatorii vor avea prilejul să vizioneze 
seara filmele tuturor probelor care au 
avut loc in dimineața zilei respective. 
Directorul grupului tehnic a anunțat că 
nu este încă in măsură să declare dacă 
in perioada Jocurile- vor fi utilizate 
sateliții — relee, deoarece accsată pro
blemă nu a fost abordată în discuții.

ÎNVINS în alegerile pentru postul de 
președinte al Statelor Unite și apoi în 
alegerile pentru postul de guvernator 
al Californiei, fostul vicepreședinte al 
S.U.A. Richard Nixon, și-a pus candi
datura pentru postul de.........comisar de
base-ball".

„MA SIMT intr-o formă excelentă. 
Cînd voi pierde entuziasmul pentru fot
bal atunci mă voi retrage din acest 
sport. Pot să vă asigur însă că acea
sta nu se va petrece în viitorul apro
piat". Aceste cuvinte aparțin celebru
lui fotbalist englez Stanley Matthews și 

în spate etc.), jocurile decfăștrrtadu-se 
pe durate scurte și cu greutăți mici.

Dacă se va putea lucra și în sală, 
măcar o zi pe săptămînă, aceste lecții 
d<e antrenament vor trebui folosite — 
în special pentru creșterea forței șî re
zistenței. prin exerciții la obstacole
fixe (spaliere, bară de haltere fixată, 
împingeri și trageri în bîrne, inele, tra. 

frînghie sau spaliere etc.) cu 
concentrarea efortului pe 4—6—8 «ec. 
cu eforturi scurte dar maxime, fără 
repetări șî repaus mare în ceea ce 
privește creșterea forței. Și, dimpotrivă, 
la capitolul rezistență (efort prelungit) 
ou repetări, cu repaus scurt etc.

în ceea ce privește menținerea și 
perfecționarea deprinderilor tehnice, a
cest lucru se va obține prin folosirea 
jocurilor cu mingea de rugbi — une
ori prin practicarea altor sporturi, pen
tru a evita plictiseala — și care să 
cuprindă folosirea câtorva din elementele 
tehnicii de bază în execuția lor co
rectă : pasa, placaj, prinderea și lo
virea balonului etc. De asemenea, se 
va folosi în astfel de jocuri mai ales 
mingea medicinală (ca îngreuiere).

în ceea ce privește tactica se va in
sista permanent, în cadrul tuturor jocu
rilor folosite, asupra unor elemente 
fundamentale cum ar f : repliajul — 
revenirea jucătorilor fără balon în urma 
purtătorului de balon — încadrarea aces
tuia pe ambele părți ale atacului, pre
cum și respectarea adîncimii în mo
mentul pasei.

Pregătirea teoretică va cuprinde cu 
preferință :

— studiul analitic și aplicat al re- 
gulam<citiilui ;

— descrierea principalelor rezolvări 
tactice (2 la 2; 3 la 3; 2 la 1; 3 la 
2) a momentelor fixe, aglomerări și 
repuneri în joc etc.

Pentru echipele de categorie A, a 
căror activitate oficială începe mai de
vreme — 17.1 II — toate indicațiile su
mare date mai sus pot fi tratate de an
trenori ca simple jaloane, ele urmînd 
a fi adaptate gradului de pregătire la 
care se găsește lotul respectiv, obier. 
ti vel or de performanță cit și a valorii 
fizice și tehnice individuale a com- 
pone^nților loturilor ce antrenează,

Ori cum, în perioada ce urmează pînă 
la 17 și, respectiv, 30 martie, munca 
de instruire și educație va trebui îu- 
tensificată, căci numai astfel echipele 
se vor putea prezrota la startul campio- 
oatelor Ia înălțimea cerințelor pe car« 
rugbi ul nostru le ridică deopotrivă în 
fața antrenorilor, instructorilor și jucă* 
torilor.

D. MANOILEANU

Țiriac și Mărmureanu 
evoluează la Budapesta
Ieri au părăsit Capitala plecînd la 

Budapesta jucătorii de tenis Ion Țirîac 
și Petre Mărmureanu. In capitala 
R.P. Ungare, sportivii noștri vor lua 
parte cu începere de sîmbătă la un 
concurs internațional pe teren acope
rit, unde vor participa iugoslavii 
Iovanovici, Pilici, Iaksici, tenismani 
din Austria și bineînțeles cei maghiari.

au fost rostite săptamî^a trecută, cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 48 ani. Le
gitimat în prezent la clubul din divizia 
secundă Stoke City, unde a debutat ca 
profesionist la vîrsta de 15 ani, Matt
hews a făcut ca numărul spectatorilor 
la meciurile echipei sale să crească de 
la 9000 la 40 000.

STADIONUL Kumasi din Accra va 
găzdui cu începere de la 27 februarie 
un turneu internațional de fotbal, la 
care vor participa echipele reprezenta
tive ale Ghanei, republicii Mali, Ni
geriei și Senegalului. Competiția, dota
tă cu o cupă, a fost câștigată la prima 
ei ediție, desfășurată în anul 1960, de 
reprezentativa Ghanei.

LA TOKIO s-a anunțat numirea lui 
Daigoro Yasukawa în funcția de preșe
dinte al Comitetului de organizare a 
celei de-a XVin-a ediții a Jocurilor O
limpice de vară. Yasukawa, care deține 
în prezent postul de președinte al So
cietății japoneze pentru energia atomi
că, urmează în noua lui funcție olim
pică pe Juichi Tsushima, care a demi
sionat.

UN ACCIDENT tragic s-a petrecut la 
un concurs de atletism desfășurat re
cent la Calcutta. Atletul Inan Prakash 
Pose a fost lovit de o suliță și a înce
tat din viață în drum spre spital.

DUPA CE a urmărit la New York 
evoluția atletului sovietic Igor Ter-Ova- 
nesian, antrenorul american Chuck Co
ker, care pregătește pe săritorul ameri
can în lungime. Ralph Boston, a decla
rat că, după părerea lui, încă în anul 
acesta este posibilă realizarea unei per
formanțe de 8.50 m la lungime. După 
cum se știe, actualul record al lumii 
este de 8,31 si aparține lui Ovanesian

PREȘEDINTELE, F.I.F.A., Stanley 
Rous, a comunicat că Republica Arabă 
Unită a prezentat candidatura orașului 
Cairo pentru organizarea campionatului

FRANCKFURT PE MAIN 13 (Ager- 
pres). — Peste 148 de jucători și ju
cătoare, reprezentînd 14 națiuni, vor 
participa în zilele de 23 și 24 februa
rie la campionatele internaționale de 
tenis de masă ale R. F. Germane de 
la Franckfurt pe Main.

Printre participanți se numără Z. 
Berczik (R. P. Ungară), Markovici 
(Iugoslavia), Larsson (Suedia), Stanek 
(R. S. Cehoslovacă), Maria Alexan
dru, Geta Pitică (R.P.R.), Eva Ko- 
ezian (R. P. Ungară), Diana Rowe 
(Anglia), Agnes Simon (R.F.G.) etc.

PRAGA. — Comitetul de organizare 
a campionatelor mondiale de tenis 
de masă, care vor avea loc între 
5—14 aprilie la Praga anunță că pînă 
în prezent s-au înscris la competiție 
sportivi din 50 de țări. Tragerea la 
sorți și stabilirea tablourilor la cele 
7 probe vor avea loc la 1 martie.

în timpul desfășurării campionate
lor va avea loc un turneu pentru 
„Cupa jubiliară" cu participarea unor 
veterani ai tenisului de masă. S-au 
înscris pînă acum la acest turneu 

| Ferenc Sido (R.P.U.), V. Harangozo 
(Iugoslavia) G. Rolland (Belgia), W. 
Gunn (S.U.A.), Makarov (U.R.S.S.), 
Hammarlund (Suedia) și alții.

FOTBAL
• In anul 1963 este prevăzut să se 

dispute întilnirea finală a unei com
petiții... a anului 1962. Astfel, la 3 
aprilie, la Padova, se va desfășura 
finala „Cupei Rappan" — 1962. Cele 
două finaliste sînt echipele Padova 
(Italia) și Slovan Bratislava (Ceho

slovacia). De comun acord, cele două 
formații au hotărît să-și dispute tit
lul doar într-un singur joc.

• Cunoscuta echipă maghiară de 
fotbal Salgotarjan aniversează în acest 
an un jubileu puțin obișnuit : Salgo
tarjan evoluează de 25 de ani — fără 
întrerupere în prima categorie a cam
pionatului maghiar de fotbal.

• In Iran se' află în prezent în 
turneu echipa cehoslovacă Slovan 
Bratislava. Evduînd la Teheran în 
compania echipei Șahin, fotbaliștii 
cehoslovaci au obținut victoria cu sco
rul de 3-2.

• In presa occidentală se discută 
tot mai mult ideea organizării unei 
întîlniri de fotbal Europa-America. 
Mai mult chiar, Be fac pronosticuri 
în ce privește formațiile. După unele 
propuneri cele două echipe ar urma 
să arate astfel : EUROPA : Iașin- 
Schnellinger, Santamaria, Iusufl-Flo- 
wers, Popluhar-Kopa, Rivera, Seku- 
laraț, Netto, Charlton. Rezeeve: 
Schroif, Masopust, Leronde, Eusebio, 
Seeler. AMERICA : Gilmar-R. San
chez, Iroche-Velasco, Mauro, Zito- 
L. Sanchez, Gamboa, Coutinho, Pele, 
Pepe. ^zeew : Maidena, N. Santos, 
Vava, Rojas, Sanfilippo și Corbatta.

• După cum relatează presa in
ternațională, la sesiunea de ia Cairo 
a Comisiei executive a FIFA a stîmit 
vii discuții problema federației de 
fotbal din Republica Sud-Africană. 
După cum se știe, această federație 
a fost exclusă pe un an din FIFA 
pentru politica sa de discriminare ra-

mondial de fotbal din anul 1970. El a 
anunțat că această candidatură urmează 
să fie prezentată secretariatului F.I.F.A. 
împreună cu acelea ale Indoneziei, Ar
gentinei și Mexicului.

IN PROGRAMUL manifestărilor spor
tive organizate anul acesta de federația 
engleză de fotbal cu prilejul aniversării 
centenarului ei a fost înscris și un 
turneu internațional rezervat echipelor 
reprezentative de amatori, la care au 
fost invitate să participe echipele Sco
ției, Irlandei, Italiei, Elveției, R. F. Ge:r- 
mane, Olandei, Franței si Angliei.

ÎNOTĂTORUL Gerhard Het2 (R.F.G.) 
a reușit recent să parcurgă distanța de 
400 m mixt în timpul de 4:45,8, între cand 
pe americanul Ted Stickles, cronometrat 
cu timpul de 4:50,1. Rezultatul este su
perior actualului record mondial. Noul 
record mondial nu poate însă fi omolo
gat, deoarece a fost obținut într-un 
bazin cu dimensiuni neregulamentare.

BEȚIA vitezei face noi victime. Ulti
ma: automobilistul canadian Red Sef
ton, care a participat la o cursă pe 300 
mile la Phoenix, în Arizona. Lansată 
cu toată viteza, mașina pilotată de Sef
ton a intrat într-un zid de protecție, 
pilotul murind pe loc. Sefton avea 27 
de ani

„DUELUL" se anunță
drept cel mai important eveniment al 
concursului internațional de haltere 
dotat cu „Premiul orașului Moscova", 
care se va desfășura între 13 și 17 mar
tie în Palatul sporturilor din capitala 
sovietică. După cum a anunțat federația 
americană de haltere, în lotul care va 
face deplasarea la Moscova va figura, 
pe lingă Shemanski, Tommy Kono, Isaac 
Berger, autorul primului record mondial 
al anului, Bill Murch. La acest concurs 
vor participa de asemenea halterofili 
din R.A.U., Austria, R.D.G., Siria, R.P.D. 
Coreeană,’ R. P. Chineză, R.P. Polonă,

• Amănunte despre primul
Handbaliștii noștri fruntași se pre

gătesc febril sub conducerea antre
norului emerit Oprea Vlase, pentru 
marele lor turneu din Nord. Jucătorii 
romîni vor susține 6 meciuri în 6 
orașe diferite, timp de 14 zile, în- 
tilnind de cite două ori Suedia și 
Danemarca și cite o dată Norvegia 
și R. F. Germană. Echipa noastră 
va fi supusă deci unui examen 
mult mai dificil decît acela care a 
dus la cucerirea titlului suprem.

Din lotul care se pregătește pen
tru această deplasare fac parte, prin-
tre alții; maeștrii emeriți Mihai
Redl, Petre Ivănescu, Ion Moser,
Mircea Costache li, Virgil Hnat,
Gheorghe Covaci, ca și tinerii Cornel
Oțelea, Valentin Samungi și loan
Schmidt.

• Iată unele amănunte despre
formația Danemarcei, prima echipă
pe care o vom întîlni în acest tur
neu (21 februarie la Copenhaga).

Pînă în prezent, echipa R. P. Ro- 
mîne a întîlnit naționala Danemar
cei de 4 ori, obținînd victoria tot 
de atîtea ori. Prima oară, jucători!

PE GLOB
sială. Comisia FIFA care s-a deplasat 
in Uniunea Sud-Africană a făcut la 
Cairo propunerea ca să fie ridicată 
sancțiunea dictată împotriva federa
ției de fotbal din Africa de Sud. Re
prezentanții U.R.S.S., R.A.U., Indone
ziei, Ghanei și Malayei s-au pro
nunțat împotriva acestei propuneri. 
Totuși, cu o majoritate de 11 voturi, 
a fost adoptată hotărîrea cu privire 
la ridicarea sancțiunii federației de 
fotbal din Uniunea Sud-Africană.

• Meciul de fotbal din cadrul „Cu
pei Europei" inter-țări dintre repre
zentativele Franței și Angliei de la 
27 februarie este, cum se știe, sub 
semnul întrebării. In urma refuzului 
federației franceze de specialitate și 
a conducerii ligii profesioniste de a 
satisface cerințele sindicatului fotba
liștilor, acesta din urmă a hotărît să 
declare grevă în ziua de 27 februarie.

• După datele furnizate de presa 
braziliană, echipa Santos a susținut 
în anul trecut 123 de întilniri, ceea 
ce revine un joc la trei zile. ^Prefe
răm meciurile — amicale sau ofici
ale — în locul antrenamentelor" — 
afirmă cunoscuții jucători ai clubului 
Zito, Pepe, Gilmar și Pele. Este in
teresant de reținut faptul că Santos 
numără în lot doar 18 jucători.

• Federația de fotbal a R.F. Ger
mane s-a decis asupra programului 
intilnirilcr internaționale din 1963 : 
la 5 aprilie cu Brazilia, la 11 mai cu 
Scoția, la 28 august cu Turcia și la 
3 noiembrie cu reprezentativa Suediei.
• In cadrul turneului pe care-1 întreprin

de în Izrael, echipa Lokomotiv Sofia a 
învins cu 4—1 echipa ,,Bnei-Jehuda“ Tel 
Aviv. La Haifa echipa Macabi a dispus 
cu 1—0 de fotbaliștii bulgari.

La Milano în meci amical : Interna- 
zionale-Crassliopers Ziirich 8—1 (4—0).

Finlanda, Franța, R. S. Cehoslovacă și 
Japonia. Uniunea Sovietică va prezenta 
mai mulți halterofili la fiecare categorie. 
Potrivit regulamentului, în clasament 
urmează să figureze numai cîte un spor
tiv din fiecare țară care a realizat cea 
mai bună performanță.

POTRIVIT unul tradițional obicei, . în 
Uniunea Sovietică a fost' alcătuită o listă 
a celor mai buni 10 arbitri de fotbal 
din 1962. Iată-i pe „cavalerii fluierului" 
care se numără printre „fruntași": S. 
Alimov (cunoscut în țara noastră de la 
Turneul u.E.F.A.), K. Anziulis, P. Belov, 
P. Gavriliadi, P. Kazakov, K. Krua^vili, 
N. Latișev, I. Litvinas, I. Lukianov, E. 
Odințovl

CUNOSCUTUL boxer polonez Leșek 
Drogosz, de trei ori campion al Europei 
și de șase ori campion al R. P. Polone, 
a abandonat — după cum se știe — acti
vitatea competiți^ală. In cei 15 ani cit 
a fost boxer el a susținut 301 meciuri, 
din care a pierdut numai 13. In vîrstă 
de 30 de ani, Drogosz a devenit acum 
student la Academia de Cultură Fizică 
din Varșovia, pregătindu-se pentru a 
deveni antrenor.

CAMPIOANA de fotbal a Mexicului 
pe anul trecut este echipa ORO (în tra
ducere: aur). Curios este faptul că pre
ședintele acestei echipe se numește M. 
Plata (în traducere: argint).

ZIARUL polonez de sport „Przeglad 
Sportowy" a organizat o anchetă pen
tru desemnarea celor mai buni sportivi 
ai R. P. Polone pe anul 1962. Cele mai 
multe voturi și titlul de cea mai bună 
sportivă a Poloniei în anul trecut au 
fost obținute de cunoscuta atletă Tereza 
Ciepla — 397,944 puncte. Pe locurile ur
mătoare : Jozef Szmidt (atletism — 
361,633 p.), Jerzy Pawlowski (scrimă — 
300,576 p.) , Antoni Laciak (schi —
258,201 p.), Marian Foik (atletism —
217,598 P-).

nostru advv^irsar: Danemarca
noștri au întrecut pe cei danezi 
Dortmund (1961), în grupa se 
finală (B) a campionatului mon< 
cu scorul de 15—13 (8—7). Celelalt 
meciuri s-au desfășurat anul tree 
19—11 (11—7) la București, 1
(5—7) la Ploiești și 13—7 (5—6) 
Belgrad.

Echipa Danemarcei este una 
cele mai redutabile formații 
continentului. La primele 4 ediții 
campionatului mondial ea s-a el 
astfel : 1938 (Berlin) — 4 ; 1954 (S 
dia) — 5; 1958 (R. D. Germana 
4; 1961 (R. F. Germană) — 5.

In acest an, handbaliștii danezi 
obținut următoarele rezultate : 14 
(7—8) cu R.F.G., la Berlin ; 19
(11—15) cu Franța la Paris ; 11
(7—4) cu Suedia la Copenha 
17—21 (10—9) cu Suedia la Aar. 
La aceste jocuri, danezii au fol 
lotul : Morten Petersen, portar 
ani — 8 ori internațional), P
Nielsen (23—6), Per Olaus Jorger 
(21—5), Owe Ejlersten (21—4), (
Andersen (25—21) de la Ajax 
penhaga, Erik Holst portar (24— 
Mogens Olsen (30—54) de la Aai 
Kfum, J. S. Nielsen (25—12) de 
Gulfos Copenhaga, Ego Jensen ( 
30) de la Viby Aarhus, John Bei 
(25—15) de la Schneekloth, Moj 
Cramer (25—56), Per Svendsen (25 
de la Helsingor, Max Nielsen <Cg— 
Ryom Bent (20—6) de la I 
Copenhaga.

Olinipiakos—Petrohil 
Z-0 (1-0)

ATENA (prin telefon). Miercuri, 
stadionul din Pireu, în fața a 20.00C 
spectatori Petrolul Ploiești a susf 
primul joc din cadrul turneului din 1 
cia. Intîlnind formația Olimpiakos, 
ieștenii au pierdut cu scorul de 2 
(1—0). Primul gol a fost înscris I 
Sideris dintr-o lovitură liberă acort 
la un fault al lui Ivan în min. 38. ■ 
lași Sideris a mai înscris un puncl 
min. 78. Petrolul a jucat mai legal 
prima repriza cînd a ratat cîteva o€ 
clare prin Dridea I. După pauză pl< 
tenii au scăzut ritmul de joc. lată foi 
ția folosită de Petrolul : Sfetcu—Pal 
țu, Fronea, Florea—D. Munteanu (Ta 
ceia), Ivan—Badea (Zaharia), 'laba 
(Badea), Dridea I, A. Munteanu. 
noaie.

Azi, Petrolul va juca cu Panatliinai 
campioana Greciei, iar la 19 febru 
cu A.E.K.

In ultimul joc din cadrul turneului 
Irak fotbaliștii ploieșteni au învins 
scorul de 2—0 (2—0) o selecționat 
orașului Basra prin punctele înscrise 
Dridea I și A. Munteanu.

Pe scurt s
• După 8 runde în turneul in 

național de șah de la Malaga < 
duc iugoslavul Bruno Parma 
belgianul O’Kelly cu cite 6 pui 
urmați de Schmidt (R. F. Germ; 
5,5 puncte.

• La Belgrad echipa masculină 
baschet a Iugoslaviei a învins 
(scorul de 78—65 (48—43) echipa Fi 
tei.

• Crosul internațional organizat 
Federația sportivă muncitorească 
Elveția (Satus) desfășurat la Gen 
a fost cîștigat de atletul sovi 
Kuzin. El a parcurs 8.500 m în 30: 
fiind urmat de Herman (R.D. < 
mană) 31:13.0

• La Melbourne s-a disputat
ciul dintre înotătorii statului Vi 
ria și cei ai Japoniei. înotătorii p 
nezi au obținut victoria în 11 i 
cele 15 probe. Iată cele mai imj 
tante rezuUate : 110 yarzi liber : 
Strahan (V) 57,1 ; 110 yarzi b
Yamanami (J) 1:12,0; 110 yarzi spq 
Tanaka (J) 1:11,3 ; 440 yarzi Ut 
T. Kimura (J) 4:57,3.

■ La Copenhaga reprezentativa 
box a Danemarcei a repurtat o t 
prinzătoare victorie cu 12—8 asi 
echipei Angliei.

• în „Cupa campionilor europ 
la volei (masculin) echipa Ujpest 
dapesta a învins la Lisabona cu 
(17—15; 15—5; 17—15) echipa Ginm 
campioana Portugaliei. VoleibJ 
maghiari s-au calificat pentru sfe 
rile de finală.
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