
Azi, start în faza a ll-a a Spartadiîadei
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITIVUV MECIUL

de iarnă a tineretului
Cum s-a pregătit clubul Flacăra

GHEORGHIU-GUNSBERGER
CONTINUA LA BUCUREȘTI»

pentru etapa pe grupe de asociații
Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P. Romînă

ziua
69 de 

clubului

„Marea majoritate a asocia
țiilor sportive din raionul 30 
[Decembrie și-au desemnat 
campionii la Spartachiadă și 
se pregătesc intens pentru faza 
următoare a competiției" — 
ne-au declarat zilele trecute 
activiștii consiliului clubului 
bucureștean, Flacăra.

Intr-adevăr pină în 
Ide 15 februarie cele 
asociații aparținînd
[Flacăra au organizat întrece
rile primei etape a competi
ției, mobilizînd 
[feritelor pobe 
tineri. 
| In cele mai 
bportive cum sînt C.P.B. Casa 
Scînteii, P.T.T., I.C.S.I.M.,
[Triumf (Trustul I de construc
ții), Tipograful, I.T.C.M., Meta
lul Floreasca etc. întrecerile 
[Spartachiadei au fost bine or- 
Iganizate, la ele participînd 
h»»Tea majoritate a tineretului 
pin unitățile respective.
I La C.P.B. de exemplu, nu- 
rnărul sportivilor care s-au 
întrecut în cadrul Spartachiadei 
Depășește pe cel al membrilor 
■JCFS. O contribuție de sea- 
piă la buna desfășurare a con
cursurilor au avut-o organiza
torii grupelor sportive și ins
tructorul organizatoric, A. Cio- 
Lanu. La Metalul Floreasca, 
consiliul asociației a pus un 
puternic accent pe depistarea 
[elementelor talentate. Astfel, 
patru dintre participanțit la 
[ntrecerile de tenis de masă 
bu fost promovați în secția 
pe tenis de masă a asociației

la startul di- 
peste 32.000 de

multe asociații

(montatorul I. Tudor — 18
ani, mecanicul Gh. Niculae, 
lăcătușul V. Petre și monta
torul C. Georgescu — 18 ani).

Este demn de remarcat fe
lul cum a fost organizată în
trecerea la haltere la asociația 
sportivă P.T.T. La această pro
bă s-au întrecut peste 1000 
de tineri și vîrstnicl. Perfor
manța „absolută" pe asocia
ția P.T.T. o deține mecanicul 
Vasile Foca, El a ridicat de 
36 de ori greutatea de 40 kg. 
Nu aceleași lucruri se pot 
spune despre asociațiile TAROM 
și Gloria (Sfatul popular al 
raionului 30 Decembrie) unde 
concursurile actualei ediții a 

iarnă nu au 
nivelul ce-

Spartachiadei de 
fost organizate la 
rințelor.

In ultimele zile, 
tivi care s-au 
tru 
eh iadei, 
prezenta cît mai 
lorile asociației lor, se antre
nează pentru întrecerile vii
toare. Așa procedează — de 
exemplu — aproape toți cei 28 
de sportivi, calificați pentru 
etapa a Il-a de la P.T.T., 
Metalul, Sănătatea etc.

Trebuie să menționăm aten
ția ce s-a acordat în majori
tatea asociațiilor probei de 
tir. La poligonul de pe sta
dionul Tineretului s-au între
cut — pînă în ziua de 15 fe
bruarie — peste 2 200 de ti-

T. RĂBȘAN

mulți spor- 
calificat pen- 

etapa a doua a Sparta- 
în dorința de a re- 

bine cu-

(Contiuare în pag. a 2-a)
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Concursul de schi al Armatelor prietene

Proba de patrulă a fost ciștigată 
detașat de echipa R P. Romine!

de 
s-a 
de 
re- 

cîș-

PREDEAL, 20 (prin telefon de 
la trimisul nostru). — Marea 
surpriză a primului concurs 
schi al Armatelor Prietene 
produs în dimineața zilei 
19 februarie, cînd patrula 
prezentînd R.P. Romînă a
tigat detașat întrecerea desfă
șurată de-a lungul a 25 de kilo
metri. Echipa țârii noastre, al
cătuită din Stelian Drăguș, 
Alex. Zangor, Gh. Bădescu șl 
Gh. Vilmoș, a pornit prima de la 
start și a sosit tot prima, rea- 
lizînd față de a doua clasată, 
patrula R.P. Polone, o dife
rență de aproape 8 minute, 
deși nu a avut decît 3 minute 
bonificație pentru tragerile 
poligon. Ninsoarea bogată 
zută în după-amiaza zilei 
luni, traseul foarte greu (au 
diferențe de nivel pînă la
m) și, firește, dorința fiecărui

schior de a se comporta cit 
mai bine, au făcut ca această 
întrecere să fie deosebit de in
teresantă.

Schiorii romîni s-au compor
tat excelent și au cucerit lau
de, nu numai pentru victoria 
in proba de patrulă, ci și pen
tru performanțele realizate la 
biatlon. Iată de altfel ce ne-a 
declarat Viktor Andreev, vice
președinte al Federației inter-

naționale de schi: „Marea re
velație a concursului interna
țional de la Predeal au fost 
schiorii romîni, atît prin re
zultatul excelent înregistrat la 
patrulă, cit 
comportarea 
Ion modem
întrecut echipe

mai 
in 
de

ales, prin 
proba de biat- 
iarnă unde au 
cu multă ex-

ROMEO VILARA

(Continuare în pag. 4-a)

A doua parte a meciului le 
baraj dintre Florin Gheorghiu 
și Alexandru Gunsberger, pen
tru desemnarea campionului 
de șah al țării, va avea loc 
la București, în Aula Bibliote
cii Centrale Universitare înce- 
pînd de sîmbătă după-amiază. 
După cum se știe, primele 
două partide desfășurate la 
Timișoara au revenit lui Gheor
ghiu, care conduce cu 2-0 și 
mai are nevoie de o singură 
remiză pentru a deveni cam
pion. Desigur Gunsberger. care 
a pierdut partida a două după 
întrerupere, în urma unei gre
șeli grave comise într-un final 
net superior, va depune toate 
eforturile să refacă handica
pul. Ținînd seama de stilurile 
diferite de joc ale celor doi 
maeștri este de așteptat în 
continuare o luptă foarte in
teresantă.

Paralel cu acest meci va con
tinua și întîlnirea dintre Ale
xandra Nicolau și Margareta 
Teodorescu pentru stabilirea 
locului 2 la trecuta ediție a 
campionatului republican femi
nin. Margareta Teodorescu a 
cîștigat poziția întreruptă din 
prima partidă, astfel că în a- 
ceastă confruntare scorul este 
egal la jumătatea întîlnirii : l-t.

„Concursul international dc schi ai R. P. Poininc

din 
că- 
de 

fost
437

Evenimentul handbalistic al sâptâminii

Turneul final al „Cupei Sportul popular * 
*■ începe mîine în sala Horească

PRIMELE MECIURI — PRIMELE PUNCTE DE ATRACȚIE....

juniori și 
cu peste 90 
de mîine pe

Patru jocuri de 
tatru de junioare 
le jucători, invită 
ubitorii handbalului în 7 —
icest spectaculos sport — la o

Se anunță o dispută foarte 
echilibrată. Și aceasta este 
părerea multora dintre specia
liștii în 
urmărit

handbal, care au 
îndeaproape fazele

(Continuare In pag. a 2-a)

foarte greu de dat. Desigur 
că la băieți C.S.Ș. București 
păstrează prima șansă. Are de 
partea sa — printre altele — 
avantajul experienței mai 
bogate, ca și junioarele de la 
S.S.E. Ploiești și Banatul Ti
mișoara, care de asemenea sînt 
favorite. Dar, un cuvînt și în
că unul greu vor avea de spus 
și celelalte echipe șl în primul 
rînd Știința Babeș-Bolyai Cluj, 
la fete și S.S.E. Nr. 2 Bucu
rești, la băieți. Cert este că 
din această întrecere a tine-

Iată-ne cu două zile înaintea 
desfășurării celei de a V-a ediții 
a „Concursului internațional de 
schi al R.P.R.", întrecere care și-a 
cucerit de-a lungul anilor un fru
mos și binemeritat prestigiu. 
Amintind doar cîțiva din pârtiei- 
panții Ia ediția 1963 (Christi 
Haas, Christi Staffner, Heini Mes
sner, Marcello de Dorigo, Bruno 
Piazzalunga, Therese Obrecht, Erik 
Aikala, Patricia du Roy de Blic
quy, Ales Gucek, Radim Kolou- 
sek, Doerfel, Alex. Salamanov) 
și precizînd că de astă dată se 
înregistrează un record în privin
ța numărului țărilor ce vor fi re
prezentate (Austria, R.D. Ger
mană, R.S. Cehoslovacă, Italia, 
Elveția, R.P.F. Iugoslavia, Fin
landa, R.P. Bulgaria, Belgia și 
R.P. Romînă, deci 10), ne dăm 
și mai bine seama de valoarea 
celei de a V-a ediții a „Concursu
lui internațional de schi al R. 
P. Romine".

Schiorii romîni, dornici să ne 
reprezinte cu cinste țara, s-au 
pregătit cu multă atenție. De alt
fel, fondiștii au și dovedit ta 
două ocazii că au un stadiu avan
sat de antrenament și că pot 
ține performanțe de valoare, 
referim atît la băieți, care 
avut o comportare excelentă 
probele disputate la Predeal,

ob- 
Ne
■ a
In
în

iFază dintr-un meci de junioare (Tractorul Brașov-Har ghita Tg. 
Afureșj, disputat în turneul final de anul trecut. Floroianu—Trac- 
Itorul (care anul acesta joacă la Știința Babeș-Bolyai Cluj) a aruncat 

la poartă și va înscrie un punct pentru echipa sa

întrecere extrem de pasionan- 
ă, în cadrul turneului final al 
CUPEI 
Lar“.
L Jocurile
Vi-a a
Lompetiții 
ftie, mîine, 
ă după-amiază în sala Floreas- 
fa din Capitală teatrul de des
fășurare a celor mai importante 
Ivenimente handbalistice.

SPORTUL POPU-

finale ale ediției a 
acestei tradiționale 
au loc, după cum se 

sîmbătă și dumini-

precedente ale Cupei. „O în
trecere care are perspective de 
a se ridica la un nivel tehnic 
superior edițiilor precedente, 
mai ales Ia junioare" — ne 
spunea arbitrul interna
țional P. Cîrligeanu.

Fără îndoială că în turneul 
final de anul acesta s-au cali
ficat cele mal bune echipe, 
astfel că un pronostic

TI SFERTURILE DE FINALA
ALE „C. C.E.“ LA VOLEI...

...echipa învingătoare din op
intea Rapid București—Galata- 
aray Istanbul, încă neconsu- 
nată în întregime, va întilni 
ampioana masculină a Frân
ei, Paris University Club. Pri
nții meci : între 7 și 10 martie 
h Franța.

Cit privește returul meciului

Rapid—Galatasaray, el se 
disputa, în Capitală, lă 27 fe
bruarie. Sportivii turci și-au 
anunțat sosirea pentru ziua de 
26 februarie. La 29 februa
rie, Galatasaray va juca încă 
un meci în țara noastră, la 
Constanța, cu Farul sau o se
lecționată locală.

Ieri după-amiază au sosit pe aeroportul Băneasa primii oas
peți ai „Concursului internațional de schi al R. P. Romine", spor
tivi din Austria, Italia, Elveția, Finlanda și Belgia. Printre ei 
se află Christi Haas și Marcello de Dori go, ctștigători ai concursu
rilor preolimpice de la Innsbruck și Seefeld, Erik Aikala, Christi 
Staffner, Patricia Du Roy de Blicquy, Therese Obrecht șa.

cadrul concursului Armatelor 
Prietene, cit și la fete, care au 
cucerit primele locuri în cursele 
desfășurate la Budapesta, cu pri
lejul Jubileului schiului maghiar.

(Continuare tn pag. a 4-a)

Prima etapă a „Cupei București" la hochei

Selecționata București și Lokomotiv Moscova 
învingătoare Ia scor

din parcul „23 
au Început aseară jocu- 

celei de-a șasea ediții a „Cu- 
București“ la hochei pe ghea- 
primele meciuri s-au termi-

Foto: V. Bageac

Voleibaliștii școlari
Capitală

in întrecere

Pe patinoarul 
August1' 
rile

nat cu victorii la scor — scontate, 
de altfel — ale formațiilor Bucu
rești și Lokomotiv Moscova. In- 
tUnirile — în special cea dintre 
sportivii sovietici

THILL (Berlin)MALTE
Văzuți de Neagu Radulescu

AL. AFANASIEV (Locoinotiv Mos
cova )

R.D.G. — au fost de un bun ni
vel tehnic, ele constituind un 
promițător debut ai actualei edi
ții a competiției.

BUCUREȘTI — BUCUREȘTI 
(TINERET) 12—0 (4—0, 4—0, 4—0)

Selecționata primă a Capitalei 
noastre n-a avut dificultăți în 
obținerea unei victorii categorice. 
Ea a dominat de la un capăt la 
altul al întrecerii și dacă linia 
intti (Szabo n, Ferenczl, Szabo 
I) nu rata nepermls de mult, 
scorul putea lua proporții șl 

mari. Ineficacitatea acestei 
este Îngrijorătoare: ea

RADU URZICEANU 
CALIN ANTONESCU

(Continuare tn pag. a 4-a)

Campionatul republican șco
lar de volei, faza pe Capita!ă( 
se apropie de sfîrșit. Duminica 
trecută, de pildă, echipele în
scrise în competiție au susținut 
meciuri în cadrul etapei a IV-a 
(penultima).

Iată și rezultatele etapei a 
IV-a. Băieți, seria I: șc. prof. 
23 August—șc. prof. F.R.B. 3-0; 
grp. șc. M.I.—șc. med. 1 3-1 ; 
șc. med. 39—șc. med. 4 3-1 ; 
seria a Il-a: șc. med. 13—șc. 
med. 20 3-0 ; 
șc. med. 22 
28—șc. prof. 
seria I: șc. 
med. 17 3-0; șc. 
med. 4 3-2 ; șc. 
pedag. 3-2. seria 
med. 10—șc. med. 3 
med. 7—șc. med. 
med. 20—șc. med. 38 3-0.

Finala competiției — cu 
semnarea echipelor campioane 
ale Capitalei — va avea loo 
duminică, în sala Floreasca.

6—— 
med. 
Fete, 

1—șc.
28—șc.
14—șc. i

Il-a :
3-0 ;

26 3-1 ;

med. 
șc.

?c.
3-0; 

c-ții 3-0. 
med. 
med. 
med.
a ȘC. 

șc. 
șc.

de-

1

i
I

Trei jucătoare ramlnce participă ia campionatele internaționale 
de tenis de masă ale R. F. Germane și Angliei

Aseară au părăsit Capitala jucătoarele noastre de tenis de 
masă Maria Alexandru, Geta Pitică și Ella Constantinescu, care 
vor concura la campionatele internaționale ale R. F. Germane și 
Angliei. După cum se știe, campionatele internaționale de 
de masă ale R. F. Germane se vor desfă.șura sîmbătă și duminica 
la Frankfurt pe Main, iar cele ale Angliei la Brighton in 
de 28 februarie, 1 și 2 martie»



In oralul Deva Spartochioda de iarnă a tineretului a cunoscut anul 
acesta o amploare deosebită. La întreceri au luat startul peste 11 000 
de tineri ți tinere. In competițiile de gimnastică s-au întrecut 2 800 de 
tineri ți tinere, la cros 1500, la săniuțe 1 800. Dintre asociațiile sportive 
care au mobilizat un număr mare de participanți in cadrul Spartachiadei 
de iarnă, merită a fi evidențiate: Minerul Deva (560), Constructorul 
Deua (517), Flacăra Deva (360) ț.a.

In fotografie un aspect de la întrecerile de șah desfășurate la 
asociația sportivă școlară Flacăra, dm orașul Deva. La prima masă 
elevii: Ion Beșchiu ți Oliviu Se be șan.

Foto: Virgil Onoiu — ooreep.

președintelui"
prilej pentru schimb de experiență

Recent, la sediul ccnMlinlai ra
iaua! LUES Sf. Gheorghe s-a des
fășurat „Zaua președintelui**, acțiune 
iu oare aa Io» cuprinși 52 de pre
ședinți de ecuații de asocia*» epar- 
live ăe la cate, precum și M de 
învățători care predau educația fi
zică in școlile de 8 ani din comunele 
accntui raion.

Cu aeeot prilej președinții eonvi- 
liilor asociațiilor sportive și învă
țătorii au ascultat două conferințe :

Azi, start în faza a ll-a 
a Spartachiadei de iarnă 

a tineretului
(Umere dtai peg. 1) 

îndruma;: de instructorii 
cu 

vo-
C.

r.eri.
luntari ai clubului in frunte 
Tabareea.

Succesele înregistrate în 
zarea concurentelor în etapa

mobili-
I a

Spartachiadei se duioreac. in primul 
rind. bunei colaborări dintre consi
liile asociaților sportive și organiza
țiile U T M. «exemple pot fi date In 
această privință asociațiile sportive 
Triumf. C.P.B.. P.T.T., I.T.C.M. etc).

Pregătirea etapei a doua, a fa
zei pe grupe de asociații <21 februa
rie—10 martie), a inceput la clubul 
Flacăra încă in perioada desfășurării 
etapei I. Cu ocazia „Zilei președinte
lui" de la începutul lunii, s-a întoc
mit un plan de acțiune pentru or
ganizarea în cele mai bune cond:- 
țiuni a acestor întreceri. Cele tB de 
asociații au fort grupate In 10 cen
tre unde se vor tine concursurile. 
La fiecare dintre aceste centre par
ticipă finallștii din 5—7 asociații. De 
buna organizare a concursurilor răs
punde cite un membru al activului 
voluntar al clubului. Spre etern- 

I piu, de centrul de la P.T.T. răspun
de D. Chio6e. președintele asocia
ției sportive P.T.T., Ia Sănătatea- 
iV. Burlaeu, președintele asociației Să
nătatea etc.

Comisiile raionale pe ramuri de 
aport au primit sarcina de a orga
niza unele concursuri de gimnas
tică. cros, trlntă. tir, orientare tu
ristică. la nivelul raionului. Atât la 
întrecerile ce se vor desfășura la 
centrele de concursuri cit și la cele 
organizate 
Ionului, 
antrenori.
profesori «ie educație fizică 
tru o cit 
a sportivilor 
e II-a, vor funcționa centre de pre
gătire. Astfel, în sala Școlii tehnice 
financiare se va înființa zilele 
cestea un centru de antrenament 
trîntă condus de petru profesori 
educație fizică.

*
Consiliul clubului Flacăra și-a pro

pus să obțină un loc de frunte pe 
Capitală la actuala ediție a Sparta
chiadei de iarnă a tineretului. Prima 
etapă a fost încheiată cu succes, 
dar pentru atingerea obiectivului pro
pus este necesară o muncă intensă, 
mobilizarea întregului activ volun
tar pentru o cit mai bună organiza
re a fazelor superioare a acestei 
(nari competiții de mase.

de dub, la nivelul 
iși vor da 

instructori

ra- 
contribuția 

voluntari ți 
Pen- 

mai bună pregătire 
participant! la etapa

la 
de

unitate orga-
Sarci- 

atrage- 
muncii 
exerci
ți sar-

★

Z. PAP și A. DOMOCOȘ — coresp.

Dorina Maranca 
masculin : Nico-

Două competiții orășenești in Capitală

C. NICULESCU-coresp.

I. E. B. SDe la

de

SPORT ȘI TEHNICA
32 pajini InvitațieSUMARDIN

din 33

DIN TG. MUREȘ

Au inceput turneele finale în „Cupa Steaua

li

»e vor 
de ©cu-

februarie 1963, intre orele

★
inițiere la Înot pentru eo- 

-16 ani funcționează zilnic

—. .

deschis pentru public numai 
24

Mai" »tr. 
ziua de 

orele

In culori

Siptâmina aceasta, patinoarul Artifi
cial este 
duminică 
10—13.

finală :
6—1, M.

Ia casele din str. Ion Vidu șl agen
ția Pronosport din cal. Victoriei nr. 2, 
s-au pus in vinzare bDefe pentru tn- 
tllnirile Internationale de hochei pe 
gheată din cadrul „Cupei orașului 
București-,

In zilele competiției, biletele se gă
sesc la casele patinoarului.

turud I : Ser ester — 
6—0, 6—1, Crucea nu — Burcea

6—1, Rusu — Irimescu 8—6, 6—3, 
II ; C. Năstase — Niculescu 6—4, 

C. Popovici — Boaghe 7—5, 6—0. de
C. Dohoșiu 6—1,

generale în asociațiile spor- 
raion. După aceea au tost 
• serie de probleme le- 

îmbunătățirea activității 
din cadrul aao- 

ale raionului Sf.

„Asociația sportivă 
nizatorică de bază a UCFS. 
nile asociațiilor sportive în 
rea maselor de oameni ai 
la practicarea sistematică a 
țiilor fizice** ți ..Organizarea 
cinile educației fizice în școlile de 
toate gradele". Ambele expuneri an 
faat urmate de discuții, făcîndu-se 
ea aecMCă ocazie și un bun schimb 
de experienți intre cei presenți.

!■ r©Btinuare s-a prelucrat planul 
<e masuri cu privire 1> ținerea a- 
dunârilor 
ttve din 
dexbâSa&e 
rate de 
■P©rtive 4e maa 
eiațiftior apertive 
Gheare be.

In încheiere, oensiliul raional 
rCFS 8f. Gheor^he a declarat aso- 
«a|ia sportivă „Bricrada roșie- din 
comuna Miefalăn ea asociație spor
tivă fruntașă pe raion. Au fost acor
date diplome asociațiilor sportive 
clasate pe următoarele locuri în în
trecere.

Comisia de gimnastică a orașului 
București manifestă multă preocupare 
pentru organizarea competițiilor de 
gimnastică cu participarea sportivilor 
din raza orașului. Dintre acestea, 
amintim campionatul Capitalei la ca
tegoria a II-a juniori, pe echipe, pre
cum ți campionatul Capitalei la cate
goria copii — fele și băieți. Iată 
citeva rezultate înregistrate in pri
mele etape ale competițiilor amin
tite mai sus : campionatul Capitalei 
la categoria a II-a juniori: ECHIPE ; 
feminin : Dinamo, Clubul sportiv șco
lar, Școala medie 35, Școala sportivă 
elevi 2 (I), Școala sportivă elevi 2 
(II) ; masculin : Viitorul, S.S.E. 2, 
Olimpia. M.T.Tc. ; individual feminin: 
Diana Toma (Dinamo), Mioara Po-

întrecerile de tenis din cadrul compe
tiției dotată cu „Cupa Steaua** se află 
in plină desfășurare. Iată rezultatele mai 
importante obținute plnă acum :

Simplu bărbați, " -- -- -
Fătu *
6—1. 
turul
6—1,
învingătorul a acționat calm, a venit 
des la fileu, a folosit servicii variate 
și lovituri puternice de pe linia de fund 
a terenului, în timp ce învinsul deși a 
servit mingi tari, a ratat numeroase vo
ituri, executate cu unele artificii inutile. 
Rardan — Țereanu 6—1, 6—2, I. Năstase 
— Neagu 6—0, 6—3, Seres tor — Cruoeanu 
6—1, 6—2, D. Vizirii — Dimache 4—6. 6—l, 
6—3, Bosch — Rusu 6—1, 6—0, Dron — 
Buiciu 6—4, 0—3, afertiui de finală :

Turneul final al „Cupei Sportul popular66
(Urmare -din pag. 1)

nereții, entuziasmului și talentului vor 
avea de eîștigat handbalul nostru și 
spectatorii, prin elementele de certă 
valoare care se vor afirma sau vor 
confirma și prin partidele spectacu
loase care — cu siguranță — vor fi 
oferite.

PRIMELE JOCURI

Inaugurarea disputei juniorilor și 
junioarelor va avea loc mîine, cînd 
se vor disputa următoarele meciuri :

Ora 15,00: Rapid—Șlimja (f)—a- 
mical
Ora 16.10: Festivitatea de deschi
dere a turneului final

ACTIVITATEA LA ZI
a găz- 
„Cupei

Marți seara, sala Floreasca 
duit două întâlniri din cadrul 
de iarnă". In ambele partide, echi
pele bucureștene au ciștigat la ca
pătul unor jocuri frumoase, cu multe 
faze spectaculoase.

Iată citeva amănunte privind des
fășurarea meciurilor :

VESTITORUL—S.S.E. BUZĂU (0 
20-9 (14-3). Echipa oaspe a avut o 
apărare ușor de trecut. Jucătoarele 
de la Vestitorul au inițiat 
contraatacuri, mai ales în 
priză.

ȘTIINȚA—PETROLUL 
(m) 26-16 (13-10). In prima parte a 
întâlnirii, jocul 
min. 25, tabela 
scer egal : 9-9. 
denții au jucat 
tigat pe merit 
a doua, Petrolul
insuficientei pregătiri fizice.

numeroase 
prima re-

PLOIEȘTI

a fost echilibrat. In 
de marcaj a arătat 
In continuare, stu- 

mai bine și au cîș- 
partida. In repriza 
a „căzut” din cauza

Aseară, in sala Floreasca, au avut 
loc meciurile retur contînd pentru 
calificarea in etapa a II-a intercen- 
tre a „Cupei de iarnă". Confirmind 
^teptările, echipele bucureștene au 
învins și de data aceasta, la capătul 
unor jocuri echilibrate. Iată rezulta
tele înregistrate : Vestitorul — S.S.E. 
Buzău (f) 18-12 (12-9); Știința - 
trolul Ploiești (m) 17—16 (6—9). 
tigînd ambele partide, formațiile 
Capitală s-au calificat in etapa a 
intercentre.

pescu (Dinamo), 
(C.S.S.) ; individual 
lae Achim (Viitorul), Octavian An- 
ghel (Viitorul), Aurel Bunescu 
(S.S.E. 2) ; campionatul Capitalei la 
categoria copii; individual fete: 
Iuliana Cepreghi (Unirea I), Alina 
Popescu (Șc. med. 35), Sabina Șer- 
bănescu (Unirea I); individual băieți: 
Constantin Petrescu (S.S.E. 2), Dezi- 
deriu Torok (Dinamo), Victor Koszaly 
(Dinamo) echipefete : Unirea I, 
Dinamo I, S.S.E. 2 (I) ; băieți: Di
namo I, S.S.E. 2 (I), S.S.E. 2 (III).

Sîmbătă, în sala Recolta din Capi
tală, inoepe campionatul Capitalei la 
fete, iar duminică — la juniori cate-1 
goria I (băieți și fete).

C. Năstase — Popovici 6—8, 6—2, 6—0, 1?^ 
Bardan — I. Năstase 8—6. 6—0, D. Vizirul 6/ 
— Ser ester 6—3, 7—5, Bosch — Dronjl
6—4, 6—3. Cîștâgătorii semifinalelor par-< 
ticipă la un turneu cLe patru ; la fel 
învinșii. In primul joc din grupa a I1-. 
Popovici a dispus de I. Năstase ou 7— 
1—6, 6—3.

Simplu femei, sferturi
E. Horșa
Ciogolea — I. Todorovski 6—0, 6—0 (ne-^ g 
prezentare), J. Namian — **’J------ ’
6—2, 6—2, E. Roș ia nu — D.
6—0. Cele patru jucătoare 
concurează la un turneu.
Horea a întrecut-o pe Eleonora Roșianu, 
cu 9—7, 6—2.

Concursul continuă nzi (de la ora 16) 
și mi ine (de la ora 14) in sala clubului 
Steaua d-in calea Plevnej 114.

>, u---u
S. Ciogolea
Sotlriu 6—C, C 
învingătoare J Gj

Ecaterina

Ora 16.30: Luceafărul Brașov — 
S.S.E. Ploiești (junioare)
Ora 17.30 ■ C.S.Ș. Bucureșf—C.S.M. 
Reșița (juniori)
Ora 18.45 : Banatul Timișoara— 
Știința Babeș—Bolyai Cluj (juni
oare)
Ora 19.45 : S.S.E. Nr. 2 București— 
S.S.E. Timișoara (juniori)
Ora 21.00 : Rapid—Steaua (b) — 
amical.

IÂTĂ-1 PE FINALIȘTI I
Și acum,, să vă prezentăm pe cei 

care-și vor disputa cupele.

ediția

1957— 58
1958— 59
1959— sa
1960— 61
1961— 62

JUNIOARE
(antrenor Art.

Micu-Maria 
Sanda 
Elena

Rein-
Oțan, 
Ane-

S.S.E. PLOIEȘTI 
Hoffmann) : Georgeta 
Nicolae, Mihaela Popescu, 
Georgescu, Zoe Zamfirescu,
Dobîrceanu, Doina Munteanu, Sanda 
Mihăilescu, Dorina Lăptucă, .Viorica 
Georgescu, Elena Pădure.

C. S. S. BANATUL TIMIȘOARA 
(Prof. Const. Popa) : Hilde 
holz, Angela Nițu-Adriana 
Florica Cioseseu, Eva Kaspari, 
ta Schramko, Edith Kiss, Rozalia Pa
vel, Iolanda Egrikiss, Angela Moșu, 
Tereza Szekely, Georgeta Lascu, Da
niela lonescu.

C.S.S. LUCEAFĂRUL BRAȘOV 
(antrenor Dieter Tartler) ; Liliana 
Ungureanu - Georgeta lonescu, Con-

Cititi
numărul 2 (februarie) al revistei ■

Urmașii celor
Spre lună și planetele vecine 
„Fabrica vieții" In Cosmos 
Inoeput de an alpin.
Cercetând Pămintnl de pe Lună 
Microautomobilul
Motociclete de record 
Intre elicopter ți avion 
„Poarta de intrare in aviație*1 
Avioane sportive cu reacție 
Avalanșele 
Duminică pe 7 
Receptor cu 5 
Antrenamentul 

megahertzi 
tranzistor!' 
soufundătorukii la k 

bazin g 
Magazin, noutăți, cuvinte îneru- p 

cișate etc.
jQOQ(ZXXXMKKMXXXXXXXXXXXXX)CXX«XXXXJOCXXJOOOOOOOcS

SECȚIA DE VULCANIZARE DIN CADRUL I. L L. LAZĂR ODON

Piața Trandafirilor nr. 50 (Soos Pall 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 și

stanța Lacea, Maria Hudea, Ma
riana Boanc, Edith Hedwig, Elena 
Moisescu, Doina Rizescu, Brigite 
Kreisel, Elisabeta Pal.

ȘTIINȚA BABEȘ-BOLYAI CLUJ 
(prof. Tiberiu Rusa) : Maria Vegh, 
Elisabeta Covaci — Livia Olaru, Eva 
Tokes, Rodica Floroianu, Elisabeta 
Czegezi, Ileana Stoica. Eva Tbrdk, 
Constanța Scridon, Anca Maximilian, 
Magdalena Hdlezli.

JUNIORI
C. S. S. BUCUREȘTI (prof. Eoged 

T-rofin) : V. lonescu, A. Stănescu -3

CIȘTIGATORII CUPEI

JUNIORI____________________JUNIOARE _________

S.S.E. 
C.S.S. 
C.S.Ș. 
C.S.Ș. 
C.S.Ș.

București ILEFOR Tg. Mnm
Banatul Timișoara ILEFOR Tg. Mureș 
București C.S. Mureșul Tg. Mureș
București C.S. Mureșul Tg. Mureș
Bucureștii Tractorul Brașov

Goran, M. Marinescu, Gh. An- 
Cr. Popescu, Tr. 

Gabrie-

Gh.
ghel, D. Roșescu, 
Gînju, M. Bratiloveanu, H. 
lescu, I. Bărdău, D. Ardelea.

S. S. E. Nr. 2 BUCUREȘTI (prof. 
Fr. Spier) : I. Belu, P. Marinescu —V. 
Zamfirescu, Cr. Gațu, V. Popovici, M. 
Dumitru, T. Lichiardopol, E. Niță. 
M. Matei, Gr. Niță, L. Băiețelu, N. 
Ghiță.

C. S. M. REȘIȚA (antrenor Scpti- 
miu Popa) : N. Vermeșan, I. Juhasz— 
E. Kantor, A. Pocher, I. Reichel, T. 
Bobolea, L Kosumplik, W. Schena, 
C. Gheorghevici, B. Cservenka F. 
Horvath, St. Nemeth.

S. S. E. TIMIȘOARA (prof. Adam 
Fischer) : N. Weichandt, I. Horvath— 
I. Gabriel, W. Wagner, P. Kintsch, 
I. Pasztor, E. Iacob, A. Atzberger, 
W. Hollinger, T. Popovici, D. Virlan, 
H. Bucher.

Centrul 
pii intre 
la bazinul acoperit Floreasca. Informa- 
Ui la telefon 11.64.06. -4

★
Tină ia 5 martie a. c., cluburile șl 

asociațiile sportive pot încheia contrac
te pentru rezervarea de bilete la jocu
rile de fotbal ce se vor desfășura in 
acest an pe stadioanele „23 August" și 
„Republicii". Informații la sediul în
treprinderii str. V. Conta nr. 18 sau 
telefon 11.79.70/ 116 sau 186.

Redacția revistei „SPORT ȘI 
TEHNICA" invită pe sportivi, pe 
antrenorii și activiștii cluburilor 
ți asociațiilor sportive ți pe toți 
cititorii săi din București la o con
sfătuire ce va avea loc la Casa 
raională de cultură „1
Mihail Emineseu nr. 89, în 
vineri 22 februarie a. c„ 
18.00.

La această consfătuire 
discuta problemele ridicate
tinua îmbunătățire a conținutului 
revistei „SPORT ȘI TEHNICA".

In încheiere participanți! vor 
viziona două filme sportive.

<6
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Programul returului 
campionatului categoriei B 

Seria I
ETAPA I 31.HI.1963

Irogresnl Brăila — Siderurgistul Galați 
petalul Tirgoviște — Flacăra Moreni 
larpați Sinaia — Poiana Cîmpina
I. F.R. Pașcani — IMU Medgidia 
leahlăul P. Neamț — Foresta Fălticeni 
lapid Focșani — Prahova Ploiești 
itiința Galați — FI. roșie Tecuci

I ETAPA A H-a 7.IV. 1963
liderurgistul Galați — Rapid Focșani 
Iriaho'va Ploiești — Știința Galați 
llacăra Moreni — Carpați Sinaia 
joiana Cîmpina — Metalul Tirgoviște 
IdU Medgidia — Progresul Brăila 
loresta Fălticeni — C.F.R. Pașcani
II. roșie Tecuci — Ceahlăul P. Neamț

I ETAPA A m-a 14.IV.1963
liderurgistul Galați — Prahova Ploiești 
lapid Focșani — Știința Galați 
joiana Cîmpina — Flacăra Moreni 
Betalul Tirgoviște — Carpați Sinaia 
jrogresul Brăila — Foresta Fălticeni 
leahlăul P. Neamț — IMU Medgidia 
I.F.R. Pașcani — FI. roșie Tecuci

I ETAPA A IV-a 21.IV.1963
p. roșie Tecuci — Siderurgistul Galați 
Itiința Galați — Progresul Brăila 
jrahova Ploiești — Flacăra Moreni 
j.F.R. Pașcani — Metalul Tirgoviște 
loresta Fălticeni — Poiana Cîmpina 
larpați Sinaia — Ceahlăul P. Neamț 
MU Medgidia — Rapid Focșani
F* ETAPA A V-a 28.IV.1963
Itiința Galați — Siderurgistul Galați 
jrogresul Brăila — FI. roșie Tecuci 
letalul Tirgoviște — Prahova Ploiești 
llacăra Moreni — Ceahlăul P. Neamț 
joiana Cîmpina — IMU Medgidia 
larpați Sinaia — Foresta Fălticeni
Lapid Focșani — C.F.R. Pașcani

ETAPA A Vl-a 5. V. 1963
petalul Tirgoviște — Știinta Galați 
bderurgistul Galați — Carpați Sinaia 
jrogresul Brăila — Rapid Focșani 
jrahova Ploiești — Poiana Cîmpina 
MU Medgidia — Foresta Fălticeni 
jeahlăul P. Neamț — C.F.R. Pașcani 
[1. roșie Tecuci — Flacăra Moreni

ETAPA A VH-a 12. V. 1963
j.F.R. Pașcani — Siderurgistul Galați 
Itiința Galați — IMU Medgidia 
lapid Focșani — FI. roșie Tecuci 
jrahova Ploiești — Carpați Sinaia 
llacăra Moreni — Progresul Brăila 
foresta Fălticeni — Metalul Tirgoviște 
joiana Cîmpina — Ceahlăul P. Neamț

[ ETAPA A VIH-a 19.V.1M3 
liderurgistul Galați — Poiana Cîmpina 
roresta Fălticeni — Știința Galați 
j.F.R. Pașcani — Prahova Ploiești 
petalul Tirgoviște — FI. roșie Tecuci 
pu Medgidia — Flacăra Moreni 
jeahlăul P. Neamț — Progresul Brăila 
ramați Sinaia — Rap’ll Foc-

ETAPA A IX-a 26.V.1963 
jlacăra Moreni — Siderurgistul Galați 
Itiința Galați — C.F.R. Pașcani 
progresul Brăila — Prahova Ploiești 
Ceahlăul P. Neamț — Metalul Tirgoviște 
joiana Cîmpina — Rapid Focșani 
MU Medgidia — Carpați Sinaia 
fi. roșie Tecuci — Foresta Fălticeni

ETAPA A X-a 2. VI. 1963
liderurgistul Galați — Metalul Tirgoviște I 
Carpați Sinaia — Știința Galați 
jrahova Ploiești — IMU Medgidia 
j.F.R. Pașcani — Progresul Brăila 
roresta Fălticeni — Flacăra Moreni 
rl. roșie Tecuci — Poiana Cîmpina 
japid Focșani — Ceahlăul P. Neamț

ETAPA A Xl-a 9.VI.1963 
liderurgistul Galați — Foresta Fălticeni 
joiana Cîmpina — Știința Galați 
jeahlăul P. Neamț — Prahova Ploiești 
larpați Sinaia — Progresul Brăila 
jlacăra Moreni — C.F.R. Pașcani 
MU Medgidia — FI. roșie Tecuci 
ttetalul Tirgoviște — Rapid Focșani 
I ETAPA A XH-a 16.VI. 1963

îeahlăul P. Neamț — Siderurgistul Galați 
itiința Galați — Flacăra Moreni 
jrahova Ploiești — FI. roșie Tecuci 
petalul Tirgoviște — IMU Medgidia 
lapid Focșani — Foresta Fălticeni 
jrogresul Brăila — Poiana Cîmpina 
C.F.R. Pașcani — Carpați Sinaia

ETAPA A XIII-a 23.VI.1963
MU Medgidia — Siderurgistul Galați 
știința Galați — Ceahlăul P. Neamț 
[oresta Fălticeni — Prahova Ploiești 
joiana Cîmpina — C.F.R. Pașcani 
jrogresul BrâDa — Metalul Tirgoviște 
jlacăra Moreni — Rapid Focșani 
jl. roșie Tecuci — Carpați Sinaia

clasamentele concursurilor 
de scheleton si săniuțe

* ?

In ultima zi a concursurilor de bob 
găzduite de pîrtia din Poiana Brașov, 
-au desfășurat și întreceri de săniuțe 
i scheleton. Dacă la scheleton toți 
xarticipanții au dovedit preocupare 
►enlru o bună comportare, la săniuțe 
loar Petre Zeiss și Margareta Buțanu 
u arătat că s-au pregătit temeinic, 
ată rezultatele : SCHELETON : 1.
'. Bulgărea (Voința Sinaia) 56,99 ; 2. 
LI. Ivăneseu (Voința București) 57,76 ; 
. V. Purcărea (Voința Sinaia) 59.24 ; 
1ANIUȚE BĂIEȚI : 1. P. Zeiss (Vo- 
nța București) 66.04 ; 2. St. Gușe
Voința Sinaia) 78,03 ; 3. Al. lonescu 
Voința Sinaia) 84.00 ; SĂNIUȚE 
’ETE : 1. Margareta Buțanu (Metalul 
toman) 78,44 ; 2. Maria Calista (Car- 
lați Sinaia) 78.71 ; 3. Sanda Ghețiu 
Voința București) 93,98.

Pregătiri... jocuri amicale
ELECTRONICA BUCUREȘTI — 
PROGRESUL BRA1LA 4—1 (1—1)
Formația de categorie orășenească 

Electronica din București a evoluat 
duminică la Brăila, întilnind forma
ția de categorie B Progresul. Echipa 
pregătită de antrenorul Sebastian Ta- 
ciuc a cîștigat cu scorul de 4-1 (1-1). 
In această întîlnire, desfășurată pe 
un teren bun, punctele au fost în
scrise de Grigore (2), Ciutacu și Tras- 
nai pentru Electronica, Coteț pentru 
Progresul Brăila.
DINAMO BUCUREȘTI — DINAMO 

PITEȘTI 4—0 (0—0)
Marți după-amiază, o formație a 

lui Dinamo București, din care au 
lipsit jucătorii din loturile reprezen
tative, a intîlnit echipa de catego
rie B, Dinamo Pitești. Jocul dispu
tat pe un teren îngust, nu a permis 
desfășurarea acțiunilor pe un front 
larg, din care cauză, mai ales în pri
ma repriză, calitatea întîlnirii nu s-a 
ridicat la un nivel satisfăcător. După 
pauză, bucureștenii s-au acomodat 
mai bine cu terenul și incercind des 
poarta au înscris 4 goluri prin Un- 
guroiu (2), Ene II și Vasile AngheL

PRIMUL JOC DE PREGĂTIRE 
AL ECHIPEI CHIMIA FAGARAȘ
Chimia Făgăraș a susținut primul 

joc de verificare din acest sezon în 
compania echipei de categorie regio
nală Metalul Copșa Mică. Scorul de 
6-2 in favoarea Chimiei, cu care s-a 
încheiat partida, reflectă diferența 
de valoare dintre cele două formații. 
Jucătorii de la Chimia s-au mișcat 
mulțumitor din punct de vedere al 
pregătirii fizice, au manifestat insă 
deficiențe de ordin tehnic. (Bucur 
Stoicu, coresp.).

LA INDUSTRIA S1RMEI 
SE MUNCEȘTE INTENS

Formația de categorie B Industria 
Sirmei a avut o comportare neeatis- 
făcătoare în turul campionatului. 
Pentru a se elimina lipsurile consta
tate în prima parte a campionatului, 
noul antrenor, Andrei Șepci, și ins
tructorul voluntar Alexandru Mari 
sint foarte exigenți față de pregă
tirea jucătorilor. Lotul echipei a fost 
completat cu o serie de juniori ta-

Fază din meciul amical Progresul Hac. — M'talul Bac. âlsiuiat 
un atac la poarta meulurgișlilar.

1X2X1X21
Juventus — Roma (2—OJ. JotcbIbsDesigur, fărfi inspirație nu se poate, 

dar multi parlieipanti. pentru a se fixa 
asupra pronosticurilor, consultă o scrie 
întreagă de date documentare. In cele 
din urmă, elementul hotărîtor în alege
rea pronosticurilor îl constituie, însă, 
forma echipei. Aceasta reiese, în primul 
rînd. din rezultatele înregistrate în ul
timele meciuri. Dar, de multe ori, re
zultatul unei partide poate să nu ex
prime în mod real desfășurarea jocului.

Pentru a veni în ajutorul participan- 
tilor la concursul din această săptămînă, 
iată unele amănunte despre desfășurarea 
eîtorva dintre partidele disputate dumi
nica trecută :

Alalwitu — Fiorentina (0—1). Fio
rentina a jucat „în apărare* lăsînd îna
intarea pe scaiua... unui singur jucător, 
llatnrin. La unul dintre contraatacurile 
lansate de acesta, Viscntin — viind să-l 
4>preas<ă pe suedez — a trimis balonul 
în proprie poartă.

Catania — Palermo (0—0). Palermo 
a venit cu intenția de a se apăra, lucru 
pe care l-a reușit și aceasta în ciuda 
faptului că echipa gazdă a dominat in- 
sifeUiAt. 

lentați ca Goarnă, Timpănaru, Miron 
Pop, Ilea și Silvășan. (P. Țonen, 
coresp.).

ȘI JUNIORII SE PREGĂTESC
La 31 martie, odată cu întrecerile 

categoriei B, vor începe și jocurile 
returului campionatului republican de 
juniori.

Echipele de juniori și-au început 
pregătirile. Rulmentul Birlad, de e- 
xemplu, se antrenează sub condu
cerea instructorului voluntar Petre 
Burtea. La antrenamente iau parte 
22 de jucători, printre care : Stoia- 
novici, Ghintuială, Mosneagu, Voican, 
Breaza, Nicuiescu, Mirodan. Posto- 
lache, I. Popescu, Alexandrescu, Broș- 
tiuc, C. Ionescu, A. lonescu, R. Io- 
nescu, Jimbu. (S. Elicde, coresp.).

PREGĂTIREA ARBITRILOR 
BUCUREȘTENT

•’ Arbitrii de fotbal din Capitală 
se pregătesc in comun in vederea 
noului sezon. Duminică, pe stadio
nul Dinamo, au fost prezenți 98 de 
arbitri de categorie republicană din 
București. Ei au făcut diferite exer
ciții de gimnastică și alergări. Pre
gătirile organizate de colegiul de ar
bitri—oraș București, sint conduse de 
profesorul de educație fizică Gh. 
Donciu.

Duminică 34 februarie (ora 9.30) 
arbitrii din Capitală vor tine o nouă 
ședință de pregătire pe stadionul Di
namo.

ȘTIRI
• Marți dimineașa, ta sediul F.R.F. 

au fost canvocati jucăteiiî din lotu
rile reprezentative A și de tineret. 
Cu această ocazie s-a analizat acti
vitatea depusă de compcr.enții lotu
rilor in ultima perioadă și s-au tra
sat sarctmie ce stau in fața selecțio- 
nabihlor in noul sezon. Dnpă-amiază, 
cele două loturi au făcut un antrena
ment comun.

• Continuii-, dti-si pregătirile pen
tru noul sezon. Rapid va intiini du
minică formația de categorie B. 
Știința București. Jocul va avea loc 
Pe stadionul Giulești, cu începere 
de la ora 10.

a trecut prin «moții serioase cn*J b 
pauză iu aflat că inter candare ea 2—1 
la Napoli, mai ales câ. m trie 45 mi
nute jucate K«»ina se deredise ImUriU 
să-și vîndă greu pielea. Priaud r«-. a 
fost marcat în min. 60. cind Soi. 
ajuns pe linia de comer, a x > tat <‘â 
centrează, trăgind însă cu r'cft d'm 
unghi mort. Scorul este îaa jorat dupl 
șapte minute de către Miranda.

Modena — 11 ol o țt na ( 0—1). O miu- 
nire echilibrată, după cum arată și sco
rul.

0 demonstrează și raportul de cor- 
nere : 5—4 pentru M<x1«*na. I nievl rol 
este marcat în minutul 69 de Nielsen 
(Bologna ).

Napoli — Inter (1—5). Prima repriză 
echilibrată, a doua — la discreția oas
peților. Au marcat :

Di Liacomo (2), Jair, Suarez și Corsn 
— pețitru inter, Fraschini — pentru 
Napoli.

Spttl — Torino (2—0). 0 partidl 
echilibrată, dar presărată cu muhe 
faulturi și manifestări nesportive An 
înscrie ; Dcll’Umodăruie și Cianamcv.

Pentru a doua oară consecutivi

Rapid București întîlnește 
pe Daugava T.T.T. Riga în „C.C.E/*
• steaua București participă la un turneu internațional

Ia italic
Din nou sorții n-au tinut cu echipa 

noastră campioană la baschet femi
nin, Rapid București, desemnindu-i — 
pentru a doua oară consecutiv — ca 
adversară în sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor earopeni", pe cea 
mai bună echipă de Hub din lume, 
Daugava T.T.T. Riga. De altfel, cam
pioana Uniunii Sovietice este câști
gătoarea ultimelor 3 ediții ale aces
tei importante competiții continen
tale.

Cunoscind bine acest lucru, bas
chetbalistele feroviare și-au dublat 
de pe acum pregătirile. Jucătoarele 
de la Rapid București sint puternic 
animate de dorința unei comportări 
cit mai bune și ele se pot afir
ma de data aceasta, in fața acestui 
valoros adversar. Conducerile celor 
două cluburi au și început tratativele 
pentru definitivarea caselor de des-

Stănescu l-a învins pe Leov, iar Mirza pe Anton!
CLUJ 20 (prin telefon). — Peste 

2000 de spectatori au fost prezenți 
marți seara in sala Armatei din loca
litate, cu prilejul reuniunii finale a 
turneului de verificare. Inrilniriie au 
fost de un bun nivel tehnic și s-au 
Încheiat cu două rezultate surpriză. 
Este vorba, in primul rind, de infrin- 
eerea Iui Leov de către dinamovistul 
C. Stânescu. Stingile dinamovistului 
au „funcționat* ireproșabil. in timp 
ce Leov căuta să se năpustească 
peste adversar. Stânescu a riș'-ga: 
net partida.

O altă surpriză a furnizat-o clujea
nul Mirza, care a realizat o rapidă 
victorie prin abandon în prima re
priză asupra campienulcc C. Anton. 
După ce a recepționat două lovituri 
puternice la bărbie. Anton a mai pri
mit încă una, după care și-a prins 
adversarul rin brațe*. Triad să reia 
lupta, ei na a mm avut resurse fi
zice și a căzut la podea.

Crar-ș a avut un adversar slab pre
gătit in peroana lai Costescn. Cam- 
piceul s-a mișcat foarte tone pe rine, 
a punctat des la corp și la figură 
$i a cîștigat fără emoție. Nici Pmu 
nu ș»-a puiul verifica prea bine po
sibilitățile in compania Iui Gh. Badiu. 
pe care J-e scos din luptă in pruna

PREMULt TRAGERII 
LOTO CXXTRAL

din 15 lebruane IM3
fîxssregi și slertel)

Special A sfert : 1 a 1I.5T7 leî ; 
Special C intreR: 1 a 12306 le; F- 
1 a ROM iei ; 1; M a
5.050 iei si 11 a 1202 lei;
a H-a : 20 a 3.525 lei r 14 a Bi le.: 
Catecer;a a IlI-a : <2 a 1 M3 iei c 
37 a < iei ; Ca’.eeor.i a IV-a : 66 
a 1228 lei și <7 a 307 lei ; Categoria 
a V-a: 19 a 972 tei și 77 a M3 tei; 
Categoria a Vl-a : 13& a 505 tei și 96 
a 146 tei ; Categoria a VH-a : 143 
a 532 lei și 146 a 133 lei ; Categoria 
a VIH-a: 159 a 482 tei și 156 a 
120 lei.

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpree în ziua de 

20 februarie 1963, au fost extrase din 
urnă următoarelor numere :

38 12 14 9 11 24
Numere de rezervă : 25 5

Fond de premii : 535.133 lei 
Tragerea următoare va avea loc 

in București, sțr. Doamnei nr. 2t ora 19.

(P. D. 0 )
fâșurare a meciurilor. Ca și anul 
taecut, prima partidă va avea loc la 
Riga. Clubul din Riga a propus da
tele de 27 februarie și 7 martie, iar 
Rapid preferă zilele de 3 și 17 mar
tie. In primul meci vor conduce un 
arbitru finlandez și unul suedez, iar 
in intilnirea de la București, un 
arbitru turc și unul iugoslav.

• La începutul lunii viitoare, echi
pa masculină Steaua București va 
lua parte la un turneu internațional 
organizat de clubul Vorwărts din 
Haile.

• Astăzi sint programate la Ora
dea două restanțe in cadrul campio
natelor republicane. Echipa mascu
lină Dinamo din localitate se va în- 
tîlni cu Voința Iași, iar cea feminină) 
C.S.O. Crișana va juca cu Rapid 
București. f

Turneul de la Cluj

repriză. La pană, A. Olteanu a avut] 
o -tintă mișcătoare* in Gh. Răi- 
leanu (Bacău), dar pe care a reuși* 
deseori s-o... găsească. In afară de 
dirzeme și rezistență, băcăoanul n-a 
arătat nimic, și. firește, a pierdu* 
la puncte. Pătrașcu a avut un adver
sar incomod in „stingaciul* C. Ro
taru (Cluj). Pătrașcu a punctat ra
pid și precis iar clujeanul a căutat 
lovitura decisivă. In repriza a treia 
Rotaru a fost groggy iar arbitrul de 
ring a oprit iupta.

Dinu a câștigat Ia puncte meciul 
cu O. Baciu. Intilnirea a fost echili
brată. Fără să se Întrebuințeze. Mo. 
nea a ciștigat meciul cu M. Mariu- 
țan (Progresul). La semigrea Cojan 
s-a dovedit superior lui Schnapp. pe 
care l-a întrecut prin abandon in 
prima repriză, iar in ultimul meci, 
V. Mariuțan l-a obligat pe N. Motoc 
să abandoneze in repriza a treia. .

V. CACOVEANU — coresp.'

Program bogat duminică
ia bazinul Fioreasca

Si ia «fiișitul acestei săptămini ftw 
bivont nataiiei din Capitali vor avea 
de uman: un program bogat. Ast-, 
Ie’, bazmul acoperit Fioreasca va 
găacu. dum mci numeroase întreceri. 
Iri vor disputa intiietatea sportivi 
frun^s; din cele trei ramuri ale na- 
tatiei: inot. polo $i sărituri, ceea ce 
ne îndreptățește să speram că vom 
urmăn disțoite <Srze și spectaculoase, 
lată programul complet al coir.petâ- 
tuîor de duminică: de la ora 9— 
MJB: demor.suatii de inot organi
zate de Cuba! sportiv școlar și S S.E.

■ J nrienzatc ; I9.3C—12 : sărituri ' bere 
ia eacral etape: I a camp.oru-.tiilui 
Cap.tale: ; 12—14.30: jocuri de polo 
ia cadrul etapei a III-a a camp ona- 
•ulm de hală, rezervat formațiilor de 
eepâi : 15— îl : concurs de inct — cu 
care.ier de selecție — organ.za: do 
S.S E. 2 per. mi elevii din școlile Ca- 
p»aalei : 18 Cempicr.atvl Capita'.- î la 
inot, penriv. oenîori ș; juniori cu ca
tegoria I de clasificare. .:

*
In cadrul etapei I a campionatului 

de hală, rezervat formațiilor de ju
niori. s-au înregistrat următoarele re
zultate: S.S.E. II—Steaua 11-3}
’ Știința—Dinamo 5-3 ; Progresul—Ra- 
• pid 7-2. Meciul S.S.E.I — CJS.S. R 
iest aminat.

★

In meciul dintre S.S.E. I și S.S.E. II 
cernind pentru campionatul de hală 
al echipelor de copii, rezultatul a 
fosț de 5-1 pentru S.S.E. 1.



Întilnîrî internaționale
, A.E.K. — PETROLUL PLOIEȘTI 1—1

Echipa de fotbal Petrolul Ploiești 
și-a încheiat jocurile în Grecia în- 
tîlnind marți pe A.E.K. Meciul a 
luat sfirșit cu un rezultat de egali
tate ; 1—1. Golul echipei romîne a
fost înscris de Anton Munteanu, în 
minutul 87. După acest joc, petroliș
tii au plecat în Iugoslavia. Astăzi 
ei întîlnesc la Belgrad pe Partizan 
iar la 24 februarie vor juca la Su- 
botița cu Spartak.

LEVSKI SOFIA — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 1—0 (1—0)

SOFIA 20 (prin telefon). Miercuri, 
echipa Progresul și-a Început tur
neul in R. P. Bulgaria. Jucînd cu 
Levski (clasată pe locul 9 în cam
pionatul bulgar) echipa Progresul a 
p<erdut partida cu 1—0 (1—0). Uni
cul gol al meciului a fost Înscris 
de Kostov în min. 23. In prima re
priză gazdele au dominat mai mult, 
dar' n-au avut multe ocazii de gol. 
După pauză perioadele de dominare 
au alternat. Bucureștenii au obținut 
trei comere, dar n-au reușit să în
scrie. Spre sfirșit Levski a atacat 
periculos, dar Mind-u și Caricaș au 
respins acțiunile adverse. Progresul 
a aliniat următoarea formație : Mln- 
dru — Nedelcu, Caricaș, Panait —

ale fotbaliștilor noștri
Ionifă, Știrbei — Oaidă, Smărin- 
descu I (I. Popescu), Iancu, D. Po
pescu (Mafteufă), Voinea.

Progresul joacă la 24 februarie la 
Blagoevgrad cu Botev (din cat. B), 
la 28 februarie la Stanke Dimitrov cu 
Marek (cat. A) și la 3 martie la Pe- 
trici cu Belașița (cat. B).

TOMA HRISTOV

AZI FARUL CONSTANTA JOACA
LA BERLIN

Echipa Farul Constanța a plecat In 
R D. Germană, pentru un turneu de 
trei jocurt. Au făcut deplasarea ur
mătorii jucători : Ghibănescu, Flores- 
cu, Buzea, Tilvescu, Pleșa, Bibere, 
Moroianu, Stancu, Ciosescu, Biikkâssl, 
Dinulescu, Vasilescu, Gref, Nicoară, 
Manciu. Constănțenii joacă azi la 
Berlin în compania echipei olimpice 
a R. D. Germane.

DINAMO BUCUREȘTI PLEACA AZI 
IN TURNEU

In cursul dimineții de azi pără
sește Capitala formația Dinamo 
București, care se deplasează In Ci
pru și Izrael, pentru o serie de 
jocuri amicale. Face deplasarea un 
lot de 18 jucători.

R. P. Romînâ-K. P. Polonă 
In „Cupa Galea" la tenis

Cum au fost impârfitc In zone
cclc 11 echipe

Comitetul de organizare a compe
tiției de tenis pentru tineret „Cupa 
Galea" a repartizat cele 17 echipe 
participante în 4 zone. Echipa R.P. 

> Romîne va juca In zona italiană 
(orașul nu a fost incă stabilit), ală
turi de echipele Spaniei, Greciei, 
Italiei și R.P. Polone. In primul tur. 
Grecia va juca contra Spaniei, ur- 
mind ca Italia să se intilnească cu 
învingătorul acestui meci R.P. Ro- 
mînă va juca cu echipa R.P. Polone.

Iată programul celorlalte zone :
Krems (Austria) : R.F.G.—U.R.S.S., 

Austria—Luxemburg ;
Niewpoort (Belgia) : Belgia—Elve

ția, Olanda—Ungaria ;
Plzen (Cehoslovacia) : Franța—Iugo

slavia, Monaco—Cehoslovacia.
Intîlnirile din cadrul zonelor se vor 

disputa între 25 și 28 Iulie. Finala

Turneul din Nord al handbaliștilor romini

Reprezentativa noastră debutează astăzi, 
la Copenhaga, in fața Danemarcei

Reprezentativa masculină de hand
bal In 7 a țării noastre a plecat tn- 
tr-un lung turneu de aproape trei 
săptămîni prin țările scandinave și 
R. F. Germană. Handbaliștii noștri 
fruntași au părăsit Capitala în cursul 
zilei de marți, prima lor „escală" fi
ind orașul Copenhaga, capitala Da
nemarcei. In lotul care a făcut de
plasarea sint M. Redl, I. Bogolea, 
P. Ivănescu, I. Moser, V. Hnat. Gh. 
Covaci, M. Costache I, M. Costache II, 
Al. Bădulescu, O. Nodea, Gb. Coman, 
C. Oțetea, V. Samungi, I. Schmidt, 
precum șl antrenorii emeriți Oprea 
Vlase și Nicolae Nedef.

După cum v-am mai anunțat suita 
de meciuri pe care le va disputa re

Handbaliștii romini participă 
la campionatul international feroviar 

de la Szczecin (R. P. Polonă)

prezentativa noastră este destul de 
dificilă, fiind vorba de unul din cele 
mai mari turnee întreprinse vreodată 
de o formație reprezentativă de pe 
continent. Selecționata R. P. Romine 
va intîlnl, pe rînd, Danemarca, Sue
dia, Norvegia, apoi din nou Suedia 
și Danemarca și, la sfirșit, echipa 
R. F. Germane.

Primul joc va avea loc chiar astăzi 
In compania echipei naționale a Da
nemarcei. Este cea de a 5-a întîlnire 
dintre echipele celor două țări și pri
ma desfășurată pe terenul propriu 
al adversarilor. Cele patru partide 
s-au încheiat cu victorii rominești.

Proba de patrulă a fost cîștigată detașat 
de echipa R. P. Romine!

(Urmare din pag. 1)

perienfă, printre care cea a RP. Po
lone, clasată pe locul șase la cam
pionatul mondial disputat la Seefeld. 
Biatloniștti romini i-au dovedit buni 
schiori, au arătat o tehnică ridicată 
in executarea tragerilor și, dacă vor 
face o pregătire sistematici pentru 
marile concursuri ale sezonului vi
itor, sint convins că vor culege roade 
dintre cele mal frumoase. In mod 
special evidențiez pe Niculae Bărbă- 
șescu, clasat al șaselea intr-o compa
nie foarte valoroasă. Doresc, de ase
menea, si felicit organizatorii pentru 
modul impecabil in care au asigurat 
desfășurarea acestei importante ma
nifestații'.

Patrula R.P. Romine a realizat 
timpul de 2hl9:35,5. In continuare cla
samentul se prezintă astfel: 2. R.P. 
Polonă 2h27:23,9 ; 3. U.R.S.S. 2h29:17,0; 
4. R.S. Cehoslovacă 2h33:33,5 ; 5. R.P. 
Bulgaria 2h36:43,5 ; 6. R.P. Mongolă 
2h49;15,0 ; 7. R.D. Germană 2h53:09,0; 
8. R.P. Chineză 3h08:23,0.

După această ultimă probă cel mal

încep și campionatele 
republicane de schi
De simbătă plnă marți, pîrtiile din 

Poiana Brașov vor găzdui campiona
tele republicane la probele nordice 
(fond, sărituri și combinată nordică), 
pentru seniori, senioare, juniori și 
junioare. De miercuri 27 februarie 
pînă duminică 3 martie se vor des
fășura în Bucegi campionatele repu
blicane Ia probele alpine (slalom spe
cial, slalom uriaș și coborlre) pentru 
seniori și senioare. Campionatele re
publicane la probele alpine pentru 
juniori și junioare vor avea loc In 
zilele de 29, 30 și 31 martie 1963.

ALEIDOtCOP
ANUAL. în Uniunea Sovietică este 

nevoie de nu mai puțin de cinci mi
lioane de perechi de schiuri pentru 
practicarea probelor clasice. Faptul se 
datorează îndeosebi competițiilor de 
mase și oficiale la care participă, în 
(fiecare sezon de iarnă, numeroși spor
tivi sovietici.

TRADIȚIILE engleze se năruiesc una 
după alta. La universitatea din orașul 
Rugby, a-colo unde în 1823 a luat ființă 
jocul care astăzi îl poartă numele, stu
denților le-a fost interzis pînă acum să 
practice alt sport în afară de rugbL 
Abia în acest an, conducerea universi
tății a permis studenților ca, începînd 
din semestrul n, să practice și.., fot
balul.

FEDERAȚIA chiliană de schi a anun
țat că a hottrt să ceară organizarea 
campionatelor mondiale de schi din 
anul 1966. Comunicatul federației arată 
că pîrtiile de schi din munții Anzi, si
tuate în apropierea capitalei țării, San
tiago, sint dintre cele mai bune din 
lume. S-a făcut cunoscut că președintele 
federației. Sergio Navarrete, va pre
zenta această cerere cu prilejul viito
rului congres al Federației Internațio
nale de schi programat în luna mal la 
Atena și va face în prealabil o vizită 
în diferite țări europene printre care 

bun punctaj l-a realizat reprezenta
tiva U.R.S.S.: 28 p. Urmează in cla
sament : 2. R.P. Polonă 27 p ; 3. R.P. 
Romină 26 p ; 4. R.S. Cehoslovacă 
21 p ; 5. R.D. Germană 19 p ; 6. R.P. 
Bulgaria 16 p ; 7. R.P. Mongolă 12 p ;
8. R.P, Chineză 10 p.

Schiorii romini așteaptă 
cu încredere întrecerile

(Urmare din pag. 1)

St. Drăguț, Dinu Petre, Gh. Bădescu, 
Gh. Pilmof, Elena Tom, Marcela Bratu 
și ceilalți component! ai lotului sa afli 
acum la Poiana Brașov, punîndu-și la 
punct ultimele amănunte de pregătire.

Lui Gh. Cri stol oveanu, Gh. Văcaru, 
R. Harwich, G. Bălan, Mihaela Stoene- 
tai, Magdalena Bird, care s-au antrenat 
pa pîrtiile Postăvarului, li s-an adăugat 
C. Tăbăraș, Gh. Bălan, K. Gohn și Ilona 
Micloș, lnapoiați marți de la Innsbruck, 
unde au participat Ia concursul preolim- 
pic. Gu toți se pregătesc acum pe pir- 
tia Lupului și pe pîrtia de sub teleferic 
(băieții), pe pîrtia din Poiană și pe 
Sulinar (fetele), unde vor avea loc sîm* 
bătă și duminică probele de slalom spe
cial și de coborlre.

R. S. Cehoslovacă —Canada 3-2 la hochei
• După ce echipa Canadei (repre

zentata prin formația „Trail Smoke 
Eaters"), care va participa la cam
pionatele mondiale, a dispus de Slo
van Bratislava cu 3—1 (I—0, 0—1, 2—0), 
ieri seară la Praga, hocheiștii cana
dieni au susținut al doilea joc, in 
compania primei reprezentative a 
R. S. Cehoslovace. Victoria a revenit, 
după o luptă pasionantă, echipei

R. D. Germană, R.P. Ungară, Italia^ 
Austria, R. P. Romînă, Olanda.

IN CADRUL unei conferințe de presă, 
boxerul italian Duilio Loi a anunțat că 
abandonează boxul și că, In consecință, 
renunță de a-și mâi apăra titlul de 
campion al lumii.

A ÎNCETAT din viață, la aproape 8fl 
de ani, Gustave Garrigou, unul din cei 
mai buni cicliști ai epocti dinaintea 
primului război mondial. In 1911 el a 
cucerit locul I în Turul Franței, iar în 
1907 a ocupat locul H, 1903 — IV, 1909 
— II, 1910 — IU, 1912 — III, 1913 — 
n, 1914 — V in aceeași întrecere.

ALATURI de vedetele cunoscute, re
prezentativa de tenis a Australiei — 
care va participa în acest an la marile 
competiții ale lumii — va cuprinde și 
4 tineri jucători. Este vorba de Ken 
Fletcher (22 ani), Owen Davidson (19), 
John Newcombe (18) șl Tony Roche (17).

IN LUNA ianuarie, cunoscutul fondist 
francez Michel Jazy a sărbătorit o ori
ginală aniversare: a împlinit un an de 
cînd nu a cunoscut înfringerea. In con
cursuri interne sau internaționale, pe 
pistă sau în cadrul unor crosuri, Jazy 
a realizat în această perioadă 58 de 
Victorii.

INTR-UN meci amical de fotbal dis
putat recent echipa Universitatea cato
lică din Chile a întrecut cea maj buni 

competiției se va desfășura la Vichy, 
între 1 și 6 august. Au drept de par
ticipare jucătorii născuți după 31 de
cembrie 1942.

FOTBAL PE GLOB
• In cadrul turneului internațio

nal de juniori de la Viareggio marți 
s-au disputat următoarele partide- 
retur : Juventus—Rjeka (Iugoslavia) 
2-1, Dukla Praga—Modena 3-0, Ț.D.N-A. 
Sofia—Bologna 3-2 și Daring Bruxel
les—Milan 3-1. Pentru sferturi de fi
nale s-au calificat cinci echipe Ita
liene (Intemazionale, Fiorentina, 
Sampdoria, Juventus și Bologna) și 
trei străine (Dukla, Partizan Belgrad 
și Daring). Ieri, în sferturile de fi
nală : Intemazionale — Partizan 3-0, 
Sampdoria — Fiorentina 1—0.

• Echipa Ferencvaros se află In 
turneu In Turcia. Marți echipa ma
ghiară a susținut un meci amical la 
Istanbul cu Fenerbahce și a fost În
vinsă cu 3-1 (2-1).

• La 5 mai se va desfășura la 
Budapesta primul joc din cadrul pre
liminariilor olimpice dintre Ungaria 
și Suedia (acest meci se dispută in 
locul partidei Ungaria B — Suedia B 
programat inițial).

• La sfîrșitul acestei luni, echipa 
reprezentativă de juniori a U.R.S.S. 
va susține trei meciuri de pregătire 
In R.P. Bulgaria.

• Cunoscutul antrenor de fotbal 
sovietic Gavril Kacialin conduce acum 
antrenamentele echipei Torpedo Mos
cova.

• Ieri la Salonic: Portugalia — 
Grecia 2—0 (juniori).

gazde Cu 3-2 (0-2, 1—0, 2—0). Al trei
lea meci al canadienilor va avea loc 
la Plsen, tot cu R. S. Cehoslovacă A.

• In meci revanșă, disputat la 
ZUrich, echipa de hochei a Elveției 
a obținut o frumoasă victorie în com
pania echipei S.U.A. : 4-2 (2-0, 0—2, 
2—0). Este prima victorie a elvețieni
lor realizată în ultimii 8 ani asupra 
hocheiștilor americani.

echipă din lume, F. C. Santos, cu sco
rul de 4—3 I

BOXERUL mexican Edmundo Esparza 
a fost suspendat pentru o perioadă de 
trei luni. Motivul? El s-a „dopat" cu 
prilejul ultimului campionat național la 
categoria cocoș. Interesant este că... a 
pierdut titlul prin k.o. în repriza a treiaI

RECENT — Ia Sofia — a început un 
curs de ^pregătire a antrenorilor bulgari 
de fotbal la care principalii conferen
țiari sint Rudolf Vytiacil (R. S. Ceho
slovacă) și A. Csanady (R. P. Ungară).

INOVAȚIE în America de Sud. Cel 
de al 20-lea campionat sud-american de 
baschet masculin care se desfășoară la 
Lima cu începere de la 16 februarie, este 
controlat de o... mașină electronică, A- 
paratul controlează durata meciului, in
dică scorul, numele jucătorilor fiecărei 
echipe șl numărul greșelilor lor perso
nale.

COMISIA europeană a federației Inter
nationale de atletism a anunțat că in
tenționează crearea unei .Cupe a Eu
ropei" interțAri. Această competiție ar 
urma să se desfășoare în anii dintre 
campionatele europene și Jocurile Olim
pice. O hotărîre definitivă va fi luată 
cu prilejul viitoarei ședințe a Federației 
internaționale de atletism, care se va 
desfășura La B aprilie la Roma.

Săptămîna viitoare este programat 
un nou și interesant eveniment spor
tiv : campionatul internațional fero
viar la handbal in 7. Competiția este

• In cadrul pregătirilor pentru 
meciul retur cu Țara Galilor din 
„Cupa Europei" (la 20 martie Ia Car
diff) reprezentativa de fotbal a R.P. 
Ungare va susține mai multe jocuri 
în deplasare : la 23 februarie la Bor
deaux ; la 26 februarie la Toulouse, 
la 3 martie la Casablanca, și la 6 
martie la Hamburg. Din lot tac parte 
următorii jucători : Szentmihaly și 
Ilku (portari), Matrai, Meszoly, So- 
vari, Sarosi și Ihasz .(fundași), Soly- 
mosi, Sipos, Palotai și Nagy Istvan 
(mijlocași), Sandor, Gorocs, Albert, 
Tichi, Fenyvesi, Rakosi și Kuharszki 
(înaintași). După cum se vede din 
lot fac parte cițiva jucători din echi
pa Ferencvaros : Albert, Fenyvesi, 
Rakosi și Matrai.

Prima etapă a „Cupei Bucureștiului” la hochei
(Urmare din pag, 1)

n-a înscris nici un gol (!) în Jocul 
de aseară. Foarte bine a mers, în 
schimb, linia a treia (Pană, Florescu, 
Ioanovid) care are o comportare mereu 
ascendentă. Aceștia au marcat fiecare 
cite două goluri. Celelalte puncte au 
fost realizate de Varga (2), Tacaci I 
(2), Andrei, Cala mar. O mențiune pen
tru jocul bun al lui Ciob o tara, care a 
jucat fundaș și care a avut — în spe
cial în repriza ultimă — cîteva acțiuni 
personale foarte izbutite. Selecționata 
Bucureștiului a pășit promițător în 
competiție și sperăm că, pe parcurs, 
randamentul ei se va îmbunătăți.

Selecționata de tineret s-a rezumat 
mal mult la Joc de apărare, reușind să 
ridice multe probleme primei noastre 
garnituri. Dintre jucătorii de la tineret, 
aseară ne-au plăcut mai ales Crihan și 
Otvos. Bun arbitrajul asigurat J.
Kmavec (R.S.C.) și V. Scelcikov (URSS), 
cărora 11 s-au aliniat formațiile :

BUCUREȘTI : Sofian, Pușcaș — Io- 
nescu, Czaka, Varga, Ciobotaru — 
Szabo n, Ferenczi, Szabo I, Cala mar, 
Andrei, Tacaci, Pană, Florescu, Ioano- 
vici.

BUCUREȘTI (tin.): Crișan, Crihan — 
Soheau, Petrescu, Rigo, Barbu — C. 
Antal, Cazan I, Otvoș, Ștefanov, Mihăi- 
lescu, Niță, Boldescu, Corduban, Ivă- 
nescu.

LOKOMOTIV MOSCOVA — SEL. 
BERLIN 8-0 (3-0; 3-0; 2-0)

Hocheiștii sovietici au cîștigat cate
goric, impunîndu-se printr-un patinaj ex
celent, dublat de o foarte bună mînuira 
a crosei și de o remarcabila orientare 
tactică. In prima repriză, ei au dominat 
net, înscriind prin Țîplakov (2) și Gri-

PE SCURT
ATLETISM. La Moscova, pe teren 

acoperit Irina Press a totalizat 4928 p. 
la pentatlon (50 m. g. 7,2 — greutate 
15,08 — lungime 5,74 — înălțime
1,54—50 m. 6,4), atletul Karasev a arun
cat 18,22 m la greutate (cel mal bun 
rezultat european al anului pe teren 
acoperit), iar atleta Birbe Pîldsam a 
aruncat sulița la 53,79 m. La Sidney, 
Tony Sneazwell a sărit 2,13 m la înăl
țime, Lay a realizat 21,1 pe 220 yarzi, 
iar Bowman 52,3 pe 440 yarzi garduri.

BASCHET. în campionatul Americll 
de Sud de la Lima . Paraguay-Bolivia 
64—56, Uruguay-Ecuador 68—66, Argen
tina-Chile 65—62, Brazilia-Columbia 
87—41.

BOX. Olanda-Tara Galilor 10—10 (la 
Amsterdam) ; Tunis-Berlinul occiden
tal 9—7 (la Tunis).

LUPTE LIBERE. La Tokio : U.R.S.S. 
— Sel. olimpică japoneză 5.S—2,5. 

organizată de federația poloneză !'• 
specialitate și se va desfășura în ora
șul Szczecin. La această a doua edi
ție a campionatului internațional fe
roviar și-au anunțat participarea opt 
țări : R. P. Romină, Iugoslavia, R. D. 
Germană, Suedia, R. P. Polonă, R. P. 
Ungară, Franța și Austria. Echipele 
var fi împărțite în două serii a 4. 
in cadrul cărora vor disputa jocuri 
simple (flecare cu fiecare). Cîștigă- 
toarele seriilor vor disputa locurile 
1—2, iar cele clasate pe locul 2, locu
rile 3—4. In caz de egalitate, se va 
disputa un meci suplimentar. Cele 
patru zile de joc (trei etape In serii 
și finalele) au fost programate la 27 
și 28 februarie, 1 și 2 martie.

Selecționata noastră este alcătuită 
pe scheletul echipei Rapid București. 
Lotul s-a pregătit intens și-și con
tinuă antrenamentele pînă la ple
care, fixată pentru duminică 24 fe
bruarie.

In prima ediție a campionatului, 
desfășurată acum doi ani în R. D. 
Germană, echipa noastră s-a clasat 
pe locul doi, după R.D.G.

șin. După pauză, fundașul Rîjov marchea
ză două goluri la rînd, prin șuturi de la 
distanță, apoi Rîjevțev urcă scorul la 
6—0. Ultima repriză este ceva mai echi
librată. Tinerii jucători berlinezi (Selec
ționata Berlinului este, de fapt, echipa 
de tineret a R.D.G.) întreprind contra
atacuri periculoase dar ratează trei marî 
ocazii prin Bfittcher, Domke și Fuchs. 
In final, Lokomotiv se impune din nou, 
rotunjind scorul prin Padin și Țîplakov. 
Jocul excelent al hocheiștilor moscovit! 
a fost în repetate rînduri viu aplaudat 
de spectatori.

Programul de azi : ora 17: 
București (t) —Chomutov VTZ ; 
ora 19 : București — Berlin. Mîi- 
ne : ora 17 î București (t) — Lo
komotiv Moscova ; ora 19 : 
București — Chomutov VTZ.

Arbitrii ]. Pazout (R.S.C.) și Fl. Ma
rinescu (R.P.R.) au condus echipele :

Lokomotiv : Paleev, Brîkov—Rîjov, 
Spukin, Fadin, Andrianov, Semeouov, 
Velicikin, Grișin, Ciumicikin, Kamenev, 
Rîjevțev, Utkin, Gregoriev, Afanasiev, 
Țîplakov.

Berlin : Kindermann, Kollner—Leitko, 
Tliill, U. Noack, Sock, Schmutzler, 
Bfittcher, R. Noack, Domke, Maus, 
Prisa, Karrenbauer, Braun, Fuchs, Robi, 
Porzig.

Sovieticii Medvedev (cat. grea) și Al
bul (cat. mijlocie) au cîștigat prin tuș.

NATAȚIE. La Perth, 220 yarzi flu
ture femei : Iko Takashashi (Japonia) 
2:32,2 (record mondial). 220 yarzi spate 
femei Satako Tanaka (Japonia) 2:288 
(record mondial). Alte rezultate : 228
yarzi bras (bărbați) Yamanami (J) 
2:39,1 ; 440 yarzi liber (bărbați) Windle 
(Australia) 4:29,3 ; 440 yarzi liber femei 
lise Konrads 4:56,7.

PLANORISM. La campionatele mon
diale, a cincea probă (viteză pe circuit 
triunghiular — 322 km — clasa „Iiber“> 
a revenit polonezului Popiei în 3h23.®8 
(medie orară 95 km).

POLO PE APĂ : în campionatul A- 
mericii de Sud : Brazilia-Argentina
8—5 ; Chile-Uruguay 6—5 clasament : 1 
Brazilia 2. Argentina 3. Chile 4. Uru
guay.

■ I gedacțU fi administrația: str. YasUa Bfinui ar. 10, teelMi 11.1Q.00, interurban 72, întreprinderea PoligraiicA Nr. 2, str. Brezoianu 23—20


