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VOLEIBALIȘTII DE LA RAPID BUCUREȘTI S-AU CALIFICAT
PENTRU SFERTURILE DE FINALA

Meciul retur al optimii de 
finală din cadrul „Cupei cam
pionilor europeni", între Rapid 
București și Galatasaray Istan
bul, desfășurat ieri seara in 
sala Floreasca, a luat sfirșit 
cu același scor la seturi ca și 
partida de la 
pentru campioana 
zultatele parțiale
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Sub brazii colilii șerpuiește pirita dc bob pe care s-au 
întrecut, săptămina trecută, cei mai buni boberi ai tării. Iar 
printre spectatori nu s-au aflat numai pasionații acestui 
sport, ci și numeroși oaspeți ai Poienii, sosiți de pe melea

gurile patriei și din alte țări la odihnă.
Foto : P. Romoșan
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Istanbul : 3-0 
noastră, re
fund 15-1,

loc unei par-întrecerea, dînd 
tide marcată de spiritul prie
teniei, ce caracterizează întil- 
nirile sportivilor noștri cu 
sportivii turci, a evidențiat pe 
de o parte buna dispoziție de 
joc a rapidiștilor și neta 
perioritate, iar ț de 
progresele înregistrate 
leibaliștii din Istanbul.
(pe care iubitorii de volei con-

lor su- 
alta — 
de vo- 
Aceștia

7

In aceste zile din preajma alegerilor ce vor avea lac 
ta 3 martie, pe adresa redacției sosesc numeroase scrisori 
de ha corespondenții noștri voluntari. Ele vorbesc despre 
continua infiborvre a orașelor și satelor patriei noastre, despre 
candidate F.D.P., despre diferitele manifestații 
Mistice și sportive organizate in cinstea zilei de 3

cultural-ar
mor tie.

UCFS Tulcea a organizat, luna 
aceasta, 
sportivă 
masă.

După

o frumoasă competiție 
la șah și tenis de

întreceri viu disputate,

stănțeni vor avea prilejul să-i 
urmărească miine in orașul lor 
la intilnirea pe care sportivii 
turei o vor susține cu Farul) 
practică un volei curat, mo
dern, în evidentă fază de per
fecționare.

primii cinci. Iar dintre cei șase 
folosiți de Galatasaray (Ișilay 
Yavuz, finder Erdal, Sarizd- 
sen Yalcin, Bazlar Halidun, 
Demirtaș Gungor, Haznedaro- 
glu Setnih) cet mai eficace au 
fost primii patru.

Atac răpi di st reușit. A finalizat Plocon, ut iii zi nd o pasă tu
urcare, servită de Mincev

Dintre învingători, care au 
utilizat zece jucători (Nicolau, 
Plocon, Drăgan, Mincev, Gri- 
gorovici, Ardelea, Costinescu, 
Săndulesou, Gheorghiță, Coțo- 
veanu) ne-au plăcut îndeosebi

A condus corect arbitrul ma
ghiar Laszlo Meszaros, secun
dat de arbitrul romîn Ioachim 
Niculescu.

0, FAUR

V PITEȘTI : O REUȘITĂ
Demonstrație sportivă

Recent, formația de gim
nastică a Școlii sportive de 
elevi din Pitești s-a deplasat 
la Ștefănești. Aici, la Cămi- 
nul cultural al comunei, a 
avut loc o reușită demonstra
ție sportivă care a fost răs
plătită cu aplauze de cei 
peste 1 000 de cetățeni pre- 
zenți la intilnirea cu candi
dați! F.D.P. Demonstrații ase
mănătoare vor mai fi organi
zate de C.S.O. Pitești și în 
alte comune ca Bascov, Valea 
Mare, Oarja, Albota șa. In ca
drul acestor demonstrații spor
tive vor evolua alături de gim- 
naști și halterofili, luptători și 
șahiști.

Ilie Fețeanu, corespondent

SIGHIȘOARA : UN INTERE
SANT TURNEU DE HOCHEI 

PE GHEAȚĂ

Consiliul raional UCFS Si
ghișoara a organizat zilele 
trecute un interesant turneu 
de hochei pe gheață, la care 
aiu participat formațiile Voința 
București, Olimpia Tg. Mureș,

Plecarea hocheiștilor noștri 
la campionatul mondial

Aseară au părăsit Capitala 
jucătorii echipei reprezentative 
de hochei pe gheață a țării 
noastre care vor participa între 
7 și 17 martie la campionatul 
mondial de la Stockholm.

în drum spre capitala Sue
diei, echipa noastră va rămîne 
câteva zile în Austria. Mîine 
echipa R.P. Romîne va întîlni 
reprezentativa Austriei într-un 
meci amical, la Salzburg. Re
vanșa acestui joc se va disputa 
duminică la Viena.

Din lotul reprezentativei 
noastre fac parte printre alții : 
Crișan, Sofian, Czaka, Ionescu, 
Varga, frații Szabo, Andrei, 
Florescu etc.

Voința Sighișoara și Știința 
Sighișoara. Turneul a revenit 
hocheiștilor de la Olimpia Tg. 
Mureș.

Iată și rezultatele : Știința 
Sighișoara — Voința București 
4—2, Olimpia Tg. Mureș — 
Voința Sighișoara 7—4, Olim
pia Tg. Mureș — Știința Si
ghișoara 4—3, Voința Sighi
șoara — Voința București 
6—1.

loan Tnrjan, corespondent

TULCEA: O ÎNTRECERE 
DISPUTATA

în cinstea alegerilor de la 
3 martie, consiliul raional

pe primele locuri s-au clasat 
Vasile Dendrino și Ștefan A- 
orea-lă (șah) și Jeana Cavalciu 
(tenis de masă). Acești spor
tivi fac parte din asociația 
Stăruința.

Asemenea întreceri au mai 
fost organizate în orașul ; 
Isaccea și în comuna Niculițel. 
La ele au luat parte aproape 
100 de sportivi. Printre învin
gători s-au situat muncitorul 
portuar Marin Muzeide, elevii 
Julieta Salic, Mihai Dumitrescu 
și Omer Vedica.

Ion Turșie, 
instructor raional UCFS

C. S. M. Cluj în finala C. C. E. 
la tenis de masă

JUCĂTORII ROMÎNI AU ÎNTRECUT CU 5-2 PE LOKOMOTIV
LEIPZIG

$i baschctbaliștii de la Rapid 
au întrecut pe Gaiatasaraijx

81-68 (38-39)
Cam mult a trebuit aseară 

baschetbaliștilor de la Rapid 
să concretizeze, și în foaia de 
arbitraj, diferența de valoare 
față de adversarul întîlnit, e- 
chipa turcă Galatasaray din 
Istanbul. După ce la mijlocul 
primei reprize, ca urmare a 
unui joc mai organizat, Rapi
dul acumulase un avantaj de 12 
puncte (28—16), feroviarii au 
început să modifice formația 
de bază. Și cum rezervele nu 
au putut ține pasul cu baschet- 
baliștii turci, care impulsionați 
de reușita aruncărilor interna
ționalilor Huseyn și Ozer au 
atacat mai decis, scorul s-a e- 
chilibrat, sfîrșitul primei repri
ze găsind chiar pe oaspeți în 
avantaj : 39—38.

După pauză, disputa a fost la 
fel de echilibrată, scorul alter- 
nînd pînă în min. 32. De aici 
înainte, bucureștenii s-au tre
zit parcă din amorțeală, au pus 
din nou în valoare plusul lor 
de viteză și imaginație în ac
țiuni, cîștigînd în cele din urmă 
la un scor clar : 81—68 (38—39). 
Principalii realizatori : Popes
cu 24, Predulea 23 de la Rapid 
și Huseyn 25, Ozer 16 de la 
Galatasaray. Au condus corect 
Al. Dănilă și L. Vasilesou 
(Buc.), (a. V.)

Printr-o spectaculoasă pătrunde
re, Predulea (Rapid București) 

înscrie un nou coș

Foto : P. Romoșan

CLUJ, 27 (prin telefon). Peste 
1000 de spectatori au urmărit cu 
emoție timp de aproape trei ore 
intilnirea de tenis de masă din
tre C.S.M. Cluj și Lokomotiv 
Leipzig, contînd pentru semifina
lele C.C.E. Spunem cu emoție 
pentru că deși echipa noastră a 
cîștigat cu 5—2, și pe deplin me
ritat, — rezultatul a fost obținut 
mult mai greu decit ne 
așteptam. Cel mai bun dintre 
jucători a fost Cobirzan, care a 
învins pe Lemke și Viebig dato
rită unui joc complet, cu acțiuni 
foarte frumoase atît în atac cît 
și în apărare. Ceilalți doi jucă
tori romîni, Negulescu și Giurgiu- 
că, dar, mai ales, primul, au ju
cat sub posibilități. Ei au fost 
învinși de jucătorul Lauk, care 
folosește o paletă acoperită cu 
cauciuc obișnuit. Infrîngerea lor 
a fost cauzată mai mult de un 
factor psihologic, deoarece în 
antrenamentele pe care le-au făcut 
au jucat foarte puțin împotriva

ECHIPA R. P. ROMINE 
DE FLORETĂ FETE 

A PLECAT LA TRIEST
Aseară, echipa reprezentativă 

de floretă fete a țării noastre 
a părăsit Capitala îndreptîn- 
du-se spre Triest, pentru con
cursul triunghiular R.P. Romî- 
nă—R.P. Ungară—Italia. Au fă
cut deplasarea : Olga Szabo, 
Maria Vicol, Ana Ene, Marina 
Stanca și Ileana Ghiulai.

Deschizînd o scrisoare
II uitasem de muilt pe Bujor 

Iovănel. Mă despărțisem de el 
o dată cil., copilăria petrecu
tă în vestitui „Tirgu de-afa.ră" 
al Ora iovei. Anii, cam mulțâ 
scurși de atunci, mi-1 ștersese- 
ră diin amintire mai repede 
ca pe frate-său, Marin, <*u 
care, în zilele de vacantă Pă
țeam mingea cit era ziua de 
mare.

Mai mult decit sportul, lui 
Bujor îi plăcea zborul, cînd 
avintat, cînd lin al porumbei
lor, pe care-i știa cite specii-s 
cu toate...

De unde aceste gînduri uita
te ?...

In teancul de scrisori sosite 
într-o zi la redacție se afla una 
semnată BUJOR IOVĂNEL. 
Simplă coincidență de nume ? 
Nu. Era și adresa pe plic (sir. 
Mărășești 13, Craiova) care ri
sipea orice dubiu. Fostul prie
ten, care în anii copilăriei în
drăgise doar sportul columbo
fil, se adresa acum, după atîta 
vreme, ziarului de specialitate. 
Am desfăcut scrisoarea în gra
bă. Surpriză ! Tov. Bujor Io
vănel, salariat la C.F.R., nu 
pleda pentru înființarea unei 
rubrici „columbofile". Rîndu- 
rile trimise ziarului mi-1 dez
văluiau într-o nouă lumină : 
vorbea în numele fiului său, 
elev la o școală elementară : 
„Am trăit un sezon sportiv' de 
iarnă ca niciodată mai bogat, 
începea scrisoarea. La radio 
ascultam despre diferitele 
concursuri organizate în ca
drul Spartachiadei de iarnă. 
Numai în orașul nostru. Cra
iova, sporturile de iarnă au 
stat... amorțite. Ne întrebam: 
de ce consiliile UCFS. atît 
cel orășenesc, cît și cel re
gional nu s-au îngrijit să a- 
menajeze un patinoar ? in 
alți ani s-a mai făcut cite un 
petic de gheață și copiii noș
tri își puteau găsi un loc 
unde să practice frumosul 
sport al patinajului.".

A doua zi ne aflam în vizi
tă la organele de resort din 
reședința de regiune. Nu pu
sesem nici o clipă la îndoia
lă cele scrise dar doream 
să-i dăm un răspuns în ziar, 
bazat pe o documentație la 
fața locului.

...Cum au motivat tovarășii 
de la consiliul orășenesc 
U-CFS aflînd despre ce este 
vorba ? Nici n-o să vă vină să 
credeți : „Timpul nu prea... a 
ținut cu noi. Am amenajat 
un patinoar pe terenul Voința 
pe o perioadă de două săptă- 
mîni.“

Iată acum și concluzia des
prinsă la simpla lectură a 
datelor furnizate de Institutul 
Meteorologic : în perioada 1 
decembrie — 1 februarie, 
temperaturile înregisbrabe în 
localitate (in această iarnă 
atît de geroasă și Ia... Craio
va) permiteau amatorilor de 
patinaj o activitate mal în
delungată...

Ce spuneți tovarăși activiștii 
salar ia ți ai mișcării sportive 
din orașul Craiova ? Tov. Bu
jor Iovănel —ca și mulși alțji 
părinți—dorește ca fiul său 
să facă sport vara și iarna, 
să crească sănătos și puter
nic. Pentru ce vă opuneți ? 
Tatăl tînăruliii Iovănel nu 
vă „înțelege" purtarea...

G. NICOLAESCU

unor jucători cu astfel de palete... 
obișnuite.

De la oaspeți, neașteptat de 
bun a fost realizatorul celor două 
victorii, Ixiuk, un jucător sobru, 
cu un joc ,,curat*.

C. COMARNISCHI

(Continuare in pag. a

Handbaliștîi romîrii învingători la Oslo: 
Î4-12 (6-5) cu Norvegia

Astăzi, la Hălsingborg,
OSLO 27 (prin telefon). Marți 

seara s-a desfășurat în loca
litate, în fața a peste 2 000 de 
spectatori, meciul internațional 
dintre reprezentativele mas
culine de handbal în 7 ale 
R.P. Romine și Norvegiei. După 
un joc viu disputat, handbaliș- 
tii romîni au cucerit victoria 
cu scorul de 14—12 (8-5). De 
remarcat că aceasta este Pri
ma înfrîngere suferită pe teren 
propriu de norvegieni în ulti
mii doi ani.

După cum ne-a transmis tov. 
Tudor Vasile, vicepreședintele 
F.R. Handbal, meciul a avut o 
desfășurare interesantă în pri
ma repriză, echipa noastră a- 
vînd în permanență conducerea. 
Au marcat pe rînd : Bădulescu 
(min. 8 și 9), Svestad (10), Hnat 
(12), Svestad (13), Moser (16), 
Linnes (19), Hansen (20), Bâdu-

0 frumoasă victorie a fotbaliștilor romîni la Tel-Aviv:

DINAMO BUCUREȘTI-Selecționata IZRAEL 2-0
Primul joc al echipei cam

pioane a țării noastre, Dinamo 
București, în cadrul turneului 
din Izrael a avut loc ieri la 
Tel-Aviv în compania selecțio
natei Izrael.

Prestînd un joc de calitate 
în special în prima repriză, di- 
namoviștii au reușit să cîștige 
cu 2-0 (2-0) prin punctele în
scrise de Varga în min. 4 și 
13. In meciul următor, Dinamo 
joacă la 4 martie la Haiffa.

meciul revanșă cu Suedia
lescu (23 și 24), Nodea (24 șl 
27) și Linnes (30). După pauză 
însă, gazdele, în dorința de a 
echilibra scorul, au început 
să practice un joc dur. Ou toa
ta 6'dfestea, handbaliștii romîni 
au acționat calm, menținînd în 
permanență un avantaj de cîte- 
va goluri. Scorul a evoluat 
astfel: Oțetea (35) din 7 metri, 
Strom (39), Gulden (40), Sve
stad (42), Oțelea (43), Schmidt 
(46), Moser (47), Gulden (49), 
Graf-Wang (51), Schmidt (52), 
Hnat (56). La situația de 14—10 
pentru formația noastră, gazde
le au beneficiat de două arun
cări de la 7 metri transformate 
de Gulden și, astfel, reprezen
tativa R.P. Romine a terminat 
victorioasă cu scorul de 14—12.

Meciul (televizat în întregi
me) a fost condus excelent de 
B. Ahronius (Suedia). Au jucat 
formațiile : R.P. ROMÎNĂ : Redl 
(Bogolea) — Covaci, Hnat, Mo
ser, Costache I, Costache II, 
Bădulescu, Nodea. Oțelea, 
Schmidt ; NORVEGIA : Gru- 
ben (Rustad) — Ringlund, Lin
nes, Svestad, Hals, Graf-Wang, 
Gulden, Schonfeldt, Strom, 
Hansen.

Selecționata țării noastre a 
părăsit orașul Oslo în cursul 
zilei de miercuri, îndreptîn- 
du-se spre Hălsingborg, unde 
va întîlni joi seara, din nou, 
formația Suediei.



BiflaraJii au dominat ultimele probe nor^ce
POIANA BRAȘOV, 27 

(prin telefon, de la tri
misul nostru). Și marți, 
vremea a favorizat 
desfășurarea întrecerilor 
de schi din Poiana Bra
șov. De astă dată, au a
vut loc probele de 30 km 
seniori și 3x5 km ju
nioare, din cadrul cam
pionatelor republicane la 
probele nordice. Ca și la 
15 km, reprezentantul 
clubului sportiv Dinamo 
Brașov, Dinu Petre, i-a 
dominat pe ceilalți par<- 
oipanți și a cucerit al 
doilea titlu de campion 
republican, de data a- 
eeasta la o diferență de 
peste 2 minute. La fete, 
ștafeta Dinamo a învins 
eomod. fără a ciștiga in
să titlul de campioană, 
deoarece cursa -nu a fost 
terminată decît de 3 șta
fete. Pentru a ee de
cerne titlul erau insă 
necesare cel puțin 5 șta
fete...

Revenind la desfășura
rea probei de 30 km, tre
buie să arătăm că ea nu 
s-a bucurat de atenția cuvenită din 
partea organizatorilor. Concurenții au 
fost anunțați cu o seară înainte că 
vor parcurge de două ori 15 km ; în 
dimineața cursei, traseul a fost mo
dificat, iar în timp ce sportivii aler
gau in această dificilă probă li s-a 
anunțat că vor parcurge un alt tra
seu. In aceste condiții, nu e de mi
rare că s-au produs încurcături, cu 
atit mai mult cu cît nici nu ‘fuseseră 
instalate posturi de control in punc
tele importante. A fost o - greșeală 
regretabilă din partea Federației de

ELENA TOM

4 la seniori), llona Micloș (3) și Ana 
Scherer (1, coborire). Starea zăpezii 
este excelentă promițind o bună des
fășurare a ' probelor. Iată și progra
mul ipe zile : joi 28 februarie : sla
lom uriaș; vineri 1 martie : slalom 
special; sîmbătă 2 martie : antrena
ment non-stop coborîir; dupninică 3 
martie : coborire.

D. STANCULESCU

Noi întreceri
Z« bazinul Floreasca

Și la sfîrșitul acestei săptămîni ama* 
torii natației din Capitală vor putea ur
mări la bazinul acoperit Floreasca un 
program atractiv. Astfel, sîmbătă seara, 
de la ora 20,30, sînt programate jocuri 
de polo din cadrul etapei a Il-a a cam
pionatului de hală pentru echipele de 
juniori : Progresul — S.S.E. 2; Clubul 
sportiv școlar — Știința. Duminică, de 
la ora 9,30, se desfășoară întîlnirile din 
cadrul etapei a lila a campionatului 
de hală pentru echipele de copii : S.S.E. 
2 — Știința ; C.S.S. — Steaua ; S.S.E. 1 
— Rapid. De la ora 12 campionatul de 
hală pentru echipele de juniori progra
mează alte două parttde : Dinamo — 
Rapid și S.S.E. 1 — Steaua. Duminică 
după-amiază vor avea loc întrecerile 
rezervate copiilor în cadrul celei de a 
H-a etape a campionatului orașului Bucu
rești, la înot. Participă cluburde : Di
namo, Rapid, Steaua, Clubul sportiv 
școlar, S.S.E. 1, S.S.E. 2,

w
După consumarea etapei a H-a a cam

pionatului de hală rezervat echipelor de
copii clasamentul se .pr ezint ă astfel ;

1. Steaua 2 2 0 0 13: 2 6
2. C.S.S. 2 2 0 0 12: 2 6
3. Rapid 2 10 1 7: 4 4
4. S.S.E.2 2 10 1 6: 5 4
5. S.S.E. 1 • 10 0 5: 1 3
6. Progresul 2 0 0 2 1:11 2
7. Știința 1 0 0 1 1J0 1
8. Dinamo 2 OO S 1:10 0

PARTICIPAȘI LA „CUPA 'SPORTUL POPULAR" 
ÎȘI ÎMPĂRTĂȘESC IMPRESIILE...

Ediția de anul acesta a „CUPEI 
SPORTUL POPULAR", care — prin 
participare, amploare și nivel tehnic 
— a devenit o competiție de bază a 
juniorilor și junioarelor, a stirnit co
mentarii mai mult ca în aiți ani, 
printre cei prezenți la finale în sala 
Floreasca, în cele trei zile de între
ceri. Iată cîteva impresii și aprecieri 
asupra valorii turneului și o^^por- 
tării echipelor.

E. ROGOLEANU, conducătorul lo
tului de juniori al C.S.M. Reșiia: 
„Competiția ți-a atins scopul : a con
stituit o bună trecere în revistă și 
selecționare ■ celor mai bune ele
mente. La băieți au ieșit in evidență 
echipele buourertene, care s-au pre
zentat bine jpn gătite fizic, tehnic și 
tactic. Cred ca nu greșesc cind spun 
că aceste formații pot face față cu 
succes ■ echipelor de categorie A. Mi-a 
plăcut foarte mult meciul C.S.Ș.— 
S.S.E nr. 2, în care s-a jucat la un 
nivel cu mUlt superior celorlalte par
tide, cu faze spectaculoase, realizate 
in special de S:S.E. nr. 2. După pă
rerea mea, «îșttgătoarea morală este 
această echipă, deși C.S.Ș. prin va
loarea jucătorilor săi și omogenitatea 
sa era considerată ca favorită. La 
fete, revelația turneului a fost — 
după mine — Știința Babeș-Bolyai

mod special pe Floroianu, Olaru și 
Nicolae. Succesul nostru se datoreștd 
aplicării unei tactici mai bune. La 
Juniori mi-a plăcut partida C.S.Ș.— 
S.S.E. nr. 2. Subliniez faptul că în 
acest joc am văzut pentru prima oară 
apărarea om la om, bazată pe o bună 
pregătire".

PROF. C. POPA, antrenorul echi
pei C.S.S. Banatul Timișoara; „Cred 
că toate echipele finaliste s-au pre
gătit foarte serios și datorită acestui 
fapt meciurile lor au fost disputate} 
pasionante. Subliniez in mod special 
disciplina tinerelor elemente, organi
zarea bună și arbitrajele competente, 
factori care au contribuit la nivelul 
ridicat al competiției".

O. LEIKEP, arbitru din Sibiu : „Iii 
comparație cu alte jocuri de junior} 
pe cane le-am văzut, cele din cadrul 
„CUPEI SPORTUL POPULAR" au 
fost de un nivel superior, grație 
bunei pregătiri a majorității echi
pelor".

Aceste aprecieri, ca și altele, do
vedesc din plin valoarea ridicată a 
ediției de anul acesta a Cupei, pre
cum și bogăția cadrelor handbalului 
nostru in 7, rod al unei munci entu
ziaste și consecvente a profesorill#* 
și antrenorilor.

specialitate și a Comisiei regionale 
Brașov.

Iată rezultatele tehnice :
30 km : 1. Dinu Petre

1:46'25” ; 2—3. Gh. Bădescu și G. Vil- 
moș (Dinamo) 1:48'30” ; 4. I. Rășină 
(Dinamo) 1:45'53” ; 5. St. Drăguș 
(Casa Ofițerilor Brașov) 1:50 03” ; 16 
V. Atexandrescu (Vonța Sinaia) 
1*54’09” ; T. Gh. Cincu (C.O.Br.) 
1:54*47” - 8. B. OHeenu (Tractorul) 
155'07”.

3 x*5 km ; 1. Dinamo fluliana Bb- 
>azi. Juliana Matei, ’Miarcela Bratu) 
1:21.28" ; .2. Tractorul (Rodica Stoian,
Ana Bărbășescu, Doina Boboc) 
1:25’23” ; 3. l.’U.F. (Rodica Munteanu, 
Rodica Șindilaru, Agafteia Hann) 
1127'40”.

★

După cinci ani, campionatele repu
blicane ale seniorilor și senioarelor 
la probele alpine se dispută din nou 
în Bucegi. De joi pină duminică, cei 
mai buni schiori din întreaga țară 
vor lupta pentru cucerirea titlurilor 
de campioni, care anul trecut au lost 
deținute de: Cornel Tăbăraș (toate

- —- =
CAMPIONATUL REPUBLICAN DE JUNIORI

Ana tne (floretă) și Anton lercoșan (sabie) —
cîștigătorii fazei pe Capitală

Sîmbătă ți duminică au avut loc 
ultimele întreceri din cadrul campio
natului republican de juniori — faza 
pe Capitală. întrecerile s-au desfă
șurat la două arme, floretă feminin 

| și sabie.
Pe primul loc, la floretă, s-a si

; tuat maestra sportului Ana Ene
(Progresul), care a avut o comportare 

1 foarte bună și constantă (a pierdut 
un singur asalt, în semifinală, la 
Manuela Chira). De remarcat că în 
finală, ea a ciștigat toate asalturile 
la 1 și la 0. Manuela Chira (Știința) 
a avut și ea o comportare bună (în 
finală n-a pierdut decit un singur 
aealt, la Ene). Clasament floretă fete:

1. Ana Ene (Progresul) 5 v., 2. Ma
nuela Chira (Știința) 4 v., 3. Viorica 
Dragoș (Știința) 2 v., 4. Marina Stan
ca (Progresul) 2 v., 5. Cornelia Or- 
fanu (Știința) 1 v., 6. Dana Dumitriu 
(Știința) 1 v.

La sabie cei 15 participanți au tras 
în două serii. Anton lercoșan (ABSS) 
a ocupat primul loc, cu o singură 
înfrîngere, la Virgil Costache (SPC).

Clasament sabie : 1. Anton lercoșan 
(ABSS) 6 v., 2. Virgil Costache
(SPC) 5 v., 3. Cristian Costescu
(ABSS) 4 v., 4. Eugen Ganea (Steaua) 
4 v., 5. Ion Dumitriu (SPC) 4 v., 6. 
Nicolae Palei (ABSS) 2 v.

Echipa CLURW.UI SPORTIV ȘCOLAR, ctștigâtoare pentru a patra oară oaș 
secutiv a „CUPEI SPORTUL POPULAR" la juniori

Foto : Gh. Amuza

Cluj, care a constituit un demn ad
versar pentru S.S.E. Ploiești, câști
gătoarea competiției. In ee ne pri
vește, sîntem bucuroși că am parti
cipat la turneul final pentru că am 
avut numai de învățat din punct de 
vedere tehnic și organizatoric".

A. HOFFMANN, antrenorul echipei 
S.S.E. Ploiești (junioare): „întrecerea 
fetelor a fost mult mai echilibrată 

1 decît anul trecut. Niv-elul ridicat al 
competiției se datorește faptului că 

L au participat și două formații de ca
tegorie A. C.S.S. Banatul Timișoara 
a fost, după părerea mea, adversarul 

1 cel mai dificil, prin pregătirea sa 
bună. Dintre jucătoare menționez în

RTLETISM
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RĂSPUNDEM CITITORILOR

Aspecte actuale ale formei sportive
Mai multi cititori s-au adresat ziarului cu rugămintea de a le ex- 

pHca -ee se înțelege sub termenul de ,Jormă sportivă*. 'Cum aeeastă 
problemă este deosebit de vastă, depășind ■ cadrul unui singur articol, 
ne-am gmdit s-o prezentăm .intr-o suită de ■materiale și pentru aceasta 
ne-am ■ adresat tov. dr. MIRON GEORGESCU, directorul Dispensarului 
central pentru sportivi, medic, antrenor și cercetător in domeniul cul
turii fizice și sportului.

Autorul a sistematizat principalele aspecte ale formei sportive, 
bazîndu-se pe lucrările din ultimele două decenii oa și pe experiența 
sa personală. Astfel, materialul va aborda următoarele lew:

1. Ge este forma sportivă
2. Cum se aobindește forma sportivă
3. Semnele principale ale formei sportive
4. Cit durează această stare
5. Cum se pierde forma sportivă.
Așadar, în numărul de astăzi:

CE ESTE FORMA SPORTIVĂ ?
Planul anual de antrenament al 

fiecărui sportiv prevede o perioadă 
în care, ca urmare a pregătirii meto
dice făcute -pină atunci, el este capa
bil să obțină cele .mai înalte perfor
manțe.

Această perioadă se fixează astfel 
Incit să coincidă cu competițiile cele 
mai importante ale sezonului și in 
funcție de ea se alcătuiește planul 
de antrenament pe întregul an.

Perioada menționată este denumită 
.(perioada de formă sportivă" iar sta
rea tn care se -găsește sportivul ..sta
tei de formă sportivă". Te-mcmll 
eformă sportivă" face parte din vo

cabularul sportiv internațional și a 
intrat in limba romină o dată cu 
multi alți ■ termeni -sportivi.

Metodica modernă de antrenament 
acordă o deosebită importanță pro
blemelor diverse ș de «nare com
plexitate legate de forma sportivă. 
Un număr mereu crescind de cerce
tători se străduiesc să îmbogățească 
cunoștințele noastre asupra formei 
sportive.

FORMA SPORTIVA ESTE - <> STA
RE FIZIOLOGICA -SPECIALA CE 
SE DOBfNDFȘTE prin ANTRENA
MENT. m ACF'ASTA STARE SPOR- 
TTVWL ESTE ’CAPABIL SA OBȚI

NĂ -OELlE MAI ÎNALTE PERFOR
MANȚE.

Pentru a se ajunge m starea de 
formă sportivă trebuie să se acorde 
importanța corespunzătoare tuturor 
factorilor antrenamentului. Numai 
prin ■ dezvoltarea armonioasă, in func
ție 'de caracteristicile fiecărui spor
tiv, a factorului fizic, tehnic, tactic, 
moral și de voință, in condițiile unui 
regim de viață și alimentar adecvat 
sc poate dobindi forma sportivă.

DACA NU SE ȚINE SEAMA DE 
INTERDEPENDENȚA DINTRE FAC
TORII ANTRENAMENTULUI, DACA 
ALIMENTAȚIA NU ESTE CORES
PUNZĂTOARE CU INTENSITATEA 
ANTRENAMENTULUI, REGIMUL 
DE VIAȚA NU ASIGURA O JUDI
CIOASA ALTERNARE A EFORTU
LUI CU ODIHNA ȘI NU SE EVITA 
EXCESELE DE ORICE NATURA, 
SPORTIVUL VA CHELTUI IN MOD 
ZADARNIC TIMPUL ȘI ENERGIA, 
PENTRU CA NU VA INTRA IN 
FORMA.

Performanțele sportive înalte sint 
■rezultatul activității tuturor organe
lor și sistemelor corpului omenesc. 
Prin antrenamente îndelungate se . a
junge ca -fiecare parte a organismu
lui să fie dezvoltată în -mod cores
punzător și să-și aducă contribuția a- 
tuaci -ciad «a - este accesată.

Stadiile făcute au pus în evidență 
importanța activității nervoase supe
rioare pant.ru dnbîndirea stării de for
mă sportivă (Knetoovnikov, Vasilie- 
va). Scoarța cerebrală ajunge la cea 
mai perfectă stare funcțională. Cele 
două -procese fundamentale ale sale, 
excitația și inhibiția, ating nivelul 
optim în ceea ce privește forța, echi
librul și modalitatea lor. Mecanismele 
nervoase de coordonare se perfecțio
nează neîntrerupt m -timpul lecțiilor 
de antrenament și ajunge în timpul 
stării de formă sportivă la o mare 
precizie și eficiență.

Datorită activității sistemului ner
vos central se stabilesc, la sportivul 
în formă, cele mai bune interrelații 
funcționale intre toate aparatele și 
sistemele corpului omenesc. Activi- | 
tatea aparatului locomotor primește 
astfel in timpul efortului sportiv, 
sprijinul puternic al tuturor celorlalte 
părți ale organismului.

Baza fiziologică a performanțelor 
superioare realizate în timpul stării 
de formă sportivă o constituie, deci, 
creșterea capacității funcționale a 
fiecărui aparat și sistem al corpului 
omenesc și desăvîrșirea mecanisme
lor de coordonare. Se realizează ast
fel o unitate funcțională perfectă in
tre marele număr de organe și sis
teme care alcătuiesc corpul omenesc.

dr. MIRON GEORGESCU

In numărul -viitor -ttesspr:
CUM SE DOB1NDEȘTE *

FORMA SPORTIVA .

Pentru a culege roade bogate 
la vară

Sezonul competițiilor atletice în aer 
liber bate ia ușă. In vederea lui, 
toată lumea se află de mai multe 
săptămâni pe „poziții", pregătindu-se 
cu seriozitate. Se știe doar că te
melia succeselor — din vară și 
toamnă — se clădește acum, în 
timpul zilelor friguroase ale iernii. 
Atlețu noștri s-au convins — pe 
pielea lor - de temeinicia acestui 
principiu, mai ales că fiecare dintre 
ei a cules (sau n-a cules !) în vară, 
roadele acestei pregătiri din iarnă.

Sezonul anului 1963 a început -să 
fie pregătit încă din toamna anului 
trecut și, după cît se pare, trebu
rile merg destul de bine pentru 
marea majoritate a atleților fram- 
tași.

Prima concluzie, cea oficială de< 
sigur, asupra felului în care s-au 
pregătit atleții noștri, va putea fi 
trasă la sfîrșrtul acestei săptămîni- 
pe baza rezultatelor obținute de ei 
în cadrul concursului republican de 
sală de la Floreasca II.

Concursul de sîmbătă și duminică 
nu reprezintă însă pentru atleții 
participanți un scop în sine, evitîn- 
du-se în acest fel orice tendință de 
schimbare a ritmului și conținutului 
pregătirilor efectuate pentru compe
tițiile din perioada fundamentală; 
El trebuie să marcheze, în mod cît 
mai fidel, nivelul de pregătire ge
nerală a fiecărui atlet, nivelul atins 
în dezvoltarea calităților sale fizice 
de bază. Acestea vor fi arătate nu 
atît de rezullatele probelor „clasice" 
ale concursurilor de sală, cît mai 
ales de rezultatele ce se vor înre
gistra la normele de control (trac
țiunea în brațe, 50 m, cros, -sări
tura în lungime fără elan). Vor fi 
evidențiate în felul acesta calități 
ca forța, viteza, rezistența și de
tenta, adică tocmai acele elemente 
în a -căror rezultantă se află -per
formanțele din vară, dacă bine în
țeles vor (fi completate în măsura 
euvenită șl de factorul tehnică!

pant.ru


Farul Constanța— 
Selecționata Be tineret 
a R.D.G. 1-1 (1-0)

BERLIN, 27 (prin teleion). — Farul 
Constanța a susținut azi ultimul meci 
din cadrul turneului pe care l-a în
treprins în R. D. Germană. Constăn- : 
țenii au întîlnit din nou echipa de 
tineret a R. D. Germane cu care cu 
citeva zile în urmă au terminat la e- | 
galitate (0—jO) la Berlin. Meciul re
vanșă disputat la Dresda s-a ridicat 
la un bun nivel tehnic. Ambele echipe 
și-au apărat șansele cu multă ardoa
re, excelind în special apărările. In

. ciuda terenului dificil (acoperit cu ză- ' 
padă și gheață) cei 4.600 de specta-

PRIF1A EDIȚIE A „CUPEI L ft HP*
---------------------------------------------------------------

Trei noi recorduri ale R. P. R.
Anul acesta, vremea a ținut cu pa

tinatorii. Beneficiind mai mult timp 
de gheață, „viteziști!” noștri s-au 
antrenat temeinic. Eforturile lor în 
procesul de instruire s-au concretizat 
prin noi recorduri în ultimele com
petiții, desfășurate pe pista lacului 
Ciucaș din Tușnad. După cele stabi
lite în „Cupa Dinamo", Eva Farcaș 
și Eleonora Laurențiu (Mureșul Tg. 
Mureș) au reușit — de data aceasta 
eu prilejul primei ediții a „Cupei 
F.R.H.P.“, cu probe la alegere — să 
amelioreze propriile performanțe. Eva 
Farcaș și-a corectat recordul la 3.000 
m (6:16,4), parcurgind această distan
ță în 6:11,4, iar Eleonora Laurențiu

a fost cronometrată pe 500 m cu 55,4 
sec. iar pe 1 000 m cu 1:54,6. Rezul
tatele Eleonorei Laurențiu reprezintă 
noi recorduri ale țării la categoria 
15—16 ani (v.r. 55,5 sec și respectiv 
1:55,5).

In cadrul acestui concurs, o com
portare frumoasă au mai avut Ion 
Fazekaș (Dinamo), cîștigătoru] probe
lor de 300 și 500 m (cat. 13—-14 ani), 
seniorul Gheorghe Katona (Dinamo)* 
care a parcurs 500 m în 46,8 sec.* 
Ștefan Papp (Mureșul Tg. Mureș) în
vingător în proba de 10 000 m cu 
timpul de 19:27,7, Dan Lăzărescu (Di
namo), Valeriu Mureșanu (Dinamo)* 
Andrei Okoș (Voința Brașov) ș. a. 
înregistrați cu rezultate valoroase.

-cadrul pregătirilor pentru noul snon arbitrii bucureșteni au în program și 
witreuumente In aer liber Jalâ-i la lucru într-tnm din ședințele de -pregătire în 

incinta velodromului Dinumo.
Foto: Gh. Amuza

ICE E NOU LA UNIREA DEJ

£ch»pa de categorie B Unirea Dej 
te ^pregătește intens pentru reluarea 
■aTiipionatului, sub conducerea an
trenorului Gh. Tomescu, ajutat de 
astructorul voluntar V. Panțîru.

Din lotul echipei fac parte : Tu- 
toianu, Servațius, Tugulea, Cravcic, 
'Matușinca, Duca II, Popescu, Vasile, 
Batuzu, Bandi, Iatan, Costescu, Fio- 

Kim, Matei, Szabo, Pe- 
, Găbudeanu.

de o lună de zile care 
pînă la reluarea cam- 

va pune accent pe 
pregătirii fizice pre-

Concluzia principală care se poate 
trage după acest joc este că echipa 
mureșeenă este bine pregătită fizic. 
Cele opt goluri au fost marcate de 
Fodor (2), Bartok (2), Iozsi, Vass X, 
St. Nagy și Vegh. Azi, Mureșul joacă 
la Bistrița cu 
duminică la 
echipă, floan

echipa locală Gloria, iar 
Tg. Mureș, eu aceeași
Păuș, coresp.).

«ea, Bujor,
’treanu, loja,

•In perioada 
a mai rămas 
pionatului, se 
îmbunătățirea 
cum și pe omogenizarea între com
partimente (A. Kontrai, coresp.).

BUNA pregătire fizică 
LA MUREȘUL TG. MUREȘ

■Duminică, MuTeșul Tg. Mureș 
joc amical cu Voința 

Tg. Mureș. Scorul a 
(4—0) pentru Mureșul.

a

AZI, RAPID JOACA In CIULEȘTI

Echipa Rapid București susțme azi 
după-amiază, îneepind de la ora 
14,45, un joc de antrenament în Giu- 
lești. Feroviarii vor întilni, cite o 
repriză, pe Vestitorul și Tehnemetal, 
din campionatul orășenesc.

tori au asistat la un spectacol valoros 
furnizat de cele două formații.

Farul a lăsat din nou o impresie 
bună prin jocul desfășurat în sd- 
teză ți pregătirea fizică excelentă. 
Scorul a fost deschis in mm 20 : 
Bukossi scapă singur, dar Hoffmann 
îl faultează. Arbitrul acordă penalti, 
pe care-1 transformă tot BukSssi. In 
prima parte a jocului, Farul a avut 
mai multe ocazii de gol.

După pauză, jocul devine mai echi
librat și gazdele reușesc să înscrie tot 
din penalti : Buzea îl faultează pe 
Miiller și lovitura de la 11 m este 
transformată de Librectrt (mm. 65). 
Partida ia sfirșit cu rezultatul de 1—1 
in ciuda faptului că fotbaliștii romrni 
au -dominat in continuare.

Campionatele oniversitare pe anul 1963
Ca și în anii precedenți studenții ve

nit i în vacanța de iarnă la Sinaia au 
urmărit cu interes finala campionatului 
universitar de șah, ajunsă acum la a 
cincea sa ediție. La întreceri au luat par

te reprezentanții a 10 centre noi uni
versitare din toată țara, 28 băieți și 

1B fete.
Concursul s-a desfășurat după siste

mul elvețian, de-a lungul a 7 runde. 

Durata «eurtă a turneului -și condițiile 

specifice ale sistemului de concurs au

susținut un 
Tîmăveni, ia 
lost de 8—0

9 Rezultatul meciului amical 
duminică între echipele Unirea 
cea și Metalul reg. Argeș a 
1—0 în favoarea -echipei Metalul și nu 
în favoarea echipei Unirea, cum a apărut, 
dmtr-o greșeală de reeepțienare telefo
nică, în ziarul nostru de mar|i.

disputat 
R. VR- 
fost de

De la I. E. B. S.

determinat o luptă acerbă pentru vic
torie în fiecare rundă între principalii 
pretendent la titlu. Au cîștigat pe merit, 
nu fără mari emoții, Iosif Szabo iw; 
puncte) la băieți și Brantsch Ibidrun 
(6 puncte) la fete, ambii din București. 
In întrecerea băieților s-au mai remarcat 
Nicolae Dăneț (Buc.) 5l/2, Zoltan Nagy 
(Iași) <fi Cristian Crăciun (Buc.) 9 
puncte. La fete rezultate bune au obținui 
Gertrude Baumstarck (Timișoara) 6. D>- 

dona Cioponea (Timișoara), Viki Vidra** 
cu (Buc.), Pia Brînzeu (Timișoara^ 

și Marieta lonescu (Iași) cu 
puncte.

Performanța tinerei școlărițe 

șoara, Pia Brînzeu, mezina

feminin, clasată printre fruntașele cam

pionatului, cu toate că are numai 14 ani, 

merită toată lauda.

cite

Discuție asupra driblingului
în jocul de fotbal modem, driblingul 

-se impune ca unul dintre procedeele 
importante, exprimmd valoarea jucă- 

1 torului prin calitățile specifice (viteză 
de reacție și de execuție, forță și re
zistență), toate executate în condiții de 
kidemînare, în luptă cu adversarul. 
Atît la ultimul campionat mondial cît 
și în timpul parcurs de atunci s-a în
registrat o schimbare în raportul de 
forțe dintre atac și apărare. Compar
timentul defensiv s-a întărit, ceea ce 
a făcut ca sarcinile liniilor de atac să 

i fie mai dificile. Preocupările specialiș- 
1 tilor sînt îndreptate îri prezent spre 
găsirea celor mai eficace mijloace de 
atac. De altfel, problema trasului la 

i,poartă ca și driblingul, teme ale an
chetei ziarului „Sportul popular”, vin 
să confirme necesitatea perfecționării 
acestor două procedee de mare impor
tanță în condițiile actuale de dezvoltare 
a fotbalului. Se impune de la început 
o precizare : driblingul ca și celelalte 
procedee tehnice ale jocului de fotbal 

, nu poate fi tratat, înțeles și mai ales 
însușit și perfecționat separat, deoarece 
aceste procedee se găsesc în timpul 

1 jocului în strînsă legătură unele cu al
tele, adică avînd un scop tactic (spre

i exemplu : conducere, 
pasă ; preluare, 
4a poartă : pasă 
«fentă, dribling, 
Se v-observă deci
^procedeu de legătură 
acțiunilor jocului. Cu 
•îwcepe și nici termina 
Din exemplele arătate
reiese că driblingul nu se poate exe
cuta fără o fentă prealabilă. De altfel, 
driblingul înseamnă conducerea mingii 
cu fentă 
sar.

«Pentru 
execuția
stăpînește foarte bine BIOMECANICA 
mișcării acestui procedeu. Ne referim 

'numai la biomecanica mișcării, nu șl 
la modul în care înțelege uneori Ion 
lonescu să utilizeze acest procedeu.

— El stăpînește mingea bine, o con
duce aproape de picior, uitîndu-se în 
același timp și la adversar ; o trage, 
o trimite, o lovește cu efect, toate 
acestea cu multă- corectitudine.

— Stă într-o poziție fundamentală co
rectă, cu toate articulațiile ușor flexate, 
puțind să plece în orice direcție repede 
înaintea adversarilor pe care de obicei 
îl prinde pe picior greșit.

— Știe să fenteze, să-și treacă greu
tatea de pe un picior pe celălalt, fără 
să atingă mingea, pînă cînd adversarul 
este prins pe picior greșit.

— Lovește — împinge mingea cînd 
adversarul începe dezechilibrul sau cînd 
•încearcă să lovească mingea, deci cu 
o fracțiune de secundă 'mai repede de- 
Cît el.

— ^Protejează mingea lateral de adver
sar, el. af)îndu-se întotdeauna Intre 
&ni»ge .si adversar.

— Acțiunea următoare este de obicei

fentă, dribling, 
fentă, dribling, tras 
în triunghi, preluare, 
tras la poartă etc.), 
că driblingul este un 

desfășurarea 
nu se poate 
fază de joc. 
din practică

rn 
el 
o 
și

pentru depășirea unui adver-

exemplificare vom analiza 
jucătorului Ton Tonescu care

o altă fentă sau o pasă, tras la poar
tă etc., procedee executate cu mare 
repeziciune pentru ca adversarul să 
nu poată să-1 atace sau să-1 deposedeze.

Aceste șase laze ale driblingului sînt 
necesare, ele executîndu-se în aceeași 
ordine indiferent de felul procedeului 
în care driblează, succedîndu-se cu rit
muri diferite. Marii maeștri ai driblin
gului Pele. Garrincha, Kopa, Sivori, 
Kucera precum și jucătorii romini ca 
Ozon, lonescu, Constantin, Pircălab etc., 
execută driblingul în ordinea arătată 
mai sus, fiecare avînd desigur un stil 
propriu.

Măiestria de a dribla este în ultimă 
analiză o îmbinare o posibilităților 
FS1HO-MORFO-FUNCTIONALE ale u- 
nui sportiv adaptate la cerințele jocu
lui date de : starea atmosferică, a te
renului, valoarea adversarului direct și 
indirect și poziția lor. apropierea de 
poartă, valoarea coechipierilor și po
ziția acestora ca și de desfășurarea jo
cului (rezultatul la un moment dat). 
Găsirea celei mai bune soluții, de mul
te ori într-o fracțiune de secundă, de
pinde de atîți factori care trebuie 
rezolvați aproape în aeelași moment 
îneît se poate face o apropiere între 
dribling și artă.

In continuare vom da cîteva aspecte 
metodice de care trebuie să se țină 
seama în aplicarea driblingului :

— în jocul modern se impune exer
sarea driblingului în condiții apropiate 
de joc și chiar de joc.

— să fie folosit cu 
înaintași în jumătatea de 
versarului și mai ales de 
PE DIRECȚIA PORȚII.

—indiferent de situație, -- ---------- —
două driblinguri, unui după altui sînt 
suficiente după care trebuie să urmeze 
o rezolvare rapidă : tras la poartă sau 
pasă. Altfel, se încetinește 
du-se posibilitate apărării 
se reorganizeze.

— schimbarea procedeului 
același adversar, 
acesta surprize.

— în spate si lateral față de poziția 
celui care driblează trebuie să stea 
întotdeauna unul sau doi parteneri, 
pentru a putea primi pasa sau pentru 
a interveni în cazul cînd cel care 
driblează este deposedat de balon.

— între fazele driblingului trebuie să 
existe diferențe de ritm, ele dînd cu 
adevărat valoarea jucătorului șl efica
citatea acțiunii.

— jucătorii care posedă foarte bine 
fentele : cu schimbare de direcție, 
fenta de lovire, fenta de corp, fenta 
cu— privirea, fenta de preluare, fente 
combinate etc. reușesc deseori să-și de
plaseze adversarii pe contratimp, ușu- 
rînd driblingul, reducîndu-1 la proce
deul de conducere a mingii.

— în antrenamentele moderne, valo
rificarea calităților pregnante ale ju
cătorilor se face de antrenor împreună 
cu un jucător. în acest caz se impune 
ca antrenorul să indice cele mai 
exerciții care să ridice valoarea indi
vidual a tuturor jucătorilor.

Cu această înțelegere despre dribling, 
a modului în care antrenorii se pricep 
să îmbine acest procedeu în cadrul pro-

cesulul Instructiv-educath a modului 
în care aceștia reușesc atragă pe 
jucători să-i facă să participe, activ și 
creator sîntem convinși că vom reuși 
să " ...facem un pas înainte.

prof. N. ROSCULEȚ 
prof. V. STĂNCULESCU 

antrenori la clubul Rapid

Pentru întâlnirea internațională de box 
dintre reprezentativele R.P. Romine și 
R.P. Polone de duminică 3 martie de la 
sala Floreasca sînt valabile următoarele 
legitimații eliberate de Consiliul Ge
neral UCFS :

Roșii și maro în piele, albastre în 
derm a tin. gri în dermatin cu ștampila 
„Box", gri în dermatin ale maeștrilor 
și antrenorilor emeriți ai sportului pre
cum și legitimațiile verzi în dermatin 
însoțite de delegații în limita locurilor 
rezervate fiecărui ziar la masa presei.

★
Patinoarul artificial din parcul „23 

August" este deschis pentru public azi 
între orele 17-19, sîmbătă între orele 
17—19 și duminică între orele 10—13.

☆
Pînă la 5 martie a.c. cluburile șl a- 

sociațiile sportive pot încheia contracte 
pentru rezervarea de bilete la jocurile 
de fotbal ce se vor desfășura în acest 
an pe stadioanele „23 August" și „Repu- 
blicii“. informații la sediul întreprinde
rii str. V. Contă 16 sau telefon 11.79.70 
Interior 116 sau 186.

din T i mi- 

turn-ului

De la L C. F

Vineri 1 
loc în sala 
tului de Cultură Fizică ședința lec
toratului cu următoarea ordine 
de zi :

I. Conf. dr. Andrei Iliescu și Cont 
dr. Andrei Demeter — PROBLEME 
ANATOMICE, FIZIOLOGICE ȘI ME
TODICE ALE ANTRENAMENTULUI 
PRIN EFORT IZOMETRIC.

II. Discuții.

martie 1963, ora 18, are 
de festivități a Instîtu

1X2X1X21

precădere de 
teren a ad
ia 20 de m

apreciem că

jocul, dîn- 
adverse să

de a dribla
creindu-1 in felul

bune

• In sprijinul documentării dumnea
voastră, iată citeva amănunte asupra 
desfășurării ultimelor partide de divizia 
A disputate între ele de protagonistele 
concursului Pronosport din această săp- 
tămÎDă :

CATANIA — GENOA 3—1. Catania 
conducea in minutul 14 en 2—0 (Pe- 
troni ți Seymaniak). In min. 52 Galii 
reduoe din diferență iar Petroni sta
bilește scorul final in min. 75.

TORINO — JUVENTUS 0—1. Juven
tus a înscris golul în min. 49 (Miranda), 
Torino a revenit și a atacat piuă in 
final.

ROMA — LANEROSSI 0—1. Marea 
surpriză a etapei. A marcat Puia (min. 
60).

SAMPDORIA — MILAN 2—1. Samp- 
doria, cu un plus de agresivitate, a 
smuls victoria în repriza a doua. Autorii 
golurilor: Pivatelli (M) — min. 42, 
Bergamaschi (S) — min 58 și Toro 
(S) — min. 79.

VENEZIA — MODENA 4—1. La 
pauză Modena conducea cu 1—0 
(Brulls). In repriza secundă oaspeții 
au căzut complet, permițînd Venerici 
să înscrie de patru ori : Mencaeci (mia. 
47 și 60), Raffin (89), Bartu (90).

MANTOVA—NAPOLI 2—1. Sonnani 
(min. 17 — din penalti) ți Reeagni

(min. 75) au realizat golurile Mantovei. 
Fraschini a marcat pentru Napoli.

FIORENTINA — PALERMO 3—1. 
De-abia in partea a dona a întUnirri a 
fost capabilă Florentina să-și impună 
superioritatea. Realizatorii punctelor: 
Marcbessi (penalti). DelPAngelo, Him- 
rin (F) și Fernando (P).

BOLOGNA — SPĂL 4—1. Bolognerii 
și-au asigurat victoria încă din primele 
45 de minute cînd eonduceau cu 3—0 
(Pascntti, Bulgarelli, Haller). După 

pauză s-au mai Înscris două goluri : De 
Souza (S) ți Bulgarelli (B).

INTER — ATALANTA 1—2. Una 
dintre rarele mlrîngeri ale milanezilor 
în actualul campionat. Și încă pe teren 
propriu! Golurile au fost realizate de 
Da Costa și Chrietiensen (A), Mauola 
(Inter).

AZI ULTIMA ZI pentru cumpărarea 
biletelor la TRAGEREA

LUI 1

mentare se fac 10 
extragerii pentru premiile obișnuite).

• Pe lista premiilor suplimentare fk 
garează cîștiguri de mare valoare. Cel» 
mai atractive premii, AUTOTURISMELE 
și EXCURSIILE IN R.S. CEHOSLOVA
CĂ, se acordă în număr NELIMITAT* 
la raport eu vînzarea.

extrageri (în afara

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres din 27 10- 

bruarie 1963, au fost extrase din urnă 
următoarele numere : 25 26 36 li ‘19 «a. 
Numere de rezervă : 24 9. Fond de pre
mii : 530.472 lei.

Tragerea următoare va 
miercuri 6 martie a. c. la

avea too
București.

MĂRȚIȘORU-

are loc tradi- 
Loto-Ontral a

După cum știti, miine 
(ionala tragere specială 
Mărțișorului.

La această tragere specială se atri

buie, in afara premiilor obișnuite în bani, 

numeroase premii suplimentare.
• Pentru atribuirea

Premii e Loto-Central de la tragerea 
din -22 februarie 1963. întregi și sferturi:

Special Ala 26.689 lei și 3 a 6.672 lei; 
Special -B 4 a 6.555 lei și 3 a 1.632 tei; 
Special C 20 a 715 lei și 7 a 176 lei; 
Categoria I 6 a 11.048 lei șl 7 a 2.762 ld; 
Categoria a n-a 20 a 3.358 lei și 22 a 
839 lei ; Categoria a m-a 90 a 764 lei 
și 88 a 191 lei ; Categoria a IV-a 71 a 
1.025 lei și 50 a 256 lei ; Categoria a V-a 
J30 a 531 lei șl și 124 a 132 lei ; Catego
ria a Vl-a 339 a 211 lei și 266 a 52 lei 5 
Categoria a Vil-a 300 a 219 lei și 3®1 
a 54 lei ; Categoria a Vm-a 408 a ITS 
lei și 323 a 43 lei.

premiilor supH- Rubrică redactată (le Loto-Pronosport.

Să sprijinim concursul special Sportexpres!
LOTO-PROX’OSPORT organizează eon- 

cursul special trimestrial Sf‘ORT£X- 
PREȘ

Concursul special STORTEX PREȘ din 
trimestrul I—1963 atrd-uie premii la 
obiecte și Imu la «—/.—re de 6 OHO ORO 
lei Humârui total ai premiilor se ridică 
la 9381b. reprezentînd «i cl ști gurile In 
obiecte și pe cele In bani

Cele mai importante premii sini uulo-

care figurează tontă la suoeesul concursului special 
SPORTEXPRES (trimestrul l—l&f3) 
înlesnind vlmnrea biletelor SPO.R1 EX
PRES și organizarea de participări -lo 
■ooiecliv la concurs Ele pot deveni fa. lori

turismele ^MOSKV ICP
in fruntea listei de clștiguri în obiecte.
In afara lor -se moi -distribuie șl alte 
premii lalorease cum sînt excursiile în 
l1 R S.S prin O N T ‘Carpați, moiocl- 
d^iele MZ și Jauta. frigiderele, mașinile activi ai asigurării unui succes detdin 
de cusut, aragazurile ele.

Consiliile regionale, raionale și oră-
■concursului ‘S'PO RTEXPRES

____,____ _____ ______ _______ -Biletele SRORTEXPRES au prețiil de 
șeni-ști ftlCFS. chlburile *și asociațiile 3 Ini bucata jur tragerea se va desjtrșura 

pol uduoe -o contribuție impur- duinmicâ 31 marile la București.



In preajmă tneci^lUi de box Romlnia-Polont'ai

INTERVIU CU ANTRENORUL FELIX STAMM
Azi încep campionatele internaționale 

de tenis de masă ale Angliei
specialăCorespondență

Fără îndoială, apropiatele întîlnirî 
dintre selecționatele de box ale Romî
niei și Poloniei pasionează nu numai pe 
iubitorii sportului din aceste două țări, 
dar și opinia publică sportivă europeană. 
Și lucrul acesta este firesc, dacă avem 
în vedere val area celor două „naționale", 
faptul că e greu de stabilit dinainte care 
dintre acestea are șanse să se califice 
mai departe. în ce privește echipa Po
loniei care se va deplasa la București, 
ea a fost alcătuită după terminarea re
centului turneu de la Szczecin, care a 
angrenat în întrecere pe cei mai buni 
pugiliști polonezi la ora actuală. A fost 
o trecere în revistă și o verificare a 
potențialului nu numai în preajma în- 
itîlni rilor cu Kominia, dar a constituit 
'to punct de plecare și pentru apropiatele 
-campionate europene de la Moscova.

P-------------------------------------------------------
AZI LA COPEHHAGA,

Primul joc dintre Rapid. București 
și Fredriksberg Copenhaga 

In semifinalele „C.C.E“ la handbal
Astăzi se desfășoară la Copenhaga 

primul meci dintre RAPID BUCU
REȘTI și FREDRIKSBERG COPEN
HAGA. in cadrul semifinalelor „Cu
pei campionilor europeni" la handbal 
In 7 feminin. Echipa noastră campioa
nă s-a deplasat in capitala Danemar
cei cu lotul complet, care cuprinde, 
pe : Irina Hector, Ana Boțan, Maria 
Constantinescu. Elena Hedeșiu, Cons
tanța Dumitrescu ș.a.

r

PE SCURT
ÎN CADRUL unui concurs de haltere 

desfășurat la Habarovsk, Vladimir Kap- 
lunov (L R.S.S.) a stabilit un nou re
cord mondial la cat. ușoară stilul împins 
Cu o performanță de 136 kg. (vechiul 
record îi aparținea cu 135,500 kg.).

ASOCIAȚIA ZIARIȘTILOR sportivi 
din S.UA. a oferit la New York o masă 
tn cinstea atleților sovietici care și-au 
încheiat turneul întreprins în Statele 
Unite. După cum se știe, Valeri Brumei 
și Igor Ter-Ovanesian au cucerit titlu
rile de campioni ai Americii la concursu
rile desfășurate sîmbătă în sala Madison 
Square Garden. Ziariștii americani i-au 
felicitat pe sportivii sovietici pentru re
zultatele lor strălucite și le-au urat noi 
succese.

ECHIPELE de lupte libere și judo 
ale UI î.S.S. și-au încheiat turneul în
treprins în Japonia. Ultimele meciuri 
6-au desfășurat la Tokio, în fața unui 
numeros public. La lupte libere a învins 
U.R.S,S. cu 5,5—2,5 puncte; La j’udo 
* cîștigat Japonia cu 2,5—1,5 puncte.

INTR-IN MECI amical de box des
fășurat la Manchester, campionul euro
pean la categoria „ușoară" Dave Charnley 
(Anglia) a dispus prin KO în repriza a

c]a|t|E|i|<£|o|s|c|o-|Pl
CA IN FIECARE AN mtos va 

face un turneu în Europa. Cu începere 
«P* la 20 mai, Santos va juca 10 partide, 

tțeare îi vor aduce 275 000 de dolari. Din 
poete 10 meciuri, nouă sînt deja fixate: 
:ia Casablanca, la Madrid cu Real (pen- 
litru a serba jubileul lui Di Stefano), cu 
i Anderlecht, 3 meciuri în Germania și 
.1 în Italia.

IN CURIND alte două cluburi bra- 
fzUiene vor veni în Europa. Astfel, Bo- 
tttafogo va juca în Europa avînd în for- 
'mație pe Garrincha și Nilton Santos, 
iar Palmeiras pe Vava- Djalma Santos 

Julinho.
DINTRE cei 14 antrenori ai dlibu- 

tMLor diviziei I portugheze 6 sînt portu
ghezi. Restul ? Un chilian (Riera), dvi 
[unguri, un brazilian, trei argentinieni 
Și un spaniol ;

CLUBUL F.C. VIENA (Austria) a 
^descoperit" pe succesorul stoperului 
;B&u StOtz. Este vorba de iugoslavul 
Bobdanov, cane a jucat la Vojvodina și 
care n-a împlinit încă 22 de ani.

UN FOTBALIST TURC, portarul Su- 
jlcuru, va juea în campionatul Austriei Jja Salzburg.

l STANLEY MATHEWS, care a împli- 
jfhlt 48 de ani săptămîna trecută a spus: 
ifStoke City poate conta pe mine pînă 
i&n 65". Să joci la cincizeci de ani este 
î» treabă !

VICTOR KAPITONOV, campion olim
pic la ciclism, a declarat de curînd că 
cicliștii sovietici se pregătesc cu asi
duitate în vederea noului sezon, îndeo
sebi în vederea primului lor start în 
competiția „Tour de 1’Avenir". Antre

din Varșovia
Ce echipă veți alinia în capitala 

Romîniei ? — l-am întrebat pe Felix 
Stamin, cunoscutul antrenor al reprezen
tativei poloneze.

— Am avut de soluționat numeroase 
probleme dificile. Walasek, de pildă, este 
indisponibil. Totuși, sper că garnitura 
pe care o voi alinia va avea o comportare 
bună. lată-i pe „cei 10“, în ordinea ca
tegoriilor : Zbigniew Oleh, Brunon Bcn- 
dig, Piotr Gutman (Jerzy Adamski), 
Josef Grudzien, Zdzislaw Jozefiak. Jerzy 
Kulej, Helmuth Kuczmierz, Zbignew 
Pietrzykowski, Zdzislaw Josefowicz și 
Zbignew Gugnewicz.

— Ce rezultat scontați să obțineți la 
București ?

— Știu bine că e foarte greu de cîș- 
tigat în fața echipei Romîniei. în ultimii 
ani pugiliștii romini au obținut succese 
rrmarcabile și, de aceea, aș fi bucuros 
să obțin un rezultat de egalitate. Nn voi 
fi supărat însă nici dacă voi pierde cu 
8—12. Cred că Bendig, Grudzien, Pictr- 
zykowski, Josefowicz și Gugnewicz pot 
obține decizii favorabile.

— Care dintre echipe credeți că se va 
califica în semifinale ?

— Nu-mi prea plac pronosticurile, 
prefer întotdeauna să-mi spun părerea 
într-o chestiune sau alta după... termi
narea unei competiții. In legătură cu 
întrebarea pusă, am totuși impresia că 
cele două echipe au șanse egale. Chiar 
dacă vom pierde cu 8—12 la București, 
la 17 martie în orașul Lukow vom în
cerca să recuperăm terenul pierdut.

Echipa Poloniei va părăsi Varșovia 
sîmbătă dimineață, cu avionul, ajungînd 
în aceeași zi în capitala Romîniei.

JAN VOYDYGA 
redactor la „Przeglad Sportowy" 

Varșovia

6-a de fostul campion mondial, ameri
canul Joe Brown.

SPORTIVI din 9 țării: R.P. Bulgaria, 
R.P. Ungară. R.D. Germană, R.P. Polo
nă, R.P. Romînă. Suedia, Finlanda, R.S. 
Cehoslovacă și R.P.F. Iugoslavia și-au 
anunțat de pe acum participarea la tra
diționalul turneu de lupte clasice „Me
morialul Ivan Poddubnîi", care va avea 
loc între 12 și 14 aprilie la Moscova.

JOCURI INTERNAȚIONALE
HOCHEIȘTII sovietici au susținut 

un nou meci înaintea plecării la 
campionatul mondial de la Stock
holm. Partenerul de antrenament a 
fost selecționata secunda a R.S. Ce
hoslovace, care a opus o rezistență 
dîrză cedând la numai două puncte 
diferență 3-5 (8-1 ; 3-3; 0-1). Au 
marcat pentru U.R.S.S. Petuhov (2), 
Volkov, Almetov și Paramotskin, iar 
pentru oaspeți Adamek, Meisner și 
Pokorny.

namentele au loc de 5 ori pe săptămî- 
nă în regiunile din sudul Uniunii So
vietice.

FIRMELE luminoase de informare de 
proveniență maghiară se bucură de un 
bun renume internațional. Asemenea 
firme au fost instalate pe stadioanele 
din Moscova, Berlin, Djakarta. Belgrad, 
Cairo. Aceste firme, avînd dimensiuni 
de 16x17 m, oferă posibilitatea de a se 
scrie rezultatele și în limbile greacă și 
arabă. Tabla are o capacitate de 218 li
tere, cifre sau senine și cuprinde 7 280 
de becuri.

GUVERNUL japonez și Comitetul de 
organizare a J.O. de la Tokio și-au pro
pus să invite în tabăra de tineret care 
va funcționa în perioada desfășurării 
întrecerilor olimpice 1 500 de tineri din 
străinătate și 500 de tineri din Japonia, 
de vîrste între 15 și 25 ani. Alegerea 
tinerilor va fi făcută de comitetele o
limpice naționale. Tabăra va fi inaugu
rată cu 3 zile înaintea deschiderii J. O. 
și va funcționa 3 săptămîni.

IN ORAȘUL suedez Eskilstuna există 
un „copil minune" : este vorba de Sven 
Erik Andersson, în vîrstă de 11 ani, 
care în proba de schi fond 10 km a 
învins pe cei mai buni juniori în vîr
stă de 16—18 ani.

CUNOSCUTUL statistician în atletism 
Jan Popper (R.S. Cehoslovacă), membru 
al Asociației Internaționale de statisti
cieni la atletism, a alcătuit un clasa
ment al celor mai buni atleți juniori 
din lume și Europa. Iată cîțiva din cei 
mai buni atleți juniori din lume în 
1962 : 100 m Kassev (U.R.S.S.) 10,4 : 400 m 
Arshibald (S.U.A.) 46.0 ; înălțime
Hmarski (U.R.S.S.) 2,10 ; disc (2 kg)

OLECH (R.P. Polonă) 
văzut de Neagu Rădulescu

Baschetbalistele de la Rapid 
pleacă miine la Riga

Echipa feminină Rapid București și-a 
încheiat pregătirile în vederea meciurilor 
pe care le va susține în cadrul sfertu
rilor de finală ale „Cupei campionilor 
europeni*. Feroviarele vor părăsi Bucu- 
rcștiul în cursul zilei de mîine, îndrep-

Campionatul de baschet ! 
al Americii de Sud
LIMA 27 (Agerpres).
In ziua a 7-a a campionatului de bas

chet al Americii de Sud, Brazilia a în
vins cu 110—40 echipa Boliviei, Peru 
a întrecut cu 65—49 pe Chile, iar Para
guay a dispus cu 58—50 de Equador.

Echipa Braziliei continuă seria suc
ceselor în ziua a 8-a a campionatului.
în penultimul meci al turneului, baschet-
baliștii brazilieni au învins cu 80—53 
(44—22) pe Chile. Columbia a dispus
cu 59—52 (28—25) de Bolivia, iar 
Uruguay a întrecut cu 79—65 ( 30—28) 
echipa Argentinei.

DE HOCHEI PE GHEAȚA
MECIURI internaționale : selecțio

nata de tineret a U.R.S.S. — Pros- 
tejov (R.S. Cehoslovacă) 6—1 (2—0 ; 
3—0 ; 1—1) ; R.D. Germana — Z.K.L. 
Brno 8—4 (2—0 ; 5-2 ; 1—2) ; Canada 
— R,S. Cehoslovacă B 9—3 (2—0 ; 6—2; 
1—1) ; Tesla Pardubice — S.K. Soder- 
talje (Suedia) 9-3 (2-0 ; 4-2 ; 3-1) ; 
selecționata Miinchen — S.U.A. 6—4 
(0—0 ; 4—1 ; 2-3) ; Dynamo Karlovy 
Vary — Wismuth Karl Marx-Stadt 
9—3 (0-2 ; 3-0 : 6-1) ; R.P. Polonă - 
S.U.A. 4-4 (0-1, 1-2, 3-1). (Agerpres)

Losch (R.D.G.) 52,22 m ; triplusalt : Gen
tile (Italia) 15,79 m ; prăjină : Steinberg 
(S.U.A.) 4,74 m ; ciocan Michnoveț 
(U.R.S.S.) 60,88 m etc. Dintre juniorii
romini cele mai bune locuri le ocupă 
Mihai Calnioov (locul II în lume la 
lungime cu 7,59 m), Al. Spiridon. al 
VIII-lea în Europa la înălțime (cu 2,01 m), 
Decebal Gheorghiu (la ciocan 52.23 m) pe 
locul VIII în lume.

O NOUA prăjină din material plas
tic ! Presa occidentală relatează că în 
ultima vreme, datorită faptului că prăji
nile din fibre sintetice se rup prea 
ușor, în S.U.A. se experimentează o 
prăjină (tot din fibre sintetice). Ea are 
în interiorul ei un gaz comprimat, care 
o face elastică, fără a se rupe însă.

R.D. GERMANA este una din țările 
în care funcționează cei mai mulți arbi
tri de fotbal. Numărul lor atinge cifra 
de 30 000 ! Curiozitatea mai constă în 
faptul că marea lor majoritate nu de
pășește virsta de 30 de ani.

O STATISTICA a automobilistelor pro
fesioniști care și-au pierdut viața in 
diferite curse desfășurate în 1962 depă
șește toate „recordurile" precedente. 
Printre aceștia se află nume cunoscute 
ca americanii Fast și Leasure, france
zul Oreiller, mexicanul Ricardo Rodri
guez ș.a.

UZINELE cehoslovace „Kovopol" din 
Olomouc produc nu mai puțin de 17 
tipuri diferite de patine. Produsele aces
tei fabrici sînt exportate în 14 țări printre 
care Danemarca, Finlanda, Norvegia. 
Membrii reprezentativei die hochei pc 
gheață a R.S. Cehoslovace, ca și cei 
mai buni patinatori artistici din aoeas-
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După campionatele Internaționale 
ale R.F. Germane, jucătoarele noastre 
de tenis de masă, Maria Alexandru, 
Geta Pitică șl Ella Constantinescu 
vor participa cu începere de azi la

C.S.M. Cluj în finala C.C.E. Ia tenis de masă
(Urmare din pag. 1)

Rezultate . Negulescu-Lauk 1—2 (14, 
—6, —14), Cobîrzan-Lemke 2— 1 (11, 
—12, 10), Giurgiucă-Viebig 2—0 (14, 
16). Giurgiucă a dat numeroase top- 
spinuri și a încheiat majoritatea acțiu
nilor cu lovituri decisive. Negulescu- 
Lemke 2—1 (—19, 16, 20). In udimul 
set, Negulescu a avut 19—15, dar ad
versarul său a recuperat, a egalat și a 
luat conducerea cu 20—19 (mecibol). 
Două acțiuni mai hotărîte ale campionu
lui nostru i-au adus însă victoria. Giur- 

tîndu-se spre Riga, unde vor întîlni 
puternica formație locală Daugava T.T.T., 
actuala deținătoare a trofeului. Prima 
partidă va avea loc duminică 3 martie. 
Lotul lui Rapid cuprinde pe Anca Raco- 
viță, Elena Ivanovici, Viorica Niculescu, 
Cornelia Gheorghe, Eva Ferencz, Dorina 
Marian, Irina Vasilescu ș.a.

• Cealaltă echipă campioană a țării. 
Steaua București, va evolua, de ase
menea, la sfîrșitul acestei săptămîni 
peste hotare în cadrul unui important 
turneu internațional organizat de clubul 
Vorwârts din Halle. Militarii vor părăsi 
Capitala în cursul zilei de astăzi. După 
cum ne-a anunțat antrenorul formației, 
prof. C. Herold, bucureștenii vor depla
sa lotul lor obișnuit cu Folbert, Nedef, 
Nosievici, Niculescu, Fodor, Diaconescu, 
Gh. Valeria, Cimpoiaș, Cimpeanu, T&- 
dossy, Dimancea și Suciu.

FOTBAL PE GLOB
FRANȚA — ANGLIA 5—2 !

Aseară, în cadrul „Cupei Europei" 
interțări, s-a disputat la Paris parti- 
da-retur dintre reprezentativele Fran
ței și Angliei (1-1 în primul meci).

Arătînd o deosebită eficacitate 
fotbaliștii francezi au învins cu un 
scor neaș tapt! : 5—2 (3—0), califi-
cindu-se astfel pentru optimile de 
finală. Golurile au fost marcate de: 
Wisniewski (2), C«os9ou (2), Douis și 
respectiv Smith și Tampling ambele 
cu capul.

ÎN „CUPA CUPELOR"

In primul meci din sferturile de 
finală ale „Cupei cupelor", Botev 
Plovdiv s-a intilnit ieri pe teren pro
priu cu Atletico Madrid. Jocul a luat 

tă țară folosesc, de asemenea, patine 
„Kovopol".

ITALIANUL Giovanni Proietti, de 
mai multe ori participant la „Cursa 
Păcii," și antrenor al echipei de ciclism 
a Italiei, a anunțat că a acceptat invi
tația primită de a pregăti pe cicliștii 
uruguayeni în vederea Jocurilor Pan
americane de la Sao Paulo (Brazilia) și a 
campionatelor mondiale din Belgia. 
După cum se știe, uruguayer.ii au con
stituit o adevărată senzație la ultima 
ediție a campionatelor mondiale desfă
șurate anul trecut în Italia, reușind să 
cucerească medaliile de bronz în cursa 
de 100 km pe echipe.

BOBEK, fost internațional al Iugosla
viei, în prezent antrenor al clubului 
„Partizan" din Belgrad, urmează să 
antreneze în acest sezon unul din clu
burile fruntașe din Egipt.

CAMPIONUL EUROPEAN la „mijlocie", 
Laszlo Papp, va întîlni la 30 martie la 
D^^mund pe pugilistul german Peter 
MuUer, într-o partidă în care titlul nu 
va fi pus în joc. Anunțînd această con
fruntare, Papp a declarat că intențio
nează să se retragă din ring la sfîrși
tul anului. înainte, însă, el dorește să 
aibă posibilitatea de a ataca titlul mon
dial, în prezent în posesia lui Dick Ti
ger.

F.I.F.A. IN FRUNTEA clasamentului !... 
Dintre federațiile internaționale de sport, 
cea de fotbal are cel mai mare număr 
de federații naționale afiliate : 117, cu 
care și conduce în... clasament, urma
tă fiind de I.A.A.F. (atletism) — 100.
F.I.B.A. (baschet) 99, I.T.T.F. (tenis de 
masă) 91, F.I.N.A. (natație) 88, I.L.T.F. 
(tenis de cîmp) 78, A.I.B.A. (box) 72 etc. 

o nouă competiție importantă. Este 
vorba de campionatele internaționale 
alo Angliei, care se desfășoară la 
Brighton, în apropierea Londrei, în 
zilele de 28 februarie, 1 și 2 martie.

giucă-Lauk 1—2 (—15, 18, —18), Co- 
bîrzan-Viebig 2—1 (—20, 19, 13). In 
primul set, Cobîrzan a condus cu 17—13 
și 20—18, însă Viebig a reușit să ega
leze, să conducă cu 21—20 și să dea un 
tuș, adjudeeîndu-și astfel setul. Și în 
setul doi evoluția a fost interesantă î 
14—11, 16—12, 18—15, pentru Cobîr
zan și apoi 19—19, cînd spectatorii au 
trăit momente de mari emoții. Giurgiucă- 
Lemke 2—0 (16, 16). In această ultimă 
partidă, Giurgiucă a jucat mai relaxat, 
cu o tactică mai bună și a ciștigat ca
tegoric.

In urma acestei victorii, echipa C.S.M. 
Cluj s-a calificat pentru finala C.C.E. 
în care va întîlni formația maghiară 
Vasutepitok, campioana R.P.U. La ter
minarea întîlnirii, antrenorul echipei 
Lokomotiv, Giinther Oelschlăgel ne-a Tr 
clarat : „Sintem oarecum surprinși de 
scorul sever cu care a luat sfîrșit întîl- 
nire : 5—2 pentru romini. Ne așteptam 
la un rezultat mai strîns. Din echipa 
romină cel mai în formă a fost Cobîrzan 
Jocul său variat nu-ți îngăduie nicio 
dată să știi ce .acțiune va întreprind"

Datele meciurilor Rapid-P U C.
In „C.C.E. “ la rolei

în sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni", Rapid va intil- 
ni formația franceză Paris Univer
site (Cub: la 10 nwtie la Biucureeșt 
și la 17 martie la Paris.

șfîrșit cu un rezultat de egalitate 
1-1 (1-0). Au marcat Peșev (min. 16 
și Ramiro (min. 74). Returul va avei 
loc la 13 martie la Madrid.

» în afara datelor (modificate 
ale meciului Ferencvaros Budapesta— 
Petrolul Ploiești, au fost stabilite ș 
cele ale altor două partide din ca 
drul sferturilor de finală ale „Cupe 
orașelor-tîrguri" : A.S. Roma -
Steaua roșie Belgrad la 6 martie 1- 
Roma și 20 martie la Belgrad ș 
Bayetm Miinchen — Dynamo Zagrel 
la 13 martie la Miinchen și 3 aprilî 
la Zagreb. Nu se cunosc încă datei' 
celui de al patrulea joc, Valencia — 
Hibernians Edimburg.

• După cum s-a anunțat, Italia ș 
U.R.S.S. vor susține două întîlnir: 
amicale : prima la Roma la 24 no 
iembrie 1963, a doua în iunie 196 
la Moscova. în legătură cu aces 
ultim meci, federația italiană inten 
țlonează să-1 încadreze într-un turneu 
care să cuprindă jocuri cu R.P 
Ungară (16 iunie), U.R.S.S. (11 sai 
21 iunie), R.F. Germană (18 sau 2 
iunie) și Iugoslavia (la o dată car 
urmează să fie stabilită). In aces 
scop, federația va începe tratativel 
necesare.

• Marți la Toulouse, selecționat 
R.P. Ungare a jucat cu selecționat 
orașului. Meciul s-a terminat cu u: 
scor egal : 1—1 (0—0). Punctul echi 
pei maghiare a fost înscris de Sipo; 
Duminică, fotbaliștii maghiari joac 
la Casablanca cu echipa Maroc-ulu

• în campionatul Spaniei, Rea 
Madrid are 7 puncte avans (36 
față de cea de a doua clasată, Atle 
tico Madrid (29). O formă foarte slab 
manifestă F.C. Barcelona cane a 
doar 22 p și este pe locul 7 !

• Derbiul campionatului portughe 
s-a disputat între primele clasa* 
Benfica și Porto. A cîștigat Benfio 
cu 3—1. în clasament, după 17 etap 
conduce Benfica cu 30 p, urcată d 
Porto cu 28 și Sporting 27 p.

• In cele 5 grupe din campiona 
tul R.F. Germane conduc : Miinche 
1860 (sud), F.C. Koln (vest), F.C 
Kaiserslautern (sud-vest), S.V. Ham 
burg (nord) și Herha (Berlinul d 
vest).

• în finala turneului internațions 
de juniori de la Viareggio, Sampderj 
a învins Bologna cu 2—1 (1—1), cu 
cerind pentru a treia oară co"pe 
tiția.
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