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Campionatele internaționale de tenis de masă ale R. P. Romîne PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITIVĂ1

portivii
in cele

noștri au ciștigat patru 
cinci probe individuale

Spectatorii prezenți luni 
aoă-amiază in sala Floreasca 
i trăit momente emoționante 
rmărind desfășurarea finalelor 
robelor individuale ale cam- 
ona telor internaționale de tenie 
e masă ale R.P. Romîne. Cu 
tcepția finalei de simplu fe- 
unin, toate celelalte,, au dat

Individuale ple campionatelor 
noastre internaționale de tenis 
de masă. Succesele sportiviloir 
români sînt meritate și ele 
trebuie să constituie un sti
mulent în plus pentru ca în 
cele două săptămâni pînă la 
„mondiale", pregătirile să fie 
continuate cu toate strădaniile,

mingilor, alternând apărarea cu 
atacul, jucătoarea nr. 1 a țării 
a ciștigat fără emoții: 3—0
(14, 11, 15). învinsa a reușit 
cîteva acțiuni ofensive, dar a 
ratat apoi mingi ușoare.

Vojislav Markovic a câștigai 
la limită
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La capătul unei partide dinamice, Dorin 
Cobîrzan au ieșit învingători

Giurgiu că și Gheorghe 
la dublu.

Foto: T. Roibu

Dorin Giurgiuca a 
multe situația, favorabile, 
ducînd chiar în setul decisiv 
cu 16—14. după ce în celelalte, 
cu toate că nu a atacat sufi
cient, a pus mereu in încurcă
tură pe redutabilul său adver
sar. Cu un plus de hotărâre, 
Giurgiucă ar fi putut ie^i în
vingător. Markovic II s-a do
vedit un 
impună 
distanță 
ceea 
aibă 
deci 
3-2 
tru

O
sețea 
torie 
giucă 
fața
jucător coreean Pak Sin 
Pe lingă că a învins 
(15, 21, 18) Giurgiucă a folosit 
o mare varietate de 
tehnice, dominind în 
nență. in ciuda 
extraordinare ale 
D. De menționat 
rea lui Pak Sin
giucă a fost prima sutferită în 
întreaga competiție. Notăm că 
Pak Sin II a învins jucători 
valoroși ca Markovic II, Miko, 
Rozsas.

în cealaltă semifinală, Mar
kovic II l-a eliminat pe ma
ghiarul Sandor in trei seturi : 
21-16, 21-17. 21-18.

avut
con-

jucător care știe să-și 
tactica, ținindu-1 la 

de masă pe Gutrgiucă, 
i-a dat posibilitate să 

mult inițiativa

IN PRAGUL PRIMĂVERII

Dinamo București campioană
de... toamnă

in restanțele de ieri: Dinamo Duc. — știința Timișoara 1-0

și Steaua —Petrolul Ploiești 3 1

pc la partide disputate cu 
kultă dirzenie, cu evoluții 
kdpitante de scor, cu seturi 
Lcheiate la prelungiri. La ter- 
htdnarea întrecerilor, publicul 

avut satisfacția de a fi asis- 
Ei-t la patru victorii romanești 
h cele cinci finale. Maria Ale- 
landru, Vojislav Marko-vic 
R.P.F.I.), Ella Constantine&cu 
r Catrinel Folea, Giurgiucă — 
pobîrzan și Maria Alexandru 
[ Cobîrzan au cucerit titlurile

la Praga, tenisul nos-

Maria Alexandru, prima 
învingătoare a campionatelor

Finala de sirnipilu 
jucată în „familie", 
Măriei Alexandru pe 
tieă. Mai sigură în

feminin, 
a opus 

Geta Pi- 
dirijarea

CAMP10NATELE MONDIALE DE HOCHEI
• MECIURI PASIONANTE ÎN ULTIMELE ZILE © CON

GRESUL L.1.H.G.-ROMÎNIA CALIFICATA DIRECT 
ÎN TURNEUL OLIMPIC

[STOCKHOLM 13 (prin telefon 
Ke la trimisul nostru special).
I După jocul Suedia-Uniunea. So- 
rietică, următoarea confruntare 
■dre cei „patru mari" ai hocheiu- 
K mondial l-a constituit întîl- 
birea R. S. Cehoslovacă—Canada, 
pi — trebuie să vă spun — că 
Așteptările amatorilor de hochei 
Au fost întrecute de ceea ce a 
Merit această partidă între două 
oi mâții extrem de puternice. In 
prima repriză au dominat hocheiș- 
ii cehoslovaci. Numeroasele lor 
Aarje organizate în special de li
bia Vlach—Vukaț—Bubnik au 
produs panică la poarta lui Mar
in, un portar foarte bine pregă

tit, cu un simț al plasamentului 
si o viteză de reacție uimitoare. 
L Duelul" între ataeanții ce
hoslovaci și apărătorii canadieni 
k durat aproape întreaga repriză 
Intîi, soldîndu-se cu scorul 
2—1. După pauză- jocul a 
inai echilibrat, canadienii au 
lat, apoi a fost conduși din 
pentru că în finalul reprizei egali
tatea să fie restabilită.

Jn ultima parte a întîlnirii ca
nadienii au condus midi timp cu 
Ț—3 prin golul înscris de Fergu
son. După acest gol survenit în 
min. 46 partida s-a desfășurat... 
in sens unic. Echipa R. S. Ce
hoslovace a atacat dezlănțuit și

ceea ce nu se mai credea aproape 
posibil s-a întîmplat în min. 53 
cînd Jirik a tras puternic în pla
sa porții lui Martin.

Echipa R. S. Cehoslovace prac
tică un hochei modern, cu pase 
scurte, driblinguri în plină vi
teză și combinații extrem de efica
ce. Echipa Canadei, în formația 
căreia evoluează o serie de jucă
tori mai vârstnici, preferă jocul 
lent, eu pasc laterale, și cu schim
bări de ritm atunci cînd pucul 
trece dincolo de linia roșie, spre

CALIN ANTONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

de 
fost 
ega- 
nou

CICLIȘTII ROMINI INVITAȚI
LA IMPORTANTE COMPETIȚII

PESTE HOTARE
în afara invitației de parti

cipare la tradiționala competiție 
Ide lung kilometraj „Cursa Păcii", 
pe adresa Federației romîne de 
ciclism au sosit invitații pentru 
o serie de importante întreceri 
internaționale ce se des(ăș.oâ«ă 
peste hotare. Ele dovedesc prețui
rea de care se bucură rutierii noș
tri în arena internațională. Astfel, 
au fost primite 
ticipare la cursa
— Paris (dotată cu „Cupa Marcel 
Cacliin“ oferită de.......................
inanite), Ja „Turul 
„Turul Austriei de 
trecerea organizată 
ziarul .Volksslimme

Biroul Federației de ciclism stu
diază în prezent posibilitatea de 
a răspunde afirmativ Ja aceste 
invitații.

invitații de par- 
Paris — Rouen

ziarul 1’11 u-
Angliei", 
sud", la 
la Viena 
etc.

la 
în
de

ce
mai mult inițiativa și 
să conducă jocul. Scor: 

(18, -20, -17, 10, 17) pen- 
iugoslav.
partidă de toată frumu- 
și în același timp o vic- 
prețdoasă, a cucerit Giur- 
in semifinala probei, în 

tenacelui și excelentului 
n. 

net: 3—0

lui
că 
n

procedee 
perma- 

eforturilor 
i P»k Sin 

infringe- 
la Giur-

Surpriza in finala de dublu 
femei

Fără îndoială că Maria Ale
xandru și Geta Pitică porneau 
favorite in întâlnirea decisivă 
cu perechea Ella Constan ti nes- 
cu — Catrinel Fol ea. La masă 
insă, evoluția celor patru jucă
toare a infirmat pronosticuri-

C. COMARNISCM

(Continuare în pag. a 4-a)

Schiorii sînt incă in plin sezon
Dacă la șes primăvara se face 

simțită din plin, în munți con
tinuă să domnească iama, mani
festată în primul rînd prin stratul 
gros de zăpadă care acoperă ma
sivele din țara noastră. în aceste 
condiții, nu e de mirare că activi
tatea schiului este departe de » 
fi încheiată. ~ ’ 
mijlocul lui 
compctițional 
cuprinzînd o 
concursuri cu 
și internațional.

Ion Zangor, Gh. Văcaru, Marin 
Focșeneanu 
reprezenta, 
portant 
„Marele Premiu al Slovaciei**, găz
duit de 
try.

Ceilalți schiori 
participa duminică 
o interesantă întrecere de slalom 
uriaș (pe Stdinar) organizată de 
clubul sportiv Steagul roșu Bra
șov. învingătorii celor patru ca
tegorii (seniori, senioare, juniori 
și junioare) vor fi premiați cu 
^Cupa Steagul roșu**.

O săptămînă mai tîrziu, mai 
precis în zilele de 23 și 24 mar
tie, cei mai buni concurenți la 
probele alpine vor lua startul în' a 
doua și ultima etapă a Cupei 
B.P.R.**, iar în zilele de 29,-30 
și 31 martie juniorii fruntași își 
vor disputa titlurile de campioni 
republicani, 
prevăzute o 
concursuri întitulate : 
lea lui Carp**, „< 
„Trofeul Valea Cerbului**, 
Bilea** și „Cupa Valea Albă*

Deși nc aflăm la 
martie, programul 
este încă încărcai, 
serie de importante 
caracter republican

și G Tbmori ne vor 
de pildă, la un ini- 

eoncurs internațional :

pîrliile de

încheia sezonul 
schi pe anul

au programate 
din cadrul • cam- 

,Cupa Fe-

Irecere care va 
competițional de 
1963.

Fond i știi mai 
cursa de 50 km
pionatului republican, 
derației** și „Cupa Fundata**, con
cursuri care vor angrena majori
tatea schiorilor fruntași din tară

Firește, în afara competițiilor 
, enumerate mai sus, rezervate celor 

mai buni schiori, comisiile regio- 
1 nale, raionale și orășenești, clu

burile și asociațiile sportive vor 
mai organiza întreceri pentru ma
sele de practicanți ai acestui 
sport.

la Vy.soke Ta-

fruntași vor 
dimineață la

în continuare, sînt 
seric de interesante 

„Cupă Vâ- 
,Cupa Federației**, 

„Cupa 
în-

Un buchet de jucători urmărește balonul pe care-l va reține portarul ploieștean. Fază din jocul 
Steaua—Petrolul 3—1

Așa dar, după o așteptare 
de cîteva luni, cunoaștem e- 
chipa campioană de toamnă : 
Dinamo București. Trecînd cu 
succes dificilul examen de ieri 
de la Timișoara, unde au învins 
cu 1-0 pe studenții din locali
tate (pretendent și ei la șefia 
clasamentului), dinamoviștii bu- 
cureșteni au terminat turul 
campionatului cu un număr de 
18 puncte. Actualii campioni 
au astfel o frumoasă bază de 
plecare în lupta care se des
chide in cepi nd de duminică, 
pentru apărarea titlului pe 
care-1 dețin.

Cîștigind la București meciul 
restanță, cu Petrolul,
Steaua a înregistrat și ea 
important salt în clasament 
„plutonul" celor 
fia te la numai 
urma liderului.

Jocurile de ieri
echipele respective sînt — în ge
neral — bine puse la punct, 
ele fumizînd jocuri plăcute, 
ceea ce dovedește că au știut 
să folosească cum trebuie pe
rioada de pregătire.

In urma rezultatelor celor două 
partide restanță, 
rului se pirezintă

Dinamo Buc.
Farul C-ța 
Steaua 
Știința Cluj 
Știința Tirn. 
Rapid Buc. 
Petrolul 
C.S.M.S. Iași 
Steagul roșu

10. Pro-gresud
11. U. T. Arad
12. Crișana
13. Minerul
14. Dinamo Bacău 14 2

clasamentul tu- 
astfel :

Foto : T. Chiorcanu

echipa
un
în
a-
în

trei echipe 
mi punct

ne-au arătat că

«

Gh. Crisloloveanu (Steagul roșu Brașov), unul din schiorii care au 
avut o bună comportare în concursurile cu caracter republican 

disputate în acest sezon
Foto: D, Stănculescu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

6 4
7 3
6
7
7
6
6
4
7
4

14 4 
14 4
14 3

5
3
2
4
3
7
1
4
2
2
3
4

2
4
3
4
5
4
5
3
6
6
8
8
8
8

20:11 
35:24 
32:23 
23:19 
25:20 
24:22 
30:15 
27:28 
23:27 
19:22 
23:28 
13:29 
15:35 
12:25

18
17
17
17
16 
16
15
15
15
12
10
10

9
8

O dată încheiat turul, 
echipe de categoria A se vor 
avînta, î ncepi nd de duminică, 
în partidele retur ale acestui 
pasionant campionat în care — 
după cum reiese din clasamen
tul. de mai sus — este de aș-

cele 14

teptat o dispută dîrză. si echili
brată, atît pentru cucerire® 
titlului de campion cît și pentru 
evitatea retrogradării.

Reamintim cititorilor noștri 
programul etapei a 15-a, de 
duminică 17 martie :

Dinamo București — CSM8 
Iași, Steaua — Crișana, UT A— 
Farul, Petrolul — Progresul, 
Steagul roșu — Rapid, Mine-» 
rul — Știința Timișoara, Di
namo Bacău — Știința Cluj.

Jocurile 
disputa în 
stadionul 
următorul
STEAUA
16,15: DINAMO BUCUREȘTI —
CSMS IAȘI.

din București se vor 
program cuplat, pe 

,,23 August", după 
program : ora 14,30: 
— CRIȘANA : ora

Vești din asociații sportive
• în primele două luni ale 

acestui an, numărul membrilor 
UGFS ai asociației sportive Pe
trol Rafinăria Brazi a crescut cu 
peste 400. De un frumos succes 
se bucură gimnastica în produc
ție, introdusă de puțină vreme, 
șahul și tenisul de masă, sporturi 
practicate 
lunile de 
DRESCU 
coresp.).

(juniori categoria • I), Gh. Măr
gărit (juniori categoria a Il-a) 
și M. Enache (seniori). (V. 
ZBARCEA — coresp.).

cu mult entuziasm 
iarnă, 
și C

(GH. ALEXAN- 
NECULESCU —

sportivă clin co- 
raionul Șomcuta

• Asociația 
muna Satulung, 
Mare, a organizat recent, o fru
moasă „Duminică eultural-spor- 
tâvă“, în cadrul căreia s-au în
trecut aproape 300 de tineri și ti
nere. Câștigători ai probelor au 
fost : loan Moga (șah), Ștefan 
Daraban (haltere), Gh. Vadean 
(tenis' de masă), Gh. Grosan 
(trîntă), F. Ardusadan (tir) și 
elevii Școlii de 8 ani (gimnastică) 
(V. BUDA —- coresp ).

• Asociația sportivă Car a ima
nul Bușteni a inițiat un reușit 
concurs de schi, la care au par
ticipat 60 de sportivi din Sinaia 
și din Bușteni. întrecerile de 
slalom uriaș, desfășurate pe pîr- 
tia Caraimanul din Valea Albă, 
au fost cucerite de Ban Cristea

• Datorită muncii depuse de 
consiliul asociației sportive Vo
ința Brăila, recent s-a introdus 
gimnastica în producție la Coo
perativa ,,Producția și arta 
populară*, unde au fost angrenați 
peste 130 de cooperatori. Pro
gramele sînt conduse de 12 in
structori. (GR. RIZU și I. BAL
TAG — coresp.).

• De eurînd, în cadrul A. S. 
Avântul din Hațeg a luat ființă 
secția de handbal. Muncitoarele d<* 
la fabrica de conserve din Hațeg, 
care alcătuiesc secția, au și în> 
cepul antrenamentele sub supra* 
vegherea Eugeniei Bîrceanu- (N. 
SBUCHEA — coresp).

• Sportivii asociației Belșugul 
Baba dag au cucerit „Cupa meca
nizatorului" ,1a șah, tenis de masă 
și haltere. Alături de câștigătorii 
competiției au mai participat 
sportivi ai asociațiilor Luceafărul 
Zebil, Mecanizatorul Cea muri ia
de Jos și Tractorul Babadag. 
D0LN1CEANU — coresp.}.



O fICTOPIE PENTRU CAPE BlClPEȘTtNII AU LUPTAT TOARTE P1ULT Steaua-Petrolul 3-1 (3-0)

STIINTA TIMISOARA—DINAMO BUCUREȘTI 0-1 (0-1)
(prin telefon de

iniereșul cu care

TIMIȘOARA 13 
Xa trimisul nostru).

Pentru a ilustra 
fi fost așteptat acest meci de către
suporterii timișoreni, este poate eloc
vent faptul că de la ora 15 (meciul 
a început la 16,15) aproape 20.000 
de spectatori au umplut pînă la re
fuz stadionul „23 August". Clădirile, 
schelele noilor construcții, precum și 
copacii din preajma stadionului au 
devenit și ele „tribune" pentru acei 
care nu au mai încăput pe stadion. 
Acest interes major din partea ini
moșilor suporteri locali nu a fort 
însă răsplătit cum trebuie de către 
jucătorii Științei. Ei au practicat 
doar în prima repriză și ultimul sfert 
de oră al întîlnirii un fotbal mai 
de calitate. Dar și acesta s-a rezu
mat mai mult la un joc steril in 
cîmp. Majoritatea acțiunilor lor ofen
sive (și au fost destule) au fost sau 
ratate în preajma finalizării sau des
trămate prompt de puternica 
dinamovistă.

Gazdele au avut în acest 
linie de atac nesatisfăcătoare, 
Manolache a fost vioara intli 
o singură repriză: cel mai activ 
cant în tot timpul meciului a 
Igna. Doar cu un singur atacant in 
"vervă de joc nu s-a putut insă trece 
de apărarea dinamovistă. In primele 
45 de minute Știința a avut majori
tatea timpului inițiativa, jucătorii ei 
au fost mereu primii la balon, dar 
lipsa unui „constructor" a făcut ca 
cvintetul ofensiv timișorean să dea 
multe rateuri. Gazdele 
să treacă de apărarea 
lui Dinamo și au tras 
în afara spațiului porții, 
greșit la trimiterea și primirea pase
lor. Singurul compartiment din echi
pa Științei care a corespuns a fost 
apărarea.

Despre oaspeți, chiar și unii supor
teri ai Științei au recunoscut că au 
jucat mai bine, în primul rind in 
apărare. Au dreptate acei suporteri, 
dar noi mal adăogăm și faptul că și 
atacul lui Dinamo a jucat bine, cons
truind contraatacuri foarte pericu
loase, marcind golul in plină ofen
sivă timișoreană. Subliniem, de ase
menea, faptul că primele 20 de mi
nute de la începutul reprizei a doua 
le-au aparținut, bucureștenii dominind 
copios. Meritul lui Dinamo este că 
s-a apărat calm in momen'eie grele.

apărare

meci o 
care 
doar 
ata- 
fost

In

nu au știut 
ermetică a 

multe șuturi 
Studenții au

R CiȘTIGAT ECHIPA CARE A JUCAT MAI SIMPLU,
atacurile repetate ale gaz- 
referim la o buna parte 
repriză și ultimul sfert 

întîlniriL Fundașii au ju-
prima 

oră al 
excelent De cei doi mijlocași și 
Țircovnicu putem spune că au 

de netrecut. înaintarea, deși a 
acțiuni ofensive mult mai pil

ea Știința a
un pericol

prezentat la fiecare 
deosebit pentru 

fost un foarte bun 
Pircăiab, 
repriză.

insuficient 
a făcut

Tîrcovnicu 
o fază de

respingind 
dolor. Ne 
din 
de 
cat 
de
fost 
avut 
ține 
atac
gazde. Varga a 
coordonator, iar 
jucat in prima 
citeva curse spectaculoase.

Golul a fost înscris de 
în min. 28, imediat după 
corner bine executată de Pircăiab.

Ocazii dare de gol au ratat Igna 
(min. 3 și 68). Ene (4 și 57). Popa — 
Știința (18) R. Lazăr (62). Unguroiu 
(54). Raport de cernere 11—4 (6-a 
pentru Știința. w

A arbitrat corect și autoritar Ioszef 
Rajcany (R. S. Cehoslovacă)

DINAMO: Datcu — Pupe. Constan- 
tinescu. Ivan — Ștefan. Nunwe-ller 
IV - Pircăiab. Varga, Ene H, Tir- 
covnicu. Unguroiu.

ȘTIINȚA: Urztoeanu — Georgescu. 
Petescu. Răoeleocu — Lereter, Tărase 
— Igna. R. Lazăr, Mar-o'.acăe, Popa 
(din min. 78 Turcan). Mițaru.

TOM A RABȘAN

PREGĂTIRI... PREGĂTIRI
Paralel cu echipele <Je categoria A, 
căror întrecere se reia duminică, 
desfășoară cu multă intensitate și

a 
se 
pregătirile formațiilor de categoria B. 
După cum se știe, întrecerea acestora 
va fi reluată peste două sâptămini, 
la 31 martie, odată cu returul cam
pionatului republican de juniori.

Echipele de categoria B susțin in 
această perioadă jocuri amicale de 
pregătire, urmărind definitivarea for
mațiilor și omogenizarea lor. Cele 
mai multe dintre ele au susținut du
minică jocuri publice. Iată, mai jos, 
citeva relatări ale corespondenților 
noștri :

doua, cind a marcat 3 goluri. Au 
înscris: Pantici pentru Poiana, Gh. 
Marin (2) și Asan pentru Prahova.

EN. POPESCU — coresp.
MINERUL BAIA MAK — GLORIA 

BISTRIȚA 5—■ (2—9)
BAIA MARE 'prin telefon), 

bun. in care băimărenti au 
5 goluri prin M.rceu Saau (2).

— Joc 
înscris 
Vaâda. 

Dragan. S-au remarcat: M.

MINERUL ClMPULUNG — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 8—3 (0-1)

CÎMPULUNG MUSCEL fprin tele
fon). Studenții au manifestat o poftă 
de joc remarcabilă. Ei au eombinat 
simplu și au terminat majoritatea 
acțiunilor cu șuturi la poartă. Totalul 
loviturilor lor la poarta gazdelor: 
28 ! Au marcat: Sașca, Bârbulescu, 
Adam.

V. POPESCU cor&sp.

PRAHOVA PLOIEȘTI — POIANA 
CÎMPINA 3—1 (0—1)

PLOIEȘTI (prin telefon). — Cele 
două echipe de categorie B au fă
cut tin util joc de antrenament. Pra
hova a jucat mai bine în repriza a

Programul campionatului republican 
juniori — seria a lll-a

coresp.

DINAMO PITEȘTI — STEAGUL ROȘU 
BRASOV II 4—0 (1—9)

PITEȘTI (prin telefon). — Ce: 
peste 7 000 de spectatori au fost ne
mulțumiți de 
prezentat la 
de rezervă, i 
fost înscrise 
și Iooescu (2).

L CHIUBAR

A. VERBA

faptul că oaspeții s-au 
acest joc cu formația 
Cele patru puncte au 
de Nictiiescu, Florescu

DIRECT PE POARTĂ

a ambelor echipe, fapt 
arbitrului bulgar A. Sta
si conducă cu Jejcrime.

♦

ETAPA I 31.IH.1X3
petrolul Ploiești — Luceafărul Brasov. 

Poiana Cîmpina — Metalul Sighișoara, 
Carpați Sinaia — Textila Sf. Gheorgne. 
Chimia Făgăraș — Gaz Metan Mediaș, 
Tractorul Brașov — C.S.M. Sibiu, 
noșu Brașov — Flacăra Moreni.

St-

ETAPA A H-A 7.IV. 1X3

C.S.M, Sibiu — Carpați Sinaia. Textila 
Sf. Gheorghe — St. roșu Brașov. Lu
ceafărul Brașov — Poiana Cîmpina. Me
talul Sighișoara — Tractorul Brașov, 
Flacăra Moreni — Chimia Făgăraș, Gaz 
Metan Mediaș — Petrolul Ploiești.

ETAPA A III-A 14.TV.1K3

— Luceafărul Brașov,
- Gaz Metan Mediaș, 
Flacăra Moreni, Me-

St. roșu Brașov 
Poiana Cîmpina ■ 
Carpați Sinaia — 
talul Sighișoara — Textila St. Gheorghe. 
Tractorul Brașov — Petrolul Ploiești. 
C.S.M. Sibiu — Chimia Făgăraș.

ETAPA A IV-A ZI.IV.1X3

Chimia Făgăraș — Poiana Cimpina, 
St. roșu Brașov — Metalul Sighișoara, 
■Petrolul Ploiești — C.S.M. Sibiu. Car
pați Sinaia — Tractorul Brașov, Textila 
Sf. Gheorghe — Gaz Metan Mediaș, 
FI. Moreni — Luceafărul Brașov.

ETAPA A V-A 28.IV. 1963

Tractorul Brașov — Textila Sf. Gbeor- 
ghe, Chimia Făgăraș — Carpați Sinaia, 
Gaz Metan Mediaș — Flacăra Moreni, 
Luceafărul Brașov — C.S.M. Sibiu, Me
talul Sighișoara — Petrolul Ploiești, 
Poiana Cîmpina — St. roșu Brașov.

ETAPA A VI-A 5.V.1963
Petrolul Ploiești — Chimia Făgăraș, 

C.S.M. Sibiu — Flacăra Moreni, Tracto
rul Brașov — St. roșu Brașov, Carpați 
Sinaia — Metalul Sighișoara. Textila 
Sf. Gheorghe — Poiana Cimpina, Gaz 
Metan Mediaș — Luceafărul Brașov,

ETAPA A VII-A 12. V. 1363
Metalul Sighișoara — C.S.M. 

Chimia Făgăraș — Tractorul 
Luceafărul Brașov — Carpați _____ „
Poiana Cîmpina — Petrolul Ploiești, St. 
roșu Brașov — Gaz Metan Mediaș, Fla
căra Moreni — Textila Sf. Gheorghe.

ETAPA A VIII-A 19.V.196Î
Gaz Metan Mediaș — Carpați 

Petrolul Ploiești — Flacăra 
C.S.M. Sibiu — St. roșu Brașov, 
Făgăraș — Metalul Sighișoara, 
rul Brașov — Poiana Cimpina. 
Sf. Gheorghe — Luceafărul Brașov,

Sibiul 
Brașov, 
âinaia.

Sinaia, 
Moreni, 
Chimia 
Tracto- 
Textila

finalizare) a făcut ca echipa oaspe să 
nu-și fructifice superioritatea teritorială. 
In explicarea înfrângerii ploieștenilor ' 
trebuie să ținem seania nu numai de 
jocul bun din prima repriză al militari
lor ci și de forma slabă a apărătorilor 
de la Petrolul, inclusiv a portarului 
Sfetcu. care a comis o serie de greșeli 

la adversar, ezitări în 
neinspirate).

(baloane respinse 
intervenții, ieșiri

★

Brasov. 
Ploiești. 
Mediaș.

Cîteva cuvinte
jocului. Ea început, oaspeții au ’ iniția
tiva, dar deși Petrolul obține trei lovituri 
de colț cei care înscriu sînt bucurește
nii: in min. 12, Voinea. pasează lui Con
stantin. acesta trimite lui Raksi și inte
rul stingă militar șutează puternic, cu 
toată împotrivirea lui Fronea : 1—0 ! In 
minute?e următoare. Dridea II are două 
ocazii bune pe care le ratează, 
are ș» ei o intervenție salutară, 
glad din picioarele lui Voinea. 
contraatacă periculos, m min. 25. 
nare a unei bflbiieli a apărării 
liste. C^QMantin 
tr--r. Și.; sec, jos la colț, lăsindu-i pe 
nplrâtorU petroliști în postură de... 
spectatori. 5*c.!,ja domină, Voinea mai 
ratează o ocazie bună, iar in min. 32. 
după bara lui Cacoveanu. Pal respinge 
cu capui de pe linia porții. Un minut 
mai tirriu. Voinea înscrie al treilea gol.

P* acest gol. in echipa Petrolul se 
peoduce o action bare bine inspirată : 
FI* rea trtră fundaș stingă iar Marin 
Marcel trece half in locul iui Ivan, ast
fel incit Constantin nu mai acționează 
tu ac?eas: liberate de pînă acum. De 
notat, pînă la sfîrșitul reprizei, ocazia 
*na«e ratau de Tăuni și o bară fulge
re. >a."e a Iui Badea. Repriza s-a carac- 

prir-.rm de joc susmut, 
pr^.-.r-o bună orientare tactică a echjoei 

i-are. pr.n unele contraatace:, peri- 
culoese ale oaspeților, bazate r-. mult 

Dridea n șx Badea.
Dup* pauză, așa cam spuneam mal 

Lnaame. Petrolul marchează o rcrenirc 
accentuată dar. in general, ritmul jocti- 
2ui siăbește. încep să se înregistreze bfl- 

-n ambeSe apărări, jucătorii celor 
dernâ ee» :oe oomit greșeli in pase și con
ducerea balonuhn (Tabarcea, Dridea 
Munteanu, Cacoveanu. Tătaru). In 
55 Petr? iui are o mare ocazie dar Dridea 
H trage Ln Eremia. Apoi Voinea tr^ge 
puternic peste poartă, iar in min. 
A. Munteanu. intrat singur în cateu. 
fructifică, trăgind și ei in portar ! 
perioadă de timp, asistăm mai mult 
joc Ia mijlocul terenului. Apoi, după 
wIuft" al lui Constantin (min. 70). la o 
centrare fn careu a lui Cacoveanu, plo- 
ieștenli irosesc bune ocazii prin Dri
dea I, Dridea II și Badea. Ei reușesc să 
reducă scorul in min. 35, prin A. Mun- 
tesuMi care a tras pe jos. la colț, din 
eoițul careului. In min. 90. Voinea ra
tează din nou, șutind din poziție clară 
ia bară. Deși in această a doua repriză 
Petrolul a pus mai mult suflet in joc 
decît Tn prima repriză, oaspeții n-au 
concretizat, deoarece nu și-au „aerisit* 
jocul iar unii jucători lăsau impresia că 
vor_ sa intre cu mingea in plasă.

Arbitrul bulgar A. Stavrev Kiriakov 
a condus competent echipele :

Steaua : Eremia — Zavoda H, Cojo- 
Crișan — Ca- 
Voinea, Raksi,

despre desfășurarea

Sfetcu 
respin- 
Steaua 
ca ur- 
petro- 

ijorează scorul, prin-

I, A. 
min.

60 
nu

O
Ia 

un

Eremia 
ca—1. Tvănescu — Jenei, 
eoveanu. Constantin, FI. 
Tătara.

Petrolul : Sfetcu — Pal,
Marcel (min. 33 Fl area > — D. Muntean»,- 
Ivan (nun. 33, Marin Marcel) — Badea, 
Tabaroea, Dridea L A. MunVeanu, Dri
dea n.

Fronca, Marin

V. GR4DTNARU 
R. UKZICEANU

1X2X1X21 PROMOEXPRES
Un concurs mult așteptat

Numere de «ejervă !Să facem o scurtă trecere In revistă a 
oelor șase meciuri din campionatul nos
tru cuprinse în programul concursului 
de duminică 17 martie a.c. concurs aș
teptat cu mult interes.

1. Dinamo Buc. — C.S.M.S. (2—2).
In tur, ieșenii s-au comportat destul 

de bine în partidele disputate la Bucu
rești. Țlnînd cont de valoarea echipei 
Dinamo, precum șl de faptul că C.S.M.S. 
în tur, nu a putut obține decît un punct 
pe teren propriu, indicăm : „solo 1".

2. St. roșu — Rapid (1—2).
Cu toată forma bună manifestată de 

rapidiști, nu trebuie uitat că... la Bra
șov se cîștigă foarte greu. In plus Stea
gul roșu utilizează o nouă formulă de 
atac, mult mai eficace (Hașoti, Năftă- 
năllă, Meszaroș, Hajdu).

3. U.T.A. — Farul (1—1). Farul s-a 
pregătit cu seriozitate în perioada de 
întrerupere. Pronosticul nostru, la acest 
meci, este: „1,

4. Dinamo Bacău — Știința Cluj (0—2).
Dat fiind că la Bacău „s-au schimbat 

multe" în pauza dintre tur și retur, in
dicăm pronostic : „l, k".

5. petrolul — Progresul (0—0).
Ultimele patru meciuri de campionat

dintre Petrolul și Progresul s-au termi
nat la egalitate.

Pentru că, totuși. Petrolul beneficiază 
de avantajul terenului, la acest med 
indicăm, pronostic „1, x“.

6. Minerul — Știința Timișoara fȘ—4>.
Cu toate că Minerul joacă acasă, unde 

pierde destul de greu puncte, alături de 
pronosticul „1“ indicăm și „zri, pentru 
motivul că Știința Timișoara merge 
mult mai bine decît în atți ani.

Celelalte meciuri sînt :
7. Bologna — Roma
8. Catania — Sampdoda
9. Genoa — Fiorentina

10. Lanerossi — Spăl
11. Napoli —Juventus
12. Torino — A ta Ian ta

Sp. Venezia — Internationale.
PRONOEJfPRES

La tragerea Pronoexpces din 13 
tie 1903, au fost extrase din urnă urmă
toarele numere :

mar-

M

loc

a.c.

Rubrică redactată de Lobo-Pronosport.

Programul Cupei R. P. R
etapa din 24 martie

In ziua de 24 martie se vor disputa 
17 jocuri în cadrul Cupei R.P.R. Pro
gramul este următorul:
Unirea Botoșani — Ceahlăul P. Neamț 
Moldova Iași—C.S.O. Galați 
Ancora Galați—Știința Galați 
IJ4.U. Medgidia—Dinamo Obor 
Proer. Alexandria—C.F.R. Roșiori 
I.CS I M. Buc.—Metalul București 
Flacăra Moreni—Prahova Ploiești 
Unirea Rm. Vilcea—Dinamo Pitești 
Drubeta Tr. Severin—C.S.O. Craiovrf 
Vagonul Arad—C.S.M. Reșița 
AS.JLD. Satu Mare—C.S.M. Cluj 
C-S.O. Baia Mare—Crișul Oradea 
lud. Sinnea C. Turrii—C.F R. Arai 
ASM Odorhei—Arieșul Turda 
Textila Sf. Gheorghe—C.S.M. Mediaș 
A.S. Cugtr—Jiul Petrila 
Tractorul Brașov—Carpați Sinaia.

Cel de al treilea meci dintre echi
pele Ceahlăul Piatra Neamț și Vic
toria Piatra Neamț s-a terminat cu 
victoria echipei Ceahlăul : 1-0 (0-0, 
0-0), prin punctul marcat de CiucA 
în min. 100.



Ce și-a propus pentru sezonul in aer Kbar 
o asociația sportivă sătească

Aspecte actuate ate
Cum se pierde

Zilele trecuta, asistind la un concurs 
4in etapa a Il-a a Spartachiadei, orga
nizată în raionul Lehliu, am (Scut cu
noștință cu colectivistul Va sila Pantazi, 
președintele asociației sportive Steaua 
roșie din comuna Curbănești. Din dis
cuția avută cu harnicul activist sportiv 
din G^irltănești am reținut o scria de 
aspecte interesante din activitatea acestei 
asociații sportive, precum și linele pro
iecte pentru noul sezon.

Înainte de a vă prezenta proiectele a- 
eastei asociații, pentru sezonul sportiv 
ta aar liber, vă înfățișăm pa scurt „pal
ma re su|u sportivilor, din Gurhănești :

• Steaua roșie numără ia rînd urile 
•ah 220 dc membri UCFS;

• La faza întîi a SpaHachiadci de 
iarnă au participat 180 de tineri și tinere:

O Sportivii din Gurbăneșli își desfă
șoară actT^ilatca în bețiile dc fotbal, 
▼old (afiliate la federalii), tir (în curs 
de afilicr), handbal și șah ;

• Aso<dația spo 
frumoasă bază spor 
de volei, pistă da i 
rituri etc.), ecfcip 
sportive in vaiere

• în anul 1962 
Gnrbânrrti cm 
prilejul câiora _ 
un întrecut la fotbal, șah. volei, 
etc. cu 
Fruan 
Steaua 
raional

vă dispune 
rtivă (teren de 
atletism, eropi 

■ ament «i mat r 
de 12 000 lei:

s-au organizat la 
.duminici sportive”, cu 

sportivii din localitate 
trinti 

cei din eon: unde Siliștea, I. 0. 
și Cotolanca Echipa 
roșie activează in 
și a terminat tarul

♦
Pentru sezonul care bate 

■dial asociației și-a propus
• smc de acțiuni interesante. în primul 
rted, se ▼> trece la curățirea bazei spor
tive și ia amenajarea unui teren de hand
bal și a unui pokcon de tir simpla. 
Apoi, cu ajutorai gospodăriei colectiva, 
•e va amenaja o popic ir ie. Toate acestea

de o 
fotbal, 
de sS- 

iale

de Intbsl 
campionatul 

pe locul rv.

la așă. coa
să realizeze

Buletinul zăpezii
Valul de alldunî abl(u( asupra țării 

Mostre s-» rrMmțît și in zona dC munte, 
ui^k stratul de vlpvdl a început si sa 
topească masiv m zoncir cu ahitudiae 
■■>- mică dc J5OO m. In zona alpină 
a nins insă ușor. în tina de 13 martie, 
pi* ura de zăpadă avea următoarele rro- 
wwi : PredeaJ 19 cm, Sirnan (coa LSOO) 
“---- /^eowra 40 cm, Rarău 55 cm,

cm, ■ «,. 9») rm. Tnrcu-
on. Parug 39 caa. Pdiieiț 

• u 20 rm
Jele uimitoare csic a«lep- 

tiecătoare a vremii, iar din 
martie timpul se va ’n.cJlzi 

accentuat. Stra tul dc zăpadă

se vor realiza prin munca voluntară I 
tineretului din comună.

Acum, după terminarea 
a Spartachiadei, membrii 
avea posibilitatea să ia 
întreceri organizate pentru ei, 
pionatul asociației sportive. 
competiție se va organiza începînd de 
la 15 . . ’
startul vor fi fotbaliștii (patru echipe), 
îi vor 
rofilii _

„Avem atitea biciclete în comună — 
ne spunea tovarășul Pantazi — 
fn primăvară putem să organizăm aproape 
în fiecare duminică cile o tntrecere ci- 
distă*. Deci nu vor lipsi nici cursele 
de ciclism

După terminarea campionatului aso
ciației, 
întreceri 
premii, 
întreceri pe care ne-am dbișnuit să le 
•nt’hjim „Cei mai iute și cel mai pu
ternic flăcău din sOlu vor aduna la 
baza sportivă — ne spunea președin
tele asociației — sute de tineri. De 
sigur nu vor lipsi nici virstnicii, ceea

primei etape 
asociației vor 
parte la noi 

i, la cam- 
Accastă

martie și primii care vor lua

urma voleibaliștii, atleții, halte- 
și călăreții.

se prevede organi zarea unor 
sportive speciale dotate cu 

la alergări și haltere. „Aceste

ce ne-a făcut să ne gtndim Tie pe acum 
la organizarea unei competiții asemă
nătoare și pentru eiu.

în realizarea acestor obiective, con
siliul asociației va fi sprijinit, ca și a
nul trecut, de iubitori ai sportului din 
comună cum sînt secretarul organizației 
U.T.M. (A urel Coinan), directorul școlii 
și soția acestuia (Ion și Elena Săndu- 
lescu), președintele gospodăriei colective 
(Ștefan Ivan), tehnicianul agricol, un 
adevărat instructor sportiv (Dinu Da- 
niliuc) precum și de către sportivii frun
tași ai comunei ca Ștefan Velica, An
gliei Marin la șah, Alexandru Mihai și 
Alexandru Olaru la trîntă.

Un alt obiectiv principal urmărit de 
consiliul asociației este acela de a răs- 
pîndi printre tinerii din comună atletis
mul, ca primă măsură mființîndu-se în 
cadrul asociației o secție de atletism.

Pentru
consiliul asociației va trebui să depună 
o muncă
ajutorul concret și permanent al consi
liului raional UCFS-Lehiiu.

îndeplinirea acestor obiective,

susținută, va avea nevoie de.

(t. r.)

Forma sportivă se pierde în mod 
spontan așa cum am arătat mai înainte, 
după o durată de timp de aproximativ 
două luni. Aoast lucru, făcînd parte . din 
caracteristicile formei sportive, nu pro
duce perturbări ' - - -

Adeseori însă, 
înainte de a se 
ximă. Cauzele 
prea timpurie _
numeroase. Dintre acestea menționăm 
în primul rînd pe cele care tulbură 
echilibrul biologic al sportivului.

Alterările stării de sănătate trebuie 
privite cu multă atenție. Efectuarea de 
eforturi, ca să nu mai vorbim de par
ticiparea la competiții, în stare de boală 
sau înainte de restabilirea completă, 
sînt total contraindicate. Chiar afecțiu
nile banale (răceli, amigdalite, ‘ 
dentare etc.) pot să aibă 
foarte neplăcute, ducînd 
formei sportive. La femei 
unei sarcini constituie adeseori o cauză 
a ieșirii din formă.

Schimbarea bruscă a condițiilor de 
mediu scot din formă pentru o perioadă 
de timp pe sportivi. In cazul cind com
petițiile se desfășoară în localități care 
prezintă mari deosebiri față de mediul 
obișnuit al sportivilor (climă, altitudine, 
fuse orare etc.), deplasarea se va face, 
sau cu foarte puțină vreme înainte de 
concurs (noile condiții nu au timp să 
tulbure starea organismului) sau cu vre
me îndelungată (IC—12 zile) înainte, 
pentru ca sportivii să se poată adapta 
la noile condiții de mediu.

Narcspectarea regimului de viață con
stituie una din cauzele cele mai frac-

în planul de pregătire, 
forma sportivă se pierde 
ajunge la durata ei ma
ca re duc la pierderea 
a formei sportive sînt

la

abcese 
consecințe 
pierderea 

survenirea

Inceput de biografie

formei sportive (VW
forma sportivă?
vente ale pierderii formei. Excesele d 
orice natură, toxicele (alcool, tutun, do 
pinguri) nopțile pierdute, mai ales dac 
urmează după competiții, tulbură pro 
fund mecanismele de mare complex tat 
și finețe care stau la baza formei spor 
tive. Munca de luni de zile este irosit 
adeseori din cauză că sportivul n-a putu 
să găsească în el resursele morala ne 
casare evitării unor abateri da la re 
gimul de viață pe cara trebuie să-1 nes 
pecte cu strictețe un sportiv în formă

Greșeli ale metodicei da pregătire. Sin 
cazuri în care diagnosticul de formă ne 
punîndu-se la timp, volumul de lucri 
î'ămîne prea marc și din această cauz. 
se piarde forma apărînd fenomene d 
supraanlranament. Excesul de lucru spa 
cific în lecțiile de antrenament pot st 
ducă de asemenea la ieșirea din formă 
Lipsa alternării judicioase a efortulu 
cu odihna este și ea o cauză frecvent: 
a pierderii formei sportive. Sa reco 
mandă ca după atingerea formei, efor 
turtle să aibă marc intensitate dar si 
fie scurte (voium total de lucru radus 
și între ele să exista o perioadă de timț 
suficientă pentru recuperarea complet; 
a forțelor. O atenția deosebită trebui* 
dată odihnei după concursuri. Efectua re
da efortun mari a doua zi după con 
cursuri duce la pierderea formei spor 
tive (Letunov),

Pentru planificarea judicioasă a efor 
țului și odihnei sînt de marc utilitate 
indicațiile date de sportivi. Dacă antre
norul și- medicul au avut grijă in timpu 
perioadei pregătitoare să formeze ir 
rîndurile sportivilor deprinderea da £ 
analiza și nota felul cum reacționează 
propriul lor organism la efortul pe can 
îl fac, se cîștigă colaboratori prețioș 
în munca pentru dobîndiraa și pas „es 
formai sportive.

★
Trecerea în revistă a principalelor as

pecte ala formei sportiva ne arată cc 
în prezent există suficiente date peda
gogice și biologice cara să permită ob 
ținerea ei la datele planificate, punerea 
la timp a diagnosticului corect și J-fRfe 
măsurilor adecvate pentru înlăturarea 
cauzelor care produc pierderea prema
tură a formai sportive. ,

Munca permanentă de colaborare din
tre antrenor, medic și sportivi constituie 
condiția principală â pregătirii științi
fice, singura care dă siguranța dobîn- 
dirii și dirijării unui fenomen atît dc 
complex, de labil și de important cura 
este forma sportivă.

Dr. MIRON GEORGESCU

zcntativele raioanelor Tudor Vladimi- 
rescu, 1 Mai, Nicolae Bălccscu și 
Grivița Roșie. Dintre rezultatele în
registrate cele mai bune au fost cele 
ale micului atlet Titu Stănescu (năs
cut în anul 1949). El a cîștigat probele 
de 50 m (6,7 sec) și săritura în lun
gime (5,70 m). Iată acum lista perfor
merilor etapei a IV-a : BĂIEȚI, 50 m: 
T. Stănescu (T. Vladimirescu) 6,7 ; 
înălțime: C. Teglas (1 Mai) 1,44 : 
lungime : T. Stănescu 5,70 m ; FETE. 
50 m : A.
înălțime ;

Nicolae Mustață a fost prezent, la 
Craiova, la primul său campionat re
publican, la cros, 
a stat mereu în 
și a încheiat, pe 
ai probei. Un loc 
nem seama de valoarea recunoscută 
a cdor care l-au precedat (Grecescu, 
Vamoș, Barabaș, Lupu, Veliciu, Dăn- 
dărău) și mai ales de toți cei ce 
i-au urmat în clasament, printre

Se numește Nicolae Mustață. S-a 
născut in Oltenia tatr-un sat de lin
gă Corabia, in anul 1941. Este de 
profesiune croitor, căsătorit și tatăl 
unui băiețaș. A început atletismul 
in armată. La o competiție de mase 
a M.A.I., organizată in vara anului 
trecut, antrenorul Mihai Tintorercu, 
l-a remarcat, in probe de 3000 m. 
Pornise ca o... vijelie : 29 de secunde 
pe primii 200 m și 62.0 sec. pe pri
mul tur. A încheiat cursa in 9:27,0. 
Timpul promitea foarte mult, mai ales 
că cei carc-1 realizase nici n-avea 
la bază un antrenament corespun
zător.

Tintorescu a stat mult de vorbă cu 
el. l-a „descusut" și i-a dat un pro
gram ușor, ca pentru un începător. 
Nicolae Mustață l-a respectat cu sfin
țenie și in octombrie, debutul său 
oficial pe 5 000 m a fost marcat cu 
16 09,8. Alt rezultat promițător !

Ctubul Dinamo l-a adus printre at
leții secției sale și Mustață a 
să „înghită" kilometru după 
tru. in antrenamente zilnice.

După săptămîni de intensă 
in acest an. Mustață a

,16 Februarie" și a venit pe

Cu o dîrzenie rară, 
grupul fruntașilor, 

locul 7, cei 8 000 m 
foarte bun, dacă ți-

Belinschi (Gr. Roșie) 8,0 ;

Fl. Predescu (T.V.) 1,25.

(N. D. NICOLAE — conesp.)

început 
kilome-

pragăti- 
cîștigat

organizat săptăminUe trecute 
Dinamo.

Un grup de copii din raionul Grrvița Roșie făcînd încălzirea tn aer liber. 
Foto: T. RoibuAstăzi după - amiaza

M c®.
Btamvw (X) 
Goderna 90 
9 cm, >a cc

Pentru zi 
te tl o răcite 
■mu de 19 
treptat și 
•e va topi a-cceniuat in xone mai coborîte 
da 1600 m și se va men|*e in zona 
alpină Zăpada va fi umeda, cu crustă 
la suprafață. După 20 martie pericolul 
de avalanșe devine mare. Condții bune 
pentru schiac sini numai de ia 1800 m 
ta sus

re, 
crosul 
locul doi, după C-tin. Grecescu, ta 
crosul 
de

„Zonele" de juniori la box
TG. MUREȘ (prin telefon). — Cei 

mai buni boxeri juniori din regiunile 
Iași, Maramureș, Bacău, Suceava și 
Murcș-A^tonomă Maghiară s-au în
trecut timp de 3 zile în „zona" cam
pionatului republican individual. Nu
mărul participanților a fost — din 
păcate — redus, unele regiuni ne- 
prezentind concuranți la toate cate
goriile de greutate. Iată rezultatele 
tehnice finale : A. Rusneac (^i^^amu- 
reș) b.p. N. Rusu (Iași), O. Gorea 
(Mureș-Autonomă Maghiară) b. ab. ■ 
Ciucureanu (Ia^h I Grăjdan (Bacă™ 
b. ab. Gh. Golăbascu (Iași), T. Sticiuc 
(Iași) b? nepraz. B. Popescu (Sucea
va), Gh. Fieraru b. ab. 3. M. Fira 
(Maramureș), I. Năsiu (Maramureș) 
b. ab. 1 C. Petrache (Iași), M. Cul- 
caar (Maramureș) b. p. V. Marosfoi 
(Mureș-Autonomă Maghiară). M. Chi- 
riac (Munaș-Autonomă Maghiară) b
ab. 1 M. Sidorov (Iași), Z. Antal 
(Mureș-Autonomă Maghiară) 1 b. p. I. 
Nițoi (Maramureș), Gh. Sîrbu (Mureș 
Autonomă Maghiară) b. ab. 3. D. 
Stănculascu (Suceava).

I. VULCAN-coresp.

Joc de campionat în Giulești
• ETAPA A XI-A a campionatelor in 

categoria A începe astăzi după-amiazâ, 
ta ora 18. in sala Giulești, cu meciul 
masculin Rapid — Stema, terminat in 
tu _ cu 3—o pentru campioni. Partida se 
dopată astăzi și nu duminică, deoarece 
mplrhșui părăsesc mîina țara, plec.nd la 
Pans in vederea meciului retur cu 
PUC . din «ferturile de finală ala bCC.E.-.
• MECIUL-RESTANTA Tractorul Bra

șov — Binatno Oraș i>r. petru Groza, 
tita etapa a IX-a a. campionatului mas- 
•Hi n — catagona A. seria i, se va juca 
li at martie.
• ÎNAINTEA ETAPEI A XI-A, clasa- 

yentele jn c-ampKo^W,e primei ca ț^ 
■orii sa prezintă astfel :

€. Rt Minerul Explorări
Baia Mana 18 <1 8 17:25 14

7. (7) Știința Galați 10 '1 6 1C:24 14
8. (8) C.S.M. Cluj 11 .1 to 12:32 12

Seia a n-a
L (U O^ame Bufieși 10 9 1 29:10 19
2. (5) Dinamo Oraș Dn.

P. Groza 9 6 3 22:12 15
3. (?) Farul Contlanța 10 5 5 19:20 15
4. (3) Petrotal Ploieștt 10 5 5 16:24 15
9. Tractorul Brașov 9 5 4 20:15 14
6. (6) Știința Ti^ițosra 10 4 6 21:22 14
7. (7) FY!g genul Suceava 10 3 7 15:2G 13
8. (•) Olimpia M.I.U. 

Bucuești 18 2 8 15:28 12

care : Pricop, Caranuhad. Straelbischi, 
Vorcu, Weiss, Florea etc.

Față da seriozitatea pe cane o do- 
vadaștc la antrenamente și în viața 
de toate zîlale, față de marile-i posi
bilități încă neexploatate, avem con
vingerea că. încă in acast an. Nicolae 
Mustață va fi capabil să realizeze 
rezultate dintre cele mai bune. Le 
așteptăm cu toată încrederea, fiind 
gata să lc înregistrăm...

R. VILARA

• în sala Floreasca II a avut loc 
duminică ultima etapă a reușitului 
concurs de atletism : divizia pentru 
copii a Capitalei. Au participat repre-

Seria I
CAMPIONATUL MASCULIN

1 (1) Știința Ouj 19 9 1 28:15 198. (Z) Rapid București 9 7 2 25: 9 16
8. Progresul București 11 5 6 24:23 16
*. (4 Steaua București 10 5 5 20:16 15ti (J C.S.M.S. iași 9 5 4 19:17 14

CAMPIONATUL FEMININ
Saia I

1. (1) Dinamo București 11 11 0 33: 3 22
2. (!) Știința Cluj 10 9 1 27 6 19
3. (3) Farul C^mstan^a 10 7 3 22:12 17
4. (4) Progresul București 10 4 6 15:23 14
5. (7. Vom_r CrrOora 11 3 8 15:26 M
6. (5) C.P. București 10 3 7 16:23 13
7. <«> Partizanul roșu

Braș^ 10 3 7 11:23 13
8. (8) Vința București 10 1 9 5:28 11

Seria a n-a

De la I. E. B. S.

Activitatea la zi
Asta-scară, tacepind dc la ora 20, 

sala Giulești va găzdui partida de 
baschet feminin dintra formațiile 
bucunaștene R^pid și Unirea. După 
cum se știe, cela două echipa sint 
fruntașe în seria I, iar disputa lon 
— ca și cea din tur (a cîștigat Rapid

Ieri, la Craiova

Preocupări sibiene
pentru imtwnatățirea jocului
Trecînd la aplicarea îndrumărilor date 

4a F.R.V. cu privire la imprimarea în 
f^ool tuturor echipelor a caracteristici
lor voleiului modern, comisia orășeneas
că de volei din Sibiu a inițiat un curs 
de perfecționare a antrenorilor și instruc
torilor. Cursul, avînd prevăzute șase lec
ții, ya fi urmat de cîteva demonslrații 
publice, susținute de jucătoarele și jucă
torii fruntași din localitate.

MIECEA LUFUTIU
oorespondcnt

t. (1) Rapid 
2. (Z> ~ —
S (SI Știința
4. (4) C.S.M.
5. “
6. (5)
7. (7>

C.SM.
București 
Sibiu 
Bueunaști 
atuj
Btucuraști 

M. Ciuc

9
7
7
6
4
4
3
0

BUCURIEșT^.

10
10
10
10
10
10
10
10

1
3
3
4
6
0
7

10

29î 5 
25:14 
25:15 
21:19 
17:24 
16:24 
17:22
3:0

19
17
17
16
14
14 
13
10

Metalul
Voința .... ____
Tractorul Brașov

8. (8) C.F.R. Timișoara
O IN „CUPA ORAȘULUI__ ____

cate două rezultate <fa simbătă și dumi
nică (Aurora — Voința 3—0 și Sănătatea — 
IPROHKT 3—au det^minat următorul 
clasament ai comparației feminina 
înaintea ultimelor jocuri (Otmpia-IiintO-
met ș Sănătatea-Voința). de 
săptămm» <
1. C4tam)ia
2. SAnăC^taB
3. Aurora
4. IPROMBT

5. Voința

7 6 1 19: 5 13
7 6 1 19:10 13
826 12:18 10
734 12:16 9
7 0 7 2:21 6

Pentru cuplajul de fotbal STEAUA — 
CRfȘANA ORADEA și DINAMO BUC. — 
C.S.M.S. IAȘI, canc se va disputa dumi
nică 17 mantie pe stadionul „23 August", 
biletele s-au pus în vînzarc Ia casele 
obișnuita: da la stadioanele „Republicii", 
„23 August", jDinamo", .^H^Haști", agen
ția C.C.A., Pronosport din cai. Victoriei 
nr. 2 și str. Ion Vid».

★
Sc aduce la cunoștința cluburilor și 

asociațiilor sportive că s-a prelungit 
pînă la 15 mantie a.c. termenul de în
cheiere a contractelor pentru rezervarea 
de bileta la joourilc de fotbal ce sc von 
desfășura în acest an pe stadioanele 
„Republicii" și „23 August", informații 
la sadiul întnepnindenii, str. Vasilc Conta 
nr. ÎS, telefon 11.79.70, interior 116 sau 186.

DEȘI CALENDARUL COMPETTTIONAL 
DE FOTBALn PREVEDE NUMEROASE 
INTALNIRI INTERNAȚIONAL®. I.E.B.S. 
VA ASIGURA CONTRACTANȚILOR 
ACEEAȘI NUMĂR DE BILETE LA ME
CIURILE INTERNAȚIONALA, CA CEL 
CONTRACTAT PENTRU JOCUIULE IN
TERNE.

Știința—Steaua București 
' 81-103

CRAIOVA 13 (prin telefon). Aștep
tat cu marc interes da amatorii dc 
baschet din localitate, meciul dintre 
formațiile masculine Știința Craiova 
și Steaua București s-a încheiat, așa 
cum era de așteptat, cu victoria echi
pei campioane: 103—81 (52—32). Par
tida a avut multe momente spectacu
loase. Comportîndu-se mai bine decît 
in maciunile anterioare studenții cra- 
iovani au reușit să realizeze o partidă 
da calitate. Scorul putea fi și mai 
strins dacă în ultimele 8 minute stu
denții ar fi rezistat din punct de ve
dere fizic. Printre alții, partida a evi
dențiat pe Gheorghe și Folbart 
(Steaua) și Dîrjan (Știința). Au con
dus I. Petruțiu și G. Chinaleu.

ROMICA SCHULTZ-coresp. reg.

au 64-54) = ge anunță destul de 
interesantă.

• Marți, la Cluj, s-a desfășurat
meciul retslanl dintra echipele femi
nina Știința din localitate și I.C.F. 
După cum ne-a relatat prof. Leon 
Teodore seu, antrenorul studentelor 
bucuneștene, partida a avut un bun 
nivel tehnic și a plăcut spectatorilor 
pnezcnți în sala Armatei. Clujenoele 
au fost superioare și au câștiga* pc 
merit cu scorul de 59—41 (28—18).
Icefistele, cu unele indisponibilități 
în formație au făcut joc egal în câmp 
cu adversarele lor, dar au ratat 
foarte multe aruncăn din acțiune.

• Arbitrul internaț^ional E. Hoiya 
va arbitra vineri la Moscova maciu 
retur dintre T.S.K.A. și WuJa Kra- 
hoowia, d^ cadrul „C. C.E."

INFORMAȚIE
Recent a ovul loc o ședință a 

colegiilor reunite ate Mwvisterului 
Invăfăminhilui și Ministerului Sănă
tății și Prevederilor Sociale ța 
care au participat reprezentanți 
ai UCFS, C.C.S., U.T.M., Crucii
Roții, Consiiiutui Național al Fe
meilor. A lost analizată activitatea 
de educație fizică ți sanitară din 
școli ți lacul lăți.



Sportivii noștri au ciștigat patru 
din cclc cinci probe individuale

(Urmare din pag. 1)

le. Cuplul secund a terminat învin
gător cu 3—2 (11, —19, 15, —17, 14), 
la capătul unui med care nu a co
respuns așteptărilor. Comportarea 
campioanelor mondiale a lăsat de 
dorit. Maria Alexandru și Geta Pi
tică nu au atacat suficient în aceas
tă întâlnire, ci s-au limitat la ac
țiuni mai mult de așteptare. Este 
drept că nici colegele lor de echipă 
nu au fost prea active, totuși ele 
s-au secundat mai bine una pe alta, 
au fost mai sigure pe lovituri. Este 
în interesul apărării în cele mai bune 
condițiuni a titlului mondial pe oare 
îl dețin, ca Maria Alexandru și Geta 
Pitică să manifeste în partidele 
viitoare mai multă inițiativă, să 
existe o mai bună îmbinare a acțiu
nilor.

Succesul puterii de luptă...
'..astfel poate fi caracterizată vic

toria repurtată de Dorin Giiturgiucă 
și Gheorghe Cobîrzan în finala de 
dublu bărbați în fața perechii iugo- 

. slave Markovic II — Ketm : 3—2 (20, 
i—18, -20, 14, 21). Fără a slăbi nici 
un ritmul susținut de joc,

' atacind și contraatacând continuu, ro

mânii au reușit în compania adver
sarilor lor numeroase schimburi de 
mingi, care au cules aplauze la 
„scenă deschisă".

Maria Alexandru și Gheorghe Co
bîrzan au încheiat seria victoriilor 

romînețti
Intr-adevăr, ultima finală, cea de 

dublu mixt, a cunoscut un nou suc
ces al culorilor noastre. Avînd în 
fața doi specialiști ai genului, ceho
slovacii Miko și Bosa, principala 
preocupare a învingătorilor a foșt 
luarea inițiativei, construirea de ac
țiuni ofensive. Și acest lucru a fost 
pe deplin posibil, cind atît Maria 
Alexandru cit și Gheorghe Cobîrzan 
au forțat uneori atacul chiar și după 
mingi ratate. Ei și-au obligat adver
sarii, fie să treacă în apărare, fie să 
se grăbească în executarea lovituri
lor ofensive. Ceea ce a dus in cele 
din urmă la scoaterea din „mină" 
a lui Miko și Bosa. in timp ce 
Maria Alexandru și Cobîrzan acțio
nau din ce in ce mai degajat in apă
rare, dar mai cu seamă in atac. 
Victoria a revenit greu dar meritat 
sportivilor noștri cu 3—2 (-10, 20, 
—18, 13, 15), ca urmare a unei tactici 
bine aplicate.

ACTUALITĂȚI INTERNAȚIONALE
iJJRJAC ÎNVINGĂTOR LA ALEXAN- 

ORIA

Nici o surpriză nu a fost înregis
trată în primul tur al campionatelor 
internaționale de tenis de eîmp ale 
Alexandriei.

Campionul romin Ion Tiriac l-a 
învins cu 6-1 ; 6—3 pe egipteanul 
Dialy. Alte rezultate mai importante : 

i Bungert (R.F.G.) — Ezzat (R.A.U.) 
6—3; 6—8; 6—3; Arilla (Spania)- — 

. Ayoub (R.A.U.) 6-2; 6-1; Couder (Spa
nia)—Garabedian (R.A.U.) 6-0; 6-2; Fra- 
eer (Australia) — Sembel (R.A.U.) 
4—6; 6—3; 8-6; Mills (Anglia) —
Neweski (R.P. Polonă) 6—0; 6—4; 
Lundquist (Suedia) — Schmidt (R.F. 
Germană) 1-6; 6-3; 6-4.

în al doilea tur, Tiriac a dispus 
«ie Jaques (Australia) cu 6—4, 6—3. 
Bosch a fost învins de Arilla (Spa
nia) cu 6—1. 6—1. (Agerpres).

ACORD PENTRU O ECHIPĂ CO
MUNA A GERMANIEI LA J. O

Reprezentanții celor două comitete 
olimpice germane s-au întîlnit în 
Berlinul occidental pentru primele 
tratative în vederea constituirii unei 
echipe comune la Jocurile Olimpice 
de iarnă și de vară din 1964. Con

— —    —— 1—s—u . +

CORESPONDENTELE NOASTRE TELEFONICE DIN
VARȘOVIA

La Lodz — toate biletele vîndute 
pentru meciul R. P. Polonă - R. P. Romină

MOSCOVA
Halterofili din 17 țări la „Marele Premiu*' 

al capitalei U. R. S. S.

vorbirile au fost primele de acest 
fel pe teritoriul german și s-au in- 
cheiat prin semnarea unui protocol 
din care reiese că ambele delegații 
au reușit să ajungă la un acord în 
spiritul hotărîrilor adoptate de
C.I.O. la Lausanne. Protocolul stabi
lește intre altele că selecționarea e
chipei să fie făcută prin numirea de I 
candidați olimpici dintre sportivi de 
mare valoare, cit și prin concursuri 
eliminatorii. La Jocurile Olimpice de 
iarnă de la Irmsbruck va participa o 
echipă germană comună la toate dis
ciplinele. Pentru Jocurile de vară i 
de la Tokio vor fi stabilite norme de | 
selecție de către fiecare federație.

Comitetele Olimpice din R. D. 1
Germană și R. F. Germană se vor 
întruni din nou la 17 iunie în capi
tala R. D. Germane. (Agerpres).

REZULTATE ATLETICE VALO
ROASE LA LENINGRAD

Intr-un concurs atletic de sală la | 
Leningrad s-au înregistrat citeva re
zultate valoroase : 80 mg — AHa Cer- 
nișeva 10,8; lungime (D — Tatiana
Scelkanova 6,27 m; 100 m (f) — Ga
lina Popova 11,7; ciocan (probă desfă
șurată in aer liber) — Baltovski 
63,23 m.

Iubitorii sportu
lui din Polonia și 
îndeosebi cei care 
îndrăgesc boxul 
trăiesc în aceste 
zile emoția întâl
nirii revanșa Po
lonia — România, 
programată pen
tru duminică 17 

martie la Lodz. 
Pot spune că ni
ciodată în Polonia 
nu a existat un 
interes atît de 
mare pentru un 
meci de box, fapt 
ilustrat între alte
le prin aceea că

Kepre^eattiatul tării. nmr'tfe la ea- j^ mult te zile
tegoria semigrea ȘTEFAN COJAN. « . . ..toate bi

letele au fost vîndute, iar duminică toate cele 10 me
ciuri vor ii transmise la televiziune și radio,

Imediat după întoarcerea de la București, antrenorul 
Felix Stamm a reluat pregătirile echipei pentru întîl- 
niree revanșă, declari nd că va prezenta la Lodz o 
formație care să poată obține calificarea în semifinalele 
„Cupei Europei". Din echipa care a evoluat la București 
se pere că n-au rămas decit 5 boxeri : Bendig, Grud- 
zien, Kulej, Siodla, Pietrzikowski. De altfel, iată cei 
10 componenti care, probabil, vor apare în echipa polo
neză : Josef VMrzyc, Bruno Bendig, Jerzi Adamski, 
Josef Grudzien, Jerzy Kulej, Silvester Kacinski, Andrei 
Siodla, Tadeusz Waiasek, Zbignew Pietrzikowski, Vla
dislav Jedrzejewski. Semne de întrebare în privința 
participării ridică doar Walasek, aflat în examene, care 
e posibil să fie înlocuit de Henrich Lampc sau Lucian 
Slowackievici.

JAN VOJDIGA
redactor la „Przegiad Sportowy4

Recordmanul mondial 
SERGHEI LOPATIN

Capitala Uniunii 
Sovietice va găz
dui, începân d de 
mîine, un impor
tant eveniment 
sportiv ; este vor
ba de marea în
trecere de haltet- 
re „Premiul ora
șului Moscova", a
flată în acest an 
la cea de a șasea 
ediție. An de an, 
această competiție 
cuno^te o tot 
mai mare amploa
re, fiind, pe bună 
dreptate, una din 
cele mai însem
nate întreceri ale 
halterofililor după 
campionatele mon
diale și turneele

olimpice. La ediția din acest an și-au anunțat partici
parea sportivi din 17 țări ale lumii, printre care figu
rează aproape 20 de premianți ai ultimei ediții a-* 
campionatelor mondiale.

Podiumul instalat în sala sporturilor din Moscova este 
gata să găzduiască întrecerea unora dintre cei mai buni 
halterofili ai lumii. în echipa U.R.S.S. vor figura, printre 
alții Marzagulov, Vahonin, Kațura, Kaplunov, Bușuev, 
Lopatin, Kurînov, sportivi care în nenumărate rînduri 
au apărat culorile țării în întreceri internaționale. De 
asemenea în formația U.R.S.S. au fost introduși și o 
serie de tineri talentați ca Sișov, Sibireairovski, 
vanov și Șram, care vor încerca cu acest prilej afirma
rea lor în marile întreceri internaționale. Dintre oaspeți 
reținem prezența unor reputați halterofili ca ShemmHskG 
Kono, Berger, March (S.U.A.), Fbldi, Vereș (R.P. Un
gară), Palinski, Bazanovski (R.P. Polonă) și alții. Printre 
sportivii care vor evolua la Moscova se află și nume
roși tineri talentați, ca de pildă românul Balaș Fiți etc.

EVGHENI BIRUN
redactor la „Sovieteki sport"

Duminică, la Lodz

Revanșă pasionantă: Polonia-Romînia la box
Mîine dimineață, boxerii din echipa 

reprezentativă a țării noastre vor 
părăsi Capitala, îndreptindu-se spre 
Lodz Duminică, ei vor susține aci 
meciul revanșă cu selecționata R.P. 
Polone. In linii mari, echipa țării 
noastre nu a suferit modificări față 
de partida de Ia București. Doar la 
categoria semimiilccic, se pare * că 
Mihalic va lua locul lui Mirza. For
mația * R.P. Romine va avea deci 
următoarea înfațiiare: Ciucă, Puiti, 
Olteanu, Pătrașcu, Linu, Mihalic 
(Mirza), Badea, Monea, Cojan și Ma- 
riuțan. întilnirea va fi condusă ,<de 
Wolf (R D. Germană) — in ring, 
Cooper (Irlanda), Fedeorowicz (Polo
nia) și Marin. Stănescu.

Reamintim că in cazul cind după 
cele două „manșe»** echipele se vor

alia la egalitate de puncte, se va 
califica formația care a obținut de
cizia la categori a grea (dacă și la 
această categorie rezultatul este egal 
se ia in considerație acela de la 
categoria semigrea, și așa mai de
parte pină la categoria muscă).

Sintem convinși că boxerii noștri 
vor lupta cu toată ardoarea pentru a 
obține calificarea.

Campionatele mondiale de hochei
treimea de apărare a echipei adverse. 
In această situație ei folosesc viteza 
unor jucători ca Tamberini, Mc. Kenzie 
și Peacosh ș.a. Acum toată atenția a
matorilor de sport din Stockholm este 
îndreptată spre meciurile decisive care 
au mai rămas de jucat : U.R.S.S.— 
R. S. Cehoslovacă, Suedia—Canada iar, 
duminică, Suedia—R. S. Cehoslovacă și- 
Canada—I. R.S.S.

in cadrul Congresului Ligii Internațio
nale de Hochei pe gheață, care a avut 
loc miercuri, au fost desemnate 12 echi
pe calificate direct pentru J. 0. de iarnă 
de la Innsbruck. Din ritului lor face par
te și țara noastră. Iată echipele: U.R.S.S., 
.Cehoslovacia, Suedia, Germania (echipa 
uniiă), Finlanda, Norvegia, ROM1NIA,

Polonia, Elveția, Canada, S.U.A. șî
Auslria.

Celelalte 4 echipe vor fi desemnate 
în urma unor meciuri de baraj : Japonia- 
Australia, lugoslavia-Bulgaria, Anglia- 
Italia, Franța-Ungaria.

Următoarea ediție a campionatelor 
mondiale de hochei va avea loc îrt 1965 
în Finlanda..

Rezultate, clasamente, program...
★

Ieri la Stockholm s-a desfășurat un 
meci foarte important in grupa B între 
reprezentativele Poloniei și Elveției. 
După 56 minute scorul era de 1—1. Un 
rezultat de egalitate ar fi avantajat e- 
cbipa Romtnici care ar fi cîștigat un 
punct fa(ă de selecționata elvețiană și 
3 puncte față de reprezentativa R. P. 
Polone. Dar, cu 4 minute înainte de 
sfîrșit polonezii an reușit ceea ce nu se 
aștepta nimeni : să-și marcheze un gol 
în propria poartă, și să piardă astfel cu 
2—1

GRUPA A. — • Rezultate, marți : 
U.R.S.S. — R.D.G. 12—0 (4—0, 4—0, 
4—0), Suedia — S.U.A. 17—2 (6—0.

.4—1, 7—1), Cehoslovacia — Canada
4—4 (2—1, 1—2, 1—1); miercuri; 
R.D.G. — Finlanda 1—0 (0—0, 0—0, 
1—0), Suedia — R.F.G. 10—2.

1. Suedia 5 5 0 • 38: 6 10
2. Cehoslovacia 4 3 1 • 32: 9 7
3. Canada 4 3 1 • 31;13 7
4. U.R.S.S. 4 3 o 1 34: 6 6
5. Finlanda 5 1 1 3 16:18 3
6. R.D.G. 5 1 li 4 10:36 2
7. R.F.G. 5 0 1 « 10:45 1
8. S.U.A. 4 0 0 4 10:4* 0

4—1, 4—0); miercuri: Elveția — Polo
nia 2—1 (1—0, 0—1, 1—0).
1. Elveția 5 4 1 • 27: 6 9
2. Rominia 4 3 1 0 23:12 7
3. Polonia 5 3 0 2 30: 9 6
4. Norvegia 4 3 o 1 26:13 6
5. Iugoslavia 4 1 o 3 15:25 2
6. Franța 4 0 o 4 6:30 0
7. Anglia 4 0^ 3:35 0

PE SCURT
. IN AL DOILEA meci. de box JU P. 

Bulgaria-R D. Germană. disputat la 
Plovdiv, victoria a revenit din nou oas
peților. cu 6—4.
. ETAPA a treia (Cains-Monteeau Ies,, 

Mines) a cursei cicliste Paris-Nisa a fost 
cîștigată de belgianul Winters cu 
211 58:29

® MECI international de lupte libere: 
R.. P Bulgaria-Damm (campioana R F G ) 
7,5—O.u (disputat la Gross Ostbeim)
. URINELE internațional de tenis de 

la i.airo a foș e'iștigat de spaniolul 
.Arilla (invingă|crn| |u[ T'lnac) Care . în 

a dispus de Pietrmgeli 
eta 6—I. 6—3. 6—3.

® LA GLASGOW : Scoția-Elvcția 7—3ț- 
la box
. A lLETA australiană Beithv Cuthbert 

a realizat în probele de • 110 yarzi ,i 
400 m plat thnpiiHfc de 53,5 și respec
tiv 53,1.

1N 1963 sportivii sovietici vor susține 
peste 400 de întâlniri internaționale, la 
36 de discipline în cadrul cărora vor în
tâlni sportivi din 60 de țări.

„RECORD” de spectatori la partida de 
campionat dintre Benfica- Lisabona. de 

■ două ori câștigătoare a „Cupei campio
nilor europeni", și echipa Feirerise. Ia 
acest meci au asistat..: 224 de -spectatori

ATLETUL polonez Krzyszkowiak și-a 
reluat antrenamentele după o absență 
îndelungată cauzată de un traumatism. 
Zilele, trecute el a participat la un .cros, 
clasindu-se pe primul loc. După părerea 
specialiștilor Krzyszkowiak are șanse să 
.concureze cu succes la J.O. de la Tokio.

FRAȚII Eva și Pavel Roman, care au 
cucerit recent la Cortina d'Ampezzo 
pentru a doua oară consecutiv titlul de 
campioni mondiali la. patinaj artistic, 
proba de dans, au fost distinși cu titlul 
de maeștri emeriți ai' sportului din 
R. S, Cehoslovacă.

GARRINCHA este consecvent, Recent; 
el a devenit tatăl ce-lei de a... 7-a fiice.

UNA CALDA. UNA RECE: portarul
reprezentativei de fotbal a Angliei. 
Springett, este aspru criticat în presă 
pentru jocul slab din meciul cu Franța, 
iar ,pe de altă parte clubul l-a... pre
miat pentru comportarea excepțională 
din partida cu Nottingham Forest, cîști- 
gată de echipa sa, Sheffield Wednesday.

cu 3—0i Springett este în vîrstâ de 28 de 
ani și a fost de 29 ori internațional.

IN PREZIUA concursului de schi de 
la Chamonix, dotat cu premiul „Kan
dahar". pe pirtia de coborîre (numită 
de schiori „pirtia diavolului") mai mul ți 
'sportivi s-au accidentat, devenind in
disponibili pentru actualul sezon. Prin
tre aceștia se află austriecii Zimmer
mann și Nening, francezii Arripe, 
Vouillmacz, elvețienii- Scheneberger și 
Marki ș-a.

LA APROPIATELE campionate euro
pene de box de lă Moscova și-au anun
țat participarea 200 de boxeri din peste 
30 de țări. -

REPREZENTANȚII lui Sonny Liston 
și Floyd Patterson s-au intîtnit la Miami 
Beach pentru discutarea ultimelor de
talii în legătură cu meciul pentru cam
pionatul mondial Ia categoria grea sta
bilit pentru 11 aprilie. Tratativele s-au 
desfășurat de această dată fără nici un... 
conflict, datorită faptului că s-au dat 

■ asigurări ■ oficiale părții lui Lîston că 
i se va plăti suma care-i revine de la 
primul meci cu Patterson, susținut anul 
trecut la Chicago.

LEO LACROIX, cîștigător al campio
natului de schi al Franței și mare spe
cialist al probelor dc slalom, în timpul 
verii joacă an de an in echipa de fotbal 
Boix-d’Amont, pe postul de . centru 
înaintaș. Ba mai mult: anul trecut el a 
inserts cite un gol în fiecare meci.

Programul de azi : U.R.S.S. — Ce- 
hos^va^, Canada — Finlanda, 
S.U.A. - R.F.G.; vineri : Suedia — 
Canada, UiR.Ș.S. — S.U.A-, Cehoslo
vacia — Finlanda.

Grupa B. — Rezultate, marți: Nor
vegia— Iugoslavia 7—3 ( 1—0, 2—1, 
4—2), Polonia — Franța 10—1 (2—0,

Programul de azi : Rcminla — Fran
ța, Norvegia — Elveția, Anglia — Iu
goslavia; vineri: zi' liberă.

GRUPA C. — Rezultate, marți: 
Austria — Belgia 30—0 (8—0, 11—-0, 
11—0), Ungaria — Danemarca 10—3 
(3—0, 3—1, 4—2); miercuri: Olanda — 
Belgia 13—1 (4—0, 2—1, 7—0).

In clasament conduce — neînvinsă 
— Austria cu 8 puncte (4 avans asu
pra . celei de a doua clasate, Ungaria).

Programul de azi: Austria — Bul
garia; vineri: Ungaria — Olanda și 
Danemarca — Belgia.

t£a utckidereaSBJIfifllBI]
MECIURILE INTERNAȚIONALE 

DE FOTBAL DESFĂȘURATE IERI
IN C.C.E. (SFERTURI DE FINALA) :
Dukla Fraga — Benfica Lisabona 

0—0. (în tur 2-1 pentru Benfica). 
S-a calificat Benfica.

Feyenoord — Reims 1—1 (1—0). (în 
tur 1-0 pentru Feyenoord). S-a caii-,, 
ficat Feyenoord.

Milan — Galatasary 5—0 (2—1). S-a 
calificat Milan, care a cîștigat și în 
tur ou 3—1.

Dundee — Anderlecht 2—1. Obți- 
nînd victoria și în tur cu 4—1, Bun-

dee, s-a calificat pentru turul ur
mător.

1N „CUPA ORAȘELOR TlRGURI" 
(sferturi de finală) :

Bayern Miinchen — Dynamo Za
greb 1—4 (0—2) (primul joc).

IN preliminariile turneu
lui U E.F.A. (juniori):

La Roma : Italia — Spania 3—2 
(>n tur 2-2). S-a calificat Italia.
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