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De aici se va relua întrecerea, la Cluj

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI -VA!

★

IN uampionatut masculin de baschet
Foto: V. Bageac

Ionescu a driblat un apărător 

și centrează din apropierea li
niei de fund.

Ieri, pe stadionul ,,23 August

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P. Romînd

Joi 21 martie 1963 4 pagini 25 bani

calificat în seria I : 
București, Știința Cluj, 
București și Dinamo O- 
în seria a Il-a: Dinamo 

Știința Timișoara,

După o săptămînă de pauză, 
cele mai bune formații mascu
line care au rămas în cursă 
pentru titlul de campioană se 
vor reîntîlni în sala Armatei din 
Cluj. Joi 28 martie, întrecerile 
turneului final al campionatu
lui republican vor fi reluate cu 

. meciurile din cadrul turului 
" trei.

S-au 
Steaua 
Știința 
radea;
București,
Rapid București și Siderurgis- 
iul Galați. Față de anul trecut, 
în plutonul primelor opt echipe 
găsim 3 nume noi: Știința Ti
mișoara. Știința București și 
Siderurgistul Galați.

• In continuare, după cum 
am mai arătat, cele 8 competi
toare vor juca — în cadrul a- 
celorași serii — un al treilea 
tur. Ele vor porni întrecerea 
din următoarea situație:

i
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ii-a
6
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meciuri tur-retur, care va de
cide formația campioană pe a- 
nul 1963.

• Tragerea la sorți a ordinei 
de desfășurare a partidelor din 
turul trei va avea loc la sfârși
tul acestei săptămîni, la sediul 
F. R. Baschet, în prezența de- 
legaților fiecărei echipe.

• La turneul de la Cluj au 
fost delegați să conducă cîțiva 
dintre cei mai buni arbitri din 
țara noastră, printre care : V. 
Popescu, C. Armășescu, Șt. Roșu 
(Buc.), I. Deak, A. Balasz (Tg. 
Mureș), E. Hotya, I. Krasznay 
(Oradea) și I. Bodony (Cluj).

a B.
a Învins Selecționata olimpica 

P. Ungare: 4-0 (1-0)
la bazinul Floreasca

SERIA
1. Steaua Buc.
2. Știința. Cluj
3. Dinamo Oradea
4. Știința Buc.

SERIA
Dtnamo Buc.
Știința Timiș. 
Rapid Buc.
Siderurgistul
Galați
Primele două

care serie se vor califica 
departe intr-un alt turneu, cu

1.
2.
3.
4.

A

26 
clasate

SCHIORII C. TĂBĂRAȘ 
$1 K. GOHN CONCUREAZĂ 

ÎN FRANȚA
Schiorii romi ni 

băraș și Kurt Gohn pleacă azi 
în Franța pentru a participa 
simbătă și duminică la con
cursul intitulat „Grund 
International de Savoie“. Pro
bele de slalom special și sla
lom uriaș, cuprinse in progra
mul concursului, vor fi găz
duite de pîrtiile din jurul lo
calității Meribel (Franța).
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453:388 
427:423 
344:392 
397:418
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456:433
485:395
394:410

325:402 
din fie- 

mai

(Continuare in pag. a 2-a)

Rapid 
un
cu 
p.

Cu tot frigul pătrunzător de 
ieri dupâ-amiază, peste 20.000 
de spectatori au ținut să asiste 
la primul joc internațional din 
acest an programat pe stadio
nul „23 August". Această inau
gurare a coincis cu o frumoa
să victorie a echipei
București, care a ciștigat la 
scor concludent intilnirea 
Selecționata olimpică a R. 
Ungare : 4—0 (1—0).

Formația oaspe era așteptată 
cu mult interes de iubitorii de 
fotbal din Capitală, nun ales 
că era călduros recomandată 
de o serie de rezultate recente: 
3—0 cu reprezentativa A a 
R. P. Ungare, intr-un meci de 
trial, același scor cu 
maghiară de juniori 
6—1 la Debrețin ai

Constanța. Din selecționata 
olimpici a țării prietene, care 
a jucat ieri, au făcut parte 
cinci din componența echipei 
de juniori care a ciștigat in 
1960 Turneul UEFA de la Vie- 
na. După cum se vede, o carte 
de vizită care spune mult An
trenorii maghiari iți pun, de 
altfel, mari speranțe in această 
echipă, pe care o pregătesc nu 
numai pentru turneul olimpic 
ci și „schimb 
primei garnituri.

Echipa Rapid 
ea cu nerăbdare
ntre, dornică să confirme apre
cierea maselor de spectatori că 
privește cu răspundere și știe 
să se comporte așa cum trebuie 
in meciurile internaționale. 
Acest lucru le-a reușit pe de-

de nm-ne** al

a așteptat și 
această intîl-

Prix
Marian Spiridon (Dinamo Bucu

rești) a pătruns irezistibil spre 
coșul advers și va marca spec
taculos. Dinamovistul a făcut 
simbătă seara, in meciul cu Rapid, 
o partidă foarte bună. Păcat, 
însă, că numai el...

Foto: P. Romoșan

ClTEVA PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA 
ACTIVITĂȚII ATLETICE

NICOLAE GU- 
clubul Progresul 
arătat că unele

La ședința de analiză a FRA, 
numeroși vorbitori au făcut o 
serie de propuneri interesante 
pentru dezvoltarea activității 
atletice, propuneri care se cer 
a fi analizate cu toată serio
zitatea.

Antrenorul 
RAU, de la 
București, a
puncte Înscrise în regulamen
tele diferitelor competiții atle
tice creează serioase dificultăți 
în desfășurarea procesului in
structiv cu juniorii. După pă
rerea sa, cea mai mare difi
cultate este legată de greu
tatea... greutăților! După cum 
se știe, juniorii mici utilizează 
greutățile de 5 kg iar cei din 
categ. I le folosesc acum pe 
cele de 7,257 kg. Pînă 
mult, se foloseau — la 
categorie 
kg. N-am 
renunțat 
materiale, 
ajutau la
a complexului de mișcări (se 
respecta și principiul dialectic 
„de la ușor la greu"), asigurau 
o creștere normală a rezulta
telor tinerilor atleți. După pă
rerea sa, greutatea de 7,257 kg 
(pe care o folosesc și seniorii) 
este prea mare pentru juniori, 
pe care — in acest fel — ii 
puneau în condiții de concur»

— greutățile 
înțeles de 

la folosirea 
din moment 
o învățare

nu de 
această 

de 6 
ce s-a 
acestor 
ce ele 
corectă

echipa 
UEFA.
Farul

Sparfachiada de iarnă a tineretului

Bilanț pozitiv 
la clubul Unirea

cele ale seniorilor, 
greșit. De aceea, 

se revină la greu- 
kg, cea mai acce

identice cu 
ceea ce e 
propune să 
tatea de 6 
sibi'lă vîrstei sportivilor și în
vățării corecte a deprinderilor 
probei.

Ieri, în raionul Nicolae Băl- 
cescu din Capitală s-au înche
iat întrecerile marii competiții 
de mase. Spartachiada de iarnă 
a tineretului. Timp de aproape 
patru luni, în cele 63 de aso
ciații sportive din raion, peste 
30.000 de tineri și vârstnici s-au 
întrecut pentru desemnarea 
campionilor la Spartachiada.

Unele asociații sportive ca 
Autobuzul (2765 participanți), 
Dîmbovița (2505). Cauciucul Ji
lava (2260), Firul Alb (1388), 
Constructorul, Utilajul Chimic 
etc. nu numai că au mobilizat 
un număr mare de concurenți, 
dar au organizat întreceri de
osebit de reușite. In aceste a- 
sociații ca și in altele, cu oca
zia Spartachiadei s-a 
numărul membrilor 
s-au înființat noi secții 
muri de sport, intr-un 
s-a îmbunătățit munca. 
la „Firul Alb“ s-a
o secție de tenis de masă, la 
„Utilaj chimic" s-au înființat 
secții de tir, tenis de masă și 
haltere, la „Carmen" și „Auto
buzul" secțiile de tir au fost

specia- 
Popețti 
o nouă

de educație 
de sportivi 
instructorii 
se numără 
și Angela

sprijinit aso-

(Continuare în pag. a 2-a)

mărit 
UCFS, 
pe ra- 
cuvint 
Astfel, 

constituit

Câștigătoarele fazei raionale a Spartachiadei la gimnastică, elevele 
școlii profesionale losif Rangheț, executînd o „piramidă"

afiliate la federația de 
litote, iar in comuna 
Leordeni 3-a constituit 
asociație sportivă etc.

In această perioadă un spri
jin deosebit au dat consiliilor 
asociațiilor sportive instructorii 
obștești, profesorii 
fizică și o serie 
fruntași. Printre 
obștești evidențiați 
Mioara Picioruș 
Oprea, care au
ciațiile din raion, în special în 
organizarea concursurilor 
gimnastică. Șahiștii 
lexandra Nicolaru și 
cîltea, pe lingă că 
multane, au fost 
la întreceri in diferite asociații.

Cu ocazia Spartachiadei, teh
nicienii prezenți la întreceri au 
urmărit evoluția unor tineri ta- 
lentați, care după încheierea 
competiției au fost selecționați 
in secțiile asociațiilor sau ale 
clubului. Printre sportivii cu 
frumoase perspective sînt Ioana 
Petre, Doina Vița, propuși pen
tru secția de atletism a clu
bului, halterofilul G. Albulescu, 
șahistul N. Dina, jucătorii de 
tenis de .masă N. Balmeș și 
G. Burcea.

Din păcate au fost și aso
ciații care nu s-au străduit ca 
Spartachiada să devină compe
tiția sportivă a maselor largi, 
a întregului tineret. Printre a- 
cestea se află Energia Filaret 
(președinte Em. Bițoi) 48 de 
participanți din 300 membri 
UCFS, I.R.G.U.6 (președinte D. 
Constantin), I.C.M. Filaret (pre
ședinte I. Lerer).

Experiența pozitivă acumu
lată în aceste întreceri trebuie 
folosită în viitor din plin de 
către activul clubului Unirea 
și consiliile asociațiilor sportive 
din raionul Nicolae Băloescu, 
in așa fel ca marile competiții 
care bat la ușă, crosul „Să in- 
tîmpinăm 1 Mai" și Spartachia
da de vară a tineretului să, aibă 
un succes și mai frumos.

de
fruntași A-
V icter Cte- 
au dat si- 

prezenți și

Ilntr» • V Rq nroaz» /t r.l

plin feroviarilor și frumoasa 
lor victorie de ieri care de
sigur că va avea ecou în pre
sa sportivi de peste hotare — 
trebuie să constituie m imbold 
de viitor atit pentru ei cit și 
pentru celelalte echipe ale 
noastre pe care le așteaptă 
jocuri internaționale. Și ne gîn- 
dim, in primul rmd, la Petro
lul Ploiești care se află la nu
mai o săptămînă înaintea în- 

din

dovedit o 
avansată, 

control al 
inițiativa

tilnirii cu Ferencvaras 
„Cupa orașelor-firffuri".

In ansamblu, jocul a fost de 
bună factură tehnică, desfășu
rat in viteză, mai ales în re
priza a doua, dnd mingea a 
circulat rapid de la un jucător 
la altul. Oaspeții au 
tehnică individuală 
în general wn bun 
balonului, au avut
tn joc o bună perioadă de timp 
dar n-au putut finaliza atit 
din cauza faptului că au aglo
merat jocul tn teremd nostru 
și au pasat excesiv tn apropie
rea careului, ât și din cauză 
că bucure țte-nii s-au apărat 
bine. Tn ciuda taliei înalte și 
masivității oaspeților, rapidlștii
— jucind cu multă însuflețire
— au ciștigat majoritatea due
lurilor corp la corp. La atacu
rile supranumerix ale oaspe
ților, rapidițtii au răspuns prin- 
tr-o apărare calmi și bine or
ganizată, prin contraatacuri 
surprinzătoare, care — in 
priza 
două

re- 
a doua — le-au și adus 
goluri la interval de m

Toncursul școlilor sportive

de elevi din 9 orașe ale țării

de elevi din în- 
La întrecerile or- 
Sfatul popular al 
secțiunea învăță-

V.
R.

GRĂDINARU 
URZICEANU

La sfîrșrtul acestei săptămână 
(simbătă și duminică) piscina 
acoperită de la Floreasca gă*~ 
duiește o importantă competi
ție cu caracter intern a nata— 
ției noastre: concursul școli
lor sportive 
treaga țară, 
ganizate de 
Capitalei —
mint, s-au înscris înotători și 
înotătoare de la școlile spor
tive de elevi din București^ 
Arad, Reșița, Galați, Cluj, To. 
Mureș, Timișoara, Sibiu, Ora
dea. Concursul, aflat la a trei» 
ediție, este așteptat cu viu in
teres de către tehnicienii naia- 
ției noastre. Ca și la ce letal ta 
două ediții va fi interesant d» 
urmărit la ce rezultate aa 
ajuns antrenorii școlilor spor
tive de elevi enumerate mai- 
sus în munca de pregătire ■ 
tinerelor elemente. Cu acest 
prilej vor debuta în competi
ție înotătorii Școlii sportive de 
elevi din orașul Galați — oraș 
nou apărut pe „harta nata- 
ției” noastre prin darea în fo
losință, recent, a unei frumoa
se piscine acoperite, 
25 m.

Concursul se va 
după următorul 
simbătă de la ora 
duminici, de ia ora 
pă amiază de la ora

lungă de

’ » 
desfă.șu-ra 
program : 
1930. iar 
10 și du-

(Continuare în pag. a 3-a)

MANUELA BOC, 7. A (Știința)

★★

SEZONULUI DE CĂLĂRIE
A

IN AER LIBER
orga-Clubul sportiv Știința 

nizează duminică dimineața (în
cepând de la ora 10) primul 
concurs de călărie în aer liber 
din acest. an. întrecerile, do
tate cu „Cupa primăverii", cu
prind probe de obstacole și 
Heimm-vctra tii de dresat. Partl-

cluburile Di- 
Știința, pre- 
din loturile

oipă sportivi din 
namo, Steaua și 
cum și călăreți 
olimpioe de obstacole și dre
saj. Condurul va avea loc pe 
baza hipică din parcul raionu
lui _16 Februarie".



Pf!IM\ MANȘĂ A CONCURSULUI INTERNAflONAL OE LA ORAOEA
ORADEA, 20 (prin telefon de la tri- 

mixai nostru). Cîtcva mii de spectatori 
orărlfni au asistat astăzi la evoluția ci- 
eicliștilor din loturile naționale ale R. P. 
Romine. K. P. Ungare și R. S. Ceho
slovace. Prima etapă a cursei intemațio- 
aale de trei zile s-a desfășurat începînd

după acest sprint, evadează G. Dumi
trescu. EI ia un avans de 100 m fi 
cîștigă sprintul trei, urmat de I. Cosma. 
S. Ariton și Gh. Radulescu. Na insistă 
însă și este ajuns în turul următor de 
pluton. Pe primul plan al cursei apare 
□ cum și Gh. Radulescu, care cîștigl

între cicliștii romîni a făcut ca avansul 
lor să nu fie substanțial și să le per
mit! lui Volf și Megerdy să-și dispute 
— cu șanse egale — primul loc cu 
alergătorul nostru d. Dumitrescu. Ci
clistul cehoslovac cîștigă sprinturile 9, 
11 și 13 (la ultimul 6print s-a acordat 
punctaj dublu) și în acest fel cucerește 
primul loc. Megerdy, deși a ocupat pri
mul loc la sprintul zece și locul doi la 
sprinturile 11 și 12, n-a putut decît să 
•e apropie la un punct de G. Dumitrescu.

lată acum clasamentul final: 1. J. Volf 
(R.S.C.) 28 p. (a parcurs 41,250 km 
in lh.04,42); 2. C. Dumitrescu 24 p.: 
3 A. Megerdy (R.P.U.) 23 p.; 4. Gh 
Rădulescu 21 p.; 5. J. Smolik (R.S.G.) 
8 p.; 6. S. Ariton 7 p.; 7. IV. Ziegler 
6 p.; 8. A. Meszaroș (R.P.U.J 5 p.

De remarcat că întreg plutonul a par
ticipat la sprintul final. Este prematur, 
ca după prima etapă, să facem conside- 
rațiuni asupra comportării alergătorilor 
romîni. Joi are loc etapa Oradea—Beiuș 
(100 km) iar vineri se desfășoară ulti
ma etapă Oradea —Piatra Craiului—Ora
dea (130 km).

HRISTACHE NAUM

Cicliștii din loturile reprezentativ^ ale R. P. Romine și R. P. Ungare 
au furnizat o întrecere interesantă, cu prilejul cursei pe circuit desfășurată 
zilele trecute pe străzile orașului Oradea. Iată, in fotografie, un aspect de 
la această cursă. Foto : Emeric Popper

de la ora 16 în centrul Oradiei, pe un 
circuit de 1650 m. pe care alergătorii l-au 
acoperi: de 25 de ori, participind la 13 
sprinturi.

întrecerea a fost foarte disputată ți 
spectatorii au aplaudat îndeosebi apriga 
luptă desfățurati pentru cucerirea pri
mului loc între G. Dumitrescu, Volf 
(R.S.C.) ți Megerdy (R.P.U.) Primul 
sprint a fost eiștigit de Smolik (R.S.G.) 
urmat de S. Ăriton. Hasman (R.S.C.) 

și I. Cosma. Sprintul următor a rerenit 
alergătorului maghiar Megerdy. Imediat,

sprintul patru. C. Dumitrescu se lan- 
seară din nou și își adjudecă victoria 
la sprintul cinci, trecind în fruntea cla
samentului cu 10 p. urmat în ordine de 
Megerdy 8 p, S. Ariton 7 p, Gh. Rădu- 
lescu 6 p. Ciclistul nostru Gh. Radu
lescu ne dă speran|a înlr-o victorie, de
oarece la sprintul șase trece pe primul 
loc. După încă un sprint, deci la cel de 
al optelea (sprintul șapte a fost cîștigat 
de Meszaroș) Cosma repurtează și el 
o victorie. Aici a fost „momentul psiho
logic** al cursei : răspîndirea... de puncte

TURNEELE

- -=----------------------------

• REPROGRAMĂRI de meciuri 
în campionatele categoriei A : Parti
zanul roșu Brașov — Dinamo Bucu
rești (f) se joacă simbătă 23, în loc 
de duminică 24 .martie ; Tractorul 
Brașov — Dinamo Oraș Dr. Petru 
Groza (m) — la 28 martie ; C.S.M.S. 
lași — Rapid București (m) — la 10 
sau la 12 aprilie, în funcție de jocul 
Rapidului din „C.C.E.** cu Legia Var
șovia ; C.S.M. Cluj — Rapid București 
(m) — la 25 martie ; C.S.M.S. Iași — 
Știința Cluj (m) — la 2 aprilie.

CIFRE GRĂITOARE...
în regîimea București, numărul 

tinerilor și vtastnlcilor care practică 
jocul de popice este tn continuă 
creștere. La concursurile organizate 
în anul 1962 «u participat 3565 de 
jucătoare și jucători. Cu prilejul 
acestor competiții au obținut clasifi
carea 74 de sportivi din raioanele 
Videle, Slobozia, Fetești, Călărași, 
Urziceni și Giurgiu, devenind ju
cători de categoria a H-a șl a 
III-a. Tot în cursul anului trecut 
și-au îndeplinit normele pentru obți
nerea clasificării 15 tete, Iar alți 8 
jucători au mărit numărul sportivilor 
de categoria I,

Jucătoarele și jucătorii de popice 
din regiunea București sint încadrați 
în secțiile a 36 de asociații sportive. 
Ei își dispută întîietatea pe cele 60 de 
arene simple existente pe cuprin
sul regiunii și sint antrenați de 14 
instructori voluntari. Ca urmare a

acestei intense activități competiți- 
cnale au crescut și rezultatele tehnice. 
Dacă punem față In față graficul 
anilor 1958 și 1962 se observă un în
semnat salt calitativ. Bunăoară in 
anul 1959 băieții nu puteau depăși 
granița celor 800 p.d. iar acum recor
dul regional deținut de Gh. Nedelcu 
(Giurgiu) a ajuns la 887 p.d. Și fetele 
nu înregistrat, in ultima vreme, rezul
tate valoroase. Acum 3 ani recordul 
regiunii era de 321 p.d. El a fost ri
dicat la 413 p.d., performanță reali
zată anul trecut de Ana Petrescu din 
Giurgiu.

-----— — -> ! I M* - . _—-
A doua etapă a „Cupei R. P. R.“

Primele întreceri se dispută mîine in Bucegi
• Pentru a ușura desfășurarea În

trecerilor etapei a Il-a > „Cupei 
R.P.R.", F.R.S.B. a hotărît ca proba 
de slalom special pentru senioare, 
juniori și junioare să se dispute 
vineri, de la ora 16. Ilona Micloș, 
Mihaela Stoenescu, Magdalena Biră, 
Marin Focșeneanu, Mircea Ene, Mi
haela Casapu, Liana Blebea, Liliana 
Focșeneanu și ceilalți participant! la 
această probă își vor disputa întîie- 
tatea pe pîrtia amenajată în spatele 
Hotelului Alpin de la Cota 1400. 
Simbătă dimineață vor avea loc 
cursele de slalom uriaș pentru se
niori, senioare, juniori și junioare, 
al căror traseu va fi amenajat pe 
Valea lui Carp, iar duminică dimi
neață Gh. Bălan, I. Zangor, I. Secui, 
N. Pandrea, M. Bucur, P. Clinei, 
M. Enache și ceilalți seniori se vor 
întrece pentru cucerirea locului I în 
proba de slalom special.

• A fost stabilit programul cam
pionatelor republicane la probe al
pine pentru juniori și junioare, care 
se vor disputa pe pîrtiile Postăvaru

lui. Vineri 29 martie se va desfă
șura slalomul special (în Kantzer), 
simbătă 30 martie coborîrea (pe Su- 
linar), iar duminică 31 martie sla
lomul uriaș (pe Sulinar).

• Duminică 31 martie, cei mai 
buni fondiști ai țării se vor întrece 
in localitatea Fundata pentru cuce
rirea „Cupei Federației". Probele 
acestui important concurs sânt: 
10 km seniori și 5 km senioare. 
Alături de seniori vor participa și 
cei mai valoroși juniori, invitați de 
federație, pe baza performanțelor în
registrate în acest setzon.

• 22 dintre cei mai talentați elevi’ 
schiori ai S.S.E. din Predeal, Brașov, 
Sinaia, Vatra Domei și Bucunști 
vor participa în vacanța de primă
vară la tabăra ce va fi organizată de 
F.R.S.B. în masivul Postăvarul. 
Aceștia vor lua parte și la campio
natele republicane de juniori. Alte 
tabere vor mai fi organizate de Lu
ceafărul Brașov, S.S.E. Sinaia și 
S.S.E. București.

FINALE SE APROPIE
• SE APROPIE finișul în lupta din 

seriile campionatelor republicane și, 
implicit, turneele finale. Datele fixate 
pentru desfășurarea lor : 19—28 apri
lie cele pentru locurile 1—8, 10—12 
mai cele pentru locurile 9—16.

• AU FOST STABILITE orașele 
gazdă ale turneelor finale pentru 
locurile 1—8 : București pentru cel 
masculin și Constanța pentru cel fe
minin.

• CÎMPIA TURZII, proaspătul cen
tru voleibalistic, înscris în întrecerea

afirmării, candidează cu mari șanse 
la obținerea organizării turneului 
final masculin pentru locurile 9—16. 
Forul federal nu s-a fixat încă asupra 
orașului căruia să-i acorde organiza
rea turneului feminin pentru locurile 
9—16. Un sfătuitor în această privință 
îl vor constitui... clasamentele seriilor, 
urmînd a fi desemnată una din loca
litățile în care echipele vor lupta 
pentru întîietate în turneul final 
pentru locurile 9—16.

• AM ASISTAT RECENT la un 
antrenament al echipei feminine
Metalul București din categoria A, 
conceput și condus ireproșabil de 
prof. Eugen Scarlat. In afară de faptul 
că-1 putem servi drept exemplu pen
tru conținutul lui specific și. în gene
ral, pentru valoarea sa. antrenamentul 
ne-a subliniat nedumerirea pricinuită 
de slabele rezultate ale formației 
bucureștene. Intrucît sigur că de vină 
nu este felul cum se efectuează pre
gătirea, sugerăm antrenorului și 
conducerii secției de volei de la 
Metalul să determine — dar grabnic — 
și să combată alte cauze ale nesatis
făcătoarei comportări și ale locului 
7 ocupat în serie de echipă, altfel nu 
vor putea evita surprizele neplăcute 
din turneul final.

Cupa orașului Bîrlad

Cinematograful Tineretului pre
zintă Joi 21 martie ora 16 {i du
minică 24 martie a.c. ora 9,13— 
11,30 spectacole ipeciale cu ur
mătorul program de filme spor
tive :

— Album fotbalistic 1962
Cupa cupelor
Cupa campionilor europeni 
Cupa intercontinentală 
Campionatul mondial: Brazi
lia — Cehoslovacia

— AAingea și terenul
— Sport rw. 1/1963
— Campionatul mondial de fot

bal 1958: Brazilia — Suedia

Finalele la juniori

DC 10 I.E.D.S.
La casele obișnuite s-au pus în vînzare 

Mlete pentru cuplajul de fotbal Progre
sul — Minerul Lupeni și Rapid — Pe
trolul, care se desfășoară duminică 24.111 
tacepînd de la ora 14,30 pe stadionul 
»23 August**.

PROCUR1NDU-VĂ DIN VREME BI
LETELE, EVITAȚI PIERDERI DE 
TIMP ȘI AGLOMERAȚII.

★
LEGITIMAȚIILE de liberă in

trare LA MANIFESTAȚIILE SPOR
TIVE, ELIBERATE DE UCFS, SINT 
VALABILE NUMAI CU VIZA PE 
ANUL 1963.

★
Patinoarul artificial din parcul „23 

August1* este deschis pentru public azi 
Intre orele 17—19, simbătă intre orele 
f-—17 și duminică între orele 10—13.

Mîine și simbătă au loc la Ploiești 
finalele campionatelor republicane indi
viduale de haltere la juniori. Această 
importantă competiție rezervată tinerilor 
halterofili va reuni sportivi din Bucu
rești (21) și regiunile Banat (5), Bra
șov (7), Cluj (6), Galați (4), Cri șa na 
(2) și Mureș-Autonomă Maghiară (1).

Mîine au Joc întrecerile la categoriile 
cocoș, pană și ușoară, iar simbătă la 
celelalte 4 categorii. Duminică, partici- 
panțij vor lua startul la probele de con
trol. Iată actualele recorduri la juniori: 
245 kg la cocoș (P. Fial), 357,5 kg la 
pană și ușoară (Balaș Fiți), 332,5 kg 
la seini mijlocie (M. Șerbu), 355 kg la mij
locie (C. Chelemen), 360 kg la semigrea 
(C. Chelemen) și 385 kg. la grea (Gh. 
Mincu).

In aceste zile sportivii noștri fruntași se pregătesc cu asiduitate In vederea 
„Crosului Balcanic1* de la 31 martie

In fotografie, cele mai bune alergătoare în timpul cursei de la campionatul 
republican

Victoria
de la Craiova. Conduce Flori ca Grecescu. urmată de Florentina Stanca,
Cosa, Elisabeia Bucur, Elisabeta Teodorof și Georgcta Dumitrescu

Foto : R. Vilara

o
Cîteva propuneri pentru îmbunătățirea activității

(Vrmare din pag. 1)

EMIL DRÂGAN, antrenor la Șc. 
sportivă a UCFS C-lung Muscel, a 
insistat asupra unei hotăriri mai 
vechi, dar încă insuficient aplicată, 
aceea ca lecțiile de atletism din ca
drul orelor de educație fizică ale 
elevilor, să ee desfășoare pe stadi
oane. In felul acesta se pot realiza

De aici se va relua întrecerea, la Cluj...
(Urmare din psg. 1) pută la Constanța, între 12 și 14 apri

lie locurile 13—16 sint : Voința Iași.
• In turneul pentru locurile 9—12, Progresul București, Farul Constanța

care va avea loc la Craiova între 29 
și 31 martie, vor juca: Politehnica 
Cluj, Știința Craiova, Steagul roșu 
Brașov și Știința Tg. Mureș. Cu ex
cepția echipei clujene, celelalte for
mații s-au întrecut în ediția trecută a 
campionatului pentru locurile 1—8.

Ultimele 4 echipe care iși vor dis-

și A. S. Roman. Ultimele două clasate 
la acest turneu vor retrograda din ca
tegoria A.

• Vineri, în sala Floreasca de la 
ora 17,30, sint progia.v.r.te două re 
tanțe din campionatul feminin: Uni
rea București — (Vișina Oradea și 
I.UJF. — Voința București.

multe lucruri bune, cu folos practic 
pentru atletism.

DUMITRU STANCIU, vicepre șe
dințele consiliului regional Galați al 
UCFS, a făcut o propunere foarte 
utilă, aceea ca forurile competente 
să studieze posibilitatea ca în pro
grama de învățămînt a institutelor 
pedagogice de 3 ani să fie inclusă 
și o materie care să trateze proble
mele activității sportive în mediul 
rural, cu accent pe atletism, ca fi
ind sportul cel mai ușor accesibil.

VICTOR FIREA, membru in biroul 
F.R.A., a propus ca în activitatea 
cabinetelor tehnice regionale, pro
blemelor atletismului să li se acorde 
mult mai multă importanță decît 
pînă acum, iar vicepreședinții cu 
problemele tehnice ale consiliilor re
gionale să impulsioneze ei Înșiși a- 
ceastă activitate. Atletismul nostru 
are neapărată nevoie ca fiecare sec
ție din cluburi și asociații să fie 
îndrumată din punct de vedere tehnic 
de un antrenor, profesor de educație 
fizică sau un instructor. Pentru a- 
ceasta. consiliile regionale ale UCFS 
trebuie să acorde toată atenția ac- 
ți:nn: de pregătire a unui număr 
cit mai mare de instructori sportivi.

Recent s-au desfășurat jocurile 
primei ediții a „Cupei orașului 
Bîrlad**, la care au luat parte patru 
echipe și s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Confecția București— 
Constructorul Chișcani 3-0, Confec
ția—Viitorul Bacău 3-0, Constructo
rul—Viitorul 3-1, Rulmentul Bîrlad— 
Viitorul 3-1, Rulmentul—Constructo
rul 3—1, Rulmentul — Confecția 3—2 
(16-14, 8-15, 9-15, 15-6, 15-13). Re
zultatul acestui meci a fost viciat 
de arbitrajul părtinitor prestat de 
Gabriel Ciobanu (Iași), care a frustat 
de victorie echipa bucureșteană. Cla
samentul final al competiției a si
tuat în frunte pe Rulmentul Bîrlad, 
urmată de Confecția București, Cons
tructorul Chișcani și Viitorul Bacău. 
Totuși organizatorii. Consiliul orășe
nesc Bîrlad al UCFS și comisia lo
cală de volei, apreciind la justa lui 
valoare jocul voleibaliștilor de la 
Confecția, le-a oferit lor trofeul, re- 
parînd greșeala comisă de arbitrul 
meciului Rulmentul—Confecția. Un 
gest frumos, care se cuvine a fi 
subliniat.

SOLOMON ELIADE-coresp.

a. xjumlrvi.
■/ • / ’ 9
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RAPID BUCUREȘTI au ieșit Programul campionatului R.P.R.

a învins Selecționata olimpică
a R. P. UNGARE: 4-0 (1-0)

(Urmare din pag. 1)

intre atac și 
ei

laterale, 
ambelor 
care au
— calitatea spec- 
doua repriză, in 
tribunele, la am-

au jucat 
Dacă in 
echipe a 
făcut să

it, decisive pentru rezultatul par- 
Cu toate calitățile lor tndi- 

ile, oaspeții n-au impresionat în 
deosebit ca ansamblu, vădin- 

’ la ei pripeală in fazele de fir 
are (au ratat citeva ocazii clare 
rrimul sfert de oră al reprizei 
ide) și o „ruptură11 
are. De asemenea,

mult cu pase 
a repriză jocul 

unele lacune, 
i — pe alocuri 
ului, cea de-a 
n-b, a dezmorțit
porți fiind create faze dinamice, 

-tonte.
iar in minutul 3 Rapid a des* 
scorul. Da o aruncare de la 
balonul a ajuns la Ștefănescu 

■rat în atac, acesta a pătruns 
la linia de fund, a centrat și 

sen a reluat precis pe lingă Ge-
1—0. Oaspeții încearcă egalarea 
nu obțin decit două cor- 
Apoi, în min. 15, Ștefănescu 

'.ebit de activ in acest joc) șu- 
■- puternic în bară de la peste 
le metri. Urmează o dominare 
lă a echipei maghiare iar in

35 Kuti șutează in bară, Ko- 
i reia din apropiere dar Greavu 
nge în corner. In min. 42, lones- 
! lansează pe centru in adincime 
Iraus iar 
rut trage 
lui Gelei 
•eprizei ii
i dominare.

repriza a doua, oaspeții intră 
i să modifice rezultatul. Apără- 
joacă la centrul terenului, iar 

ocașii sînt împinși mult ina-
In aceste condiții ei își creează 

ții de gol, ratate insă de Ko- 
i (min. 54), Kuti (min. 56) și din 
Kuti (min. 59), una din cele mai 

ocazii ale meciului. în același 
î, un contraatac derutant al fe- 
'ilor îl aduce pe Balint in po- 
de șut in marginea careului și 

f — trăgînd fulgerător — urcă 
l ta 2—0, cu toată ieșirea lui 

» care încercase să-i micșoreze

unghiul. După un minut, un nou con
traatac rapidist prinde pe picior gre
șit apărarea oaspeților și Ionescu în
scrie din nou : 3—0. Selecționata ma
ghiară are din nou o bună ocazie de 
a marca: Niculescu boxează defec
tuos, mingea ajunge la Kuti și acesta 
trage de puțin pe lingă poarta goală. 
Spre sfirșitul jocului, in ultimele 10 
minute, Rapid se găsește în plină 
ofensivă și își concretizează această 
dominare prin golul marcat de Ozon, 
în minutul 90, din lovitură de la 11 
metri, in urma unui he nț comis de 
Marosi.

Din echipa învingătoare — în care 
toți jucătorii au merite în obținerea 
acestei frumoase victorii — ne-au plă
cut îndeosebi: Ionescu, Motroc, Ște
fănescu, Greavu, Dan Coe și Kraus. 
De la oaspeți am remarcat prin fine
țea execuțiilor tehnice și mobilitate 
pe Farkaș, Dunai 11, Komora și 
lotai.

Arbitrul 
dus bine

RAPID : 
troc, Dan

Andrei Rădulescu a 
următoarele formații:
Niculescu — Greavu, 
Coe

Pa-

con-

Mo-
Ștefănescu, Danga

— Nasture seu, Balint (min. 79 Dinu), 
Ionescu, Georgescu (Ozon), Kraus.

SED. OLIMPICĂ A R.P. UNGARE: 
Gelei - 
Palotai,
Farkas, 
nai II

- Novak, Marosi, Szepesi — 
Ihasz (Szini din min. 70) — 
Nogradi, Kuti, Komora, Du- 

(din min. 70 Tuchinger).
acesta din poziție bună 
puternic, dindu-i oca- 
să se remarce. Sfirși- 
găsește pe rapidiști in

★

meci, antrenorul maghiarDupd
Karoly Lakat ne-a declarat următoa
rele : „Victoria echipei Rapid este 
meritată. Ea a dominat mai mult, a 
practicat un joc modem, în viteza, 
vioi și eficace. De la învingători mi-a 
plăcut apărarea (Niculescu. Greavu) 
și înaintarea pentru contraatacurile 
sale periculoase. Echipa noastră a 
jucat mult sub posibilități : lent, cu 
pase laterale și cu toate că în unele 
perioade a fost mai mult în posesia 
balonului nu a știut să fructifice oca
ziile avute (una clară in prima re
priză și citeva în primul sfert de oră, 
după pauză). înaintarea a jucat de 
altfel foarte slab, lipsa iui Bene si a 
lui Xloinar II fiind mult simțită.

pe băncile
45 de antrenori

In tribuna de la stadionul Republicii fot o grafie in ultima ti ae cursuri... 
Foto: V. Bageae

Pe linia continuei îmbunătățiri a ni
velului cunoștințelor tehnico-profesîonalc 
ale antrenorilor, F.R.F. a organizat qd 
curs de calificare și perfecționare, pe 
lingă Institutul de Cultură Fizică din 
București. Cursul a durat trei luni, intre 
17 decembrie 1962 și 16 martie 1963 și 
a fost urmat de 45 de antrenori și foști

Lotul olimpic de fotbal 
al R. P.

se antrenează
R

azi

I

Lotul olimpic de fotbal al 
țării noastre se antrenează azi 
dupâ-amiaxă, la ora 16, 
dionul 
nament vor lua parte 
alții : 
.Vuntreiiier IV, Pircălab. Varga, 
Selymesi 11, GhergheU șiF.Voi- 
nea.

Selecționata noastră olimpică 
va susține jocuri de verificare 
la 3 aprilie cu Slovan Bratis
lava și la 
Budapesta.

Tot azi. 
ora 14. pe 
tul de tineret va susține un joc 
de antrenament cu o selecțio
nai a orașului București.

Republicii. La

Eremia. Ivan,

pe sia- 
antre- 

printre 
Jenei,

17 aprilie cu Vasas

cu începere de la 
aceiași stadion, k>-

Un procedeu tactic de bază

Atacul la om" sau „deposedarea de minge"

de juniori seria a Vl-a
ETAPA I: 31.III.1963

— Banatul Timișoara^ 
u.T.A. Arad — Progresul Timișoara, Mi
nerul Lupeni — Vagonul Arad, Jiul 
Petrila — Ceramica Jimbolia. Știinta 
Timișoara — C.F.R. Arad. C.S.O. Timfa 
șoara — Drubeta Tr. Severin.

ETAPA A H-A : 7.IV.1963
Vagonul Arad — Știinta Timișoarai 

Drubeta Tr. Severin — Jiul Petrila, Ba
natul Timișoara — U.T.A.
greșul 
mica
C.FJR.

erența cea mai caracteristică dintre 
ilul modem și cel din trecu: ne-o 
în special, frecvența luptei „corp 
>rp“, aproape necunoscută odinioară 
ire, astăzi, a căpătat forme dintre 
mai interesante, datorită sisteroe- 

iefesisive.
itarea atacului adversarului și pa- 
a mingii de la distanță erau cor.sa
te, atunci, drept semnul unui joc 
naltă factură.
timpul, în locul mișcărilor elegante, 

oase, făcute în toată libertatea, s-a 
îndit tot mai mult jocul bărbătesc, 
corect, ilustrat cu precădere prin 

le contacte cu adversarul.
elul pentru minge a devenit din ce 
e mai strîns, din ce în ce mai 
’. Pentru a putea „smulge- balonul 
picioarele înaintașilor, apărătorii 
obligați să utilizeze „atacul la om" 
„deposedarea de minge" (tackle).
est procedeu tactic a luat o impor- 

„ jocul cu 
prioritate 

în „diago-

Apoizan, Onis&e. Bone (C.C.A.). Călînoiu 
(Dinamo) și astăzi: Nunweiller ni (Di
namo). Motroc (Rapid). Za vodă n 
(Steaua), caricas (Progresul), Sxancu 
(Farul). Koszka (U.T.A.).

CcM POATE FI REALIZATA 
«DEPOSEDAREA DE MINGE* *

contact cu adversarul, strins lipite de 
corp.

-Atacul la om“ pretinde din partea 
apără terilor, ca și a Înaintașilor, obli
gați să aplice în mod egal apărarea 
agresivă" (presingul), un mare simț al

■uraj

in

i și mai hotărîtoare in 
i fundași", care acordă 
arii pe zonă (în special 

braziliană" 4—2—4).
oarece nu pune accentul 
:ajul individual, această formulă re- 
ă de la fiecare apărător care vine 
ntîmpinarea adversarului, practica- 
fără greș a „atacului la om".
jocul cu patru fundași, unul dintre 
ători este obligat să iasă înaintea 
irui adversar care intră cu mingea 
:ona sa. El trebuie să-l atace cu 
rîre pentru ca mingea să rămînă 
>rice caz în posesia echipei aflată 
iefensivă.
ncomitent, un alt apărător are da- 
i de a-1 „acoperi", formînd „scara". 
nt.ru aceasta, este o condiție esen- 
ca toți cei patru..........................
adevărați maeștri
„deposedarea de 

za în permanență 
tcient de reușită, 
te știut că echipa care deține mai 
; timp mingea poate obține mai 

victoria. Iată de ce lupta pentru 
ire in posesie a ajuns a fi consi- 
tă drept unul dintre cele mai prin- 
le procedee tactice din " ' ' ' 
ern. 
eposedarea de minge" nu 
izată însă — așa cum se

— numai profitîndu-se de greșeala 
ursarului (o minge dată fără adresă, 
stop defectuos, un dribling prea 
■ etc.), ci prin utilizarea unor pro- 
e simple, eu ajutorul cărora atacan- 
rebuie determinat să piardă mingea, 
oarece nu se acordă întreaga aten- 
îcțiunii de deposedare, s-a ajuns la 
ția că foarte puțini jucători pot să 
e, la noi, în mod corect, „atacul la 

Abia putem cita, la acest capitol, 
a nume. In trecutul apropiat:

numai pe

fundași să ajungă 
în „atacul la om" 
minge“, puțind 
un cit mai mare

fotbalul
frebuie 

crede de

Această acțiune poate fi realizată 
două faze :

I. înainte ca adversarul să primească 
mingea;

n. după ce adversarul a intrat în po
sesia acesteia („atacul la om").

In prima ipoteză: apărătorul are ne
voie, în general, de sprint, pentru a 
ajunge la minge înaintea adversarului 
(^anticiparea fazei").

Același rezultat poate fi obținut șl 
prin plasarea apărătorului între minge 
și adversar („jocul la intercepție-).

In cea de a doua ipoteză, adică după 
ce înaintașul a intrat în posesia mingii, 
apărătorul este obligat să practice «ata
cul 1a om“. in funcție de situația in care 
se poate găsi adversarul :

1) cînd acesta vine cu mingea;
2) cînd pleacă cu mingea.
1) Inaintînd cu mingea, adversarul va 

fi atacat din față, prin bararea drumu
lui; pentru aceasta, apărătorul, sprijinit 
pe ambele picioare, se plasează exact 
pe direcția de alergare a atacantului. 
Apoi, el blochează mingea, cu unul sau 
cu ambele picioare și a pleci nd corpul 
înainte, încearcă să oprească pe adver
sar cu umărul.

împotriva atacantului care se apropie 
cu mingea se poate aplica, de aseme
nea. „deposedarea prin alunecare", uti
lizată și lateral. In acest caz, apărătorul 
se va strădui să atingă numai mingea, 
avînd grijă să nu lovească piciorul ad
versarului, pentru a nu fi penalizat;

2) Atacantul care se depărtează cu 
■ mingea va fi deposedat prin urmărirea
din spate sau printr-o intervenție la
terală.

Acțiunea de deposedare prin spate 
poate fi descompusă, în următoarele trei 
faze :

a) apărătorul aleargă după atacant cu 
cea mai mare viteză, spre a-1 depăși;

b) cu brațul lipit de corp, el se lasă 
puțin peste adversar și trăgînd umărul 
înapoi, îl va opri din cursă;

c) întinzînd piciorul, încearcă să-i 
mingea.

Deci, pentru o corectă „deposedare 
minge", condiția principală este:

ia

de 
____ , ________ ____________ F__  __ în 
prealabil să dezechilibrezi pentru o clipă 
pe adversar, prin utilizarea umărului, 
singurul mijloc admis de regulament. 
In limitele acestuia. „atacul la om" 
trebuie efectuat ținînd brațul și cotul 
de pe partea cu care apărătorul vine în

!n

jucători, care an activat. în marea 
majoritate. în formații <ie categoria 

Programa analitică a cursului a 
prins lecții de anatomie și fiziologie, 
ria educației fizice, pedagogic, medicina 
culturii fizice, socialisi 
înțeles, lecții 
fotbal. Toate 
date dc cadre 
I.C F.

Cei 45 de 
strădanie pentru însușirea lecțiilor pre
date și cea mai bună dovadă a dragostei 
și interesului eu care au studiat este 
faptul că toți an absolvit cursul. Printre 
cei care s-au evidențiat în mod deosebit 
se numără: Nicolae Proca. Ștefan Coi- 
dam. Tîti Popescu. Raul Mazăre. Ladis- 
lau Băcuț. Florian Anghel, Vasile Senae- 
nescu. M. Tudorache. Victor Dumitrescu, 
Iosif Szoke.

Intr-o discuție eu prof. Traian To- 
meseu. antrenor federal, responsabilul 
acestui curs, am aflat că federația in
tenționează să extindă pe viitor asemenea 
acțiuni, treeînd la cursuri de antrenori 
pe durată de un an, care vor da — de
sigur — rezultate și mai bune.

La închiderea cursului, unii 
„elevi* an luat cuvîntul în cadrul 
festivități organizate cn acest 
Fostul jucător Nicolae Proca. antrenor 
s*cimd Ia Steagul roșu Brașov, arăta 
cil de muh i s-a lărgit orizontul cu
noștințelor profesionale m cele trei luni 
«i sublinia faptul că după acest curs 
vede cu totul altfel problema organi
zării și desfășurării procesului de an
trenament. Antrenorul Ștefan Coidum a 
iritat că a asimilat multe cunoștințe in 
domnul teoriei fotbalistice și că se va 
strădui să le pună in aplicare. wIntre 
«*e« ce Oism înainte și ceea ce știu 
acum ta legn/scâ cu tehnica M indica 
fotbalistică ti felul cum alte șliinie pot 
ccmcura la buta pregătire a jucătorului 
fotbal este a de^^bire ca de ia cer ia 
PdnunX* a spus Dumitru Pantaze. dc la 
Bocăni.

Aceasta este prima pre moț ie de antre
nori de fotbal școlarizați în cadrai an oi 
curs eu • durată atit de mare. Și dac* 
liara scana de fapuu c* absoifestii 
cursului sint în iaatsa jnritate oatueni 
care an pradicat folLalnl la niveM de 
perferBantl supei ioart. taseancl d 
penaspetii anirrnori sau cri care și-au 

calificarea cu acest peîlej P» 
sprijin efectiv al iederaliei. 
s* se prevr^pe ne ei. i 

să-i proa»'

lor
A.

cu- 
teo-

științific și, bine
le or etice și practice de 
materiile au fost pre- 
cu înaltă calificare de la

cursanți au depus multi

dintre 
scurtei 
prilej.

-------- Arad, Pro- 
Timișoara — C.S.M. Reșița, Cera- 
Jimbolia — C.S.O. Timișoara» 
Arad —- Minerul Lupeni.

ETAPA a in-A: 14.IV.1963
Minerul Lupeni — Progresul Timișoa

ra. U.T.A. Arad — Vagonul Arad. C.F.R. 
*‘^rad C.S.M. Reșița, C.S.O. Timisoara
— Jiul Petrila. Drubeta Tr. Severin — 
Banatul Timișoara, Știința Timișoara -* 
Ceramica Jimbolia.

ETAPA A IV-A : 2Î.IV.19S3
Jiul Petrila — C.F.R. Arad, C.S.O. Ti

mișoara — Știința Timișoara, Vagonul 
Arad — Drubeta Tr. Severin. C.S.M. 
Reșița — U.T.A. Arad. Ceramica Jim- 
bolia — Minerul Lupeni. Progresul Tl- 
mișoara — Banatul Timișoara.

ETAPA A V-A : 28.IV. 1963
Drubeta Tr. Severin — Ceramica Jln»- 

bolia. Banatul Timișoara — Minerul Lu
peni, C.S.M. Reșița — Știința Timișoara» 
Vagonul Arad — C.S.O. Timișoara, Pro
gresul Timișoara — C.F.R. Arad, U.TJU 
Arad — Jiul Petrila.

ETAPA A VI-A : 5.V.1963
C.S.O. Timișoara — U.T.A. Arad. Jiul 

Petrii a — Progresul Timișoara, Ceramica 
Jimbolia ” * ‘ -------
— Banatul Timișoara,
— C.S.M. Reșița, știința 
Drubeta Tr. Severin.

ETAPA A VH-A :
Jiul Petrila — C.S.M. T___

Timisoara — Banatul Timișoara, Drubeta 
Severin — Minerul Lupeni. Cera- 
Jimbolia — U.T.A. Arad, VagoniM 
— C.F.R. Arad, Progresul Timfr- 
— C.S.O. Timișoara.
ETAPA A VIU-A : 19.V.1963

C.F.R. Arad — Drubeta Tr. Severii^ 
Progresul Timișoara — Vagonul Arad» 
Banatul Timișoara — Jiul Petrila. U.T.A. 
Arad — Știința Timișoara. Minerul H>- 
peni — C.S.O. Timișoara, C.S.M. Reșita
— Ceramica Jimbolia.

Vagonul Arad. C.F.R. Arad
Minerul Lupeol 

Timișoara —*

12.V.1963
Reșița. Știința

Tr. • 
mica 
Arad 
șoara

ETAPA A IX-A : 16.VI. 1963
Jiul Petrila — Vagonul Arad. Ceramica 

Jimbolia — Banatul Timișoara. Științ» 
Timișoara — Minerul Lupeni. C.S.O. Ti
mișoara — C.S.M. Reșița. Drubeta Tri 
Severin — Progresul Timișoara, *
Arad — C.F.R. Arad.

U.TJL.

ETAPA A X-A : 23.VI. 1963
Știința Timișoara — Progresul 

șoara. Drubeta Tr. Severin — 
Arad. Vagonul Arad — C.S.M. 
Ceramica Jimbolia — C.F.R. Arad, Ba
natul Timișoara — C.S.O. Timișoara, Mi
nerul Lupeni — Jiul Petrila.

% ETAPA A XI-A : 39.VI.1963
Banatul Timisoara — Vagonul .Ara<^ 

Jiul Petrila — Știința Timisoara, U.TA 
Arad — Mineral Lupeni. C.S.M. Reșița 
— Drubeta Tr. Severin. Progresul Timi
șoara — Ceramica Jimbolia, C.F.R. Jb- 
rad — C.S.O. Timișoara.

Știri Știri

Ti ma
il.t. A.
Reșița,

Știri
• Și duminică meciurile de fotbj 

de categoria A se dispută în cuplaj pe 
stadionul ._23 August* din Capitală Iatft 
programai: ora 14.30: Progresul — Mi
nerul: ora 16,15: Rapid — Petrolul.

• Duminică 24 martie este progra
mai! o nocl etapă in cadrul „Cupei 

! R.P.R.*. In București se dispută jocul 

dintre I.C.S.I.M (singuri echipl dă 
■ caî-rorie or!-'«cască ajunsă pină ta 

această fază finală) și Metalul Bucu
rești. Partida se dispută duminică efi-

. nuneaia Ia ara I0-3*‘ pe terenul 1.CLS.1.M»ing. VIRGIL ECONOMU

1X2X1X21

DUMINICĂ, PRIMUL CONCURS SPECIAL PRONOSPORT AL ANULUI
I. S. Loto-Pronosport organizează 

primul concurs special Pronosport al 
anului — duminică 24 martie.

Lista premiilor la acest concurs este 
foarte numeroasă. Astfel, în afara 
premiilor obișnuite în bani pentru 
12+1, 12, 11 și 10 rezultate exacte, se 
acordă gratuit din fond special nu
meroase premii suplimentare în obiec
te — în frunte cu un AUTOTURISM 
„SKODA-OCTAVIA".

Atribuirea premiilor suplimentare se 
face prin tragerea la sorți a cupoa
nelor distribuite pentru fiecare va
riantă.

Programul de etapă este cel publi
cat în „Programul Loto-Pronosport” 
din această săptămînă.

Pentru participanții la concursul 
special Pronosport de duminică, pre
cizăm următoarele cu privire ia me
ciurile din Cupa R.P.R. :

— partidele au loc în orașele echi
pelor care apar primele în program ;

La concursul Pronosport contează re
zultatul final (eventual după prelun
giri) al întîlnirii de duminică.

Intrucît în fluturatul de etapă Pro
nosport s-a strecurat o greteală la me- 
ciul XH. precizăm că acesta este 
Minerul B. Mare—Cri șui Oradea <Cupa 
R.P.R.).

NU UI TA TI !

Biletele pentru concursul special tri
mestrial Sportexpres se "
cura în comunele rurale 
23 martie a. c. și la 
miercuri 27 martie a. e. 
cît mai multe bilete Sportexpres con- 
tribuiți la 
a mișcării 
sportului

mai pot pro- 
pînă sîmbătă 
orașe pină 

Procurîndu-vă

★
Premnle Loto-CentraJ 

tun. de la tragerea din

dezvoltarea bazei materiale 
sportive. Nici un iubitor al 

fără bilete SPORTEXPRES.

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres din 20 mar
tie 1963, au fost extrase din urnă urmă
toarele numere :

Special A : 1 
lei : Special B : 
lei; Special C : 
Categoria 1:5 
lei ; Categoria 
12 a 1.215 lei;
2.224 lei și 24 a —- ---- -
51 a 1.252 ied și 66 a 313 Iei; Categoria 
a V-a : 63 a 1.W3 iei și 63 a 268 lei : Ca
tegoria a Vl-a : 107 a 652 lei și 90 a. >63 
lei: Categoria a VU-a : 162 a 419 lei șl 
158 a 104 lei: Categoria a VUI-a : 228 a 
279 lei ș? 296 a 69 lei.

(Rubrică redactată de Loto-Pronosport).

a
1
1 
a
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Să ne cunoaștem adversarul J 
echipa de volei Legia - Varșovia

Mihail Tal despre meciul 
Botvinnik- Petrosian

>

Calificată în semifinalele „Cupei 
campionilor europeni" la volei mas
culin, echipa Rapid București va în
tâlni in această etapă a competiției 
pe Legia Varșovia, campioana R. P. 
Polone (2-3 și 3-1 cu Mladost Za
greb în „sferturi"). Pentru a afla 
unele amănunte despre jocul prac-

■--------------------------------------------------

AZI. LA AARHUS.

Skovbakken—Dinamo București 
in semifinalele „C.C.E.“ 

la handbal in 7
Pentru a treia oară în istoria a

cestei competiții; Dinamo București 
joacă în cadrul sferturilor de finală 
ale „Cupei campionilor europeni" la 
handbal în 7. De data aceasta, ad
versara jucătorilor bucureșteni este 
campioana Danemarcei, Skovbakken 
Aarhus,

Primul meci va ave^ loc astăzi, 
la Aarhus. Situația dinamoviștilor 
este destul de dificilă, dacă ținem 
seamă că danezii sînt greu de în
vins pe teren propriu și că echipa 
noastră va fi lipsită de aportul lui 
Petre Ivănescu. Formația probabiiă : 
Redl (Bogolea) — Hnat, Covaci, Bă- 
ăulescu, Moser, Costache I, Costa
che II, Nodea, Coman, L. Popescu 
(Ionescu).

Partida va fi arbitrată de Harde- 
land (R.F.G.). Meâul-retur se va des

fășura la 28 martie la București.

Activitatea internațională la lupte
MINSK (prin telefon) Selecționata

noastră de lupte clasice a susținut marți 
seara cea de a Il-a întîlnire în compania 
sportivilor sovietici, de data aceasta eu 

* redutabila formație a R.S.S. Bielorusă. 
Gazdele au obținut victoria cu scorul de 
S!/2—î1^. Tactica adoptată de antrenorii 
noștri de a încerca oamenii la cate
gorii de greutate superioare este bună, 

, dar două înfrîngeri consecutive ne dau 
totuși de gîndit. După cum arată rezul
tatele, au dat satisfacție doar Alionescu 
cu 2 victorii, Martinescu cu o victorie 
și un meci nul și I. Țăranu cu 2 meciuri 
egale. In schimb, modificarea categoriilor 
la Bularea și Gh. Popovici s-a dovedit 
neinspirată.

Iată rezultatele: cat. 52 kg. Kaplan 
. frivinge la puncte pe Nistor (B.P.B.); 
cat. 57 kg. Borșov este învins la puncte 
de Alionescu (R.P.R.) ; cat. 63 kg. Ka- 
ravaeu (campion olimpic) termină la e
galitate cu N. Bolovan (R^.R.) 4 cat. 
70 kg. Jitunov învinge la puncte pe Gh. 
Dumitru (R.P.R.) ; cat. 78 kg. Semenul. 
dispune la puncte dî V. Bularca 
(R.P.R.) ; cat. 87 kg. Cî-ukalov face

' meci nul cu I. Țăranu (R.P.R.) ; cat.
97 kg. Juscin întrece la puncte pe

R.D. GERMANĂ: Motor Jena și 
Empor Rostock în frunte

Nici după etapa a 21-a lupta din
tre fruntașele clasamentului campio
natului R.D. Germane, Motor Jena 
.^i Empor Rostock, nu este clarifica- 
r». Duminică, Motor Jena a cîștigat 
Un deplasare la Berlin, cu Vorwărts 
ȚI—0), iar Empor Rostock a terminat 
fia egalitate (2—2) la Karl Ma^x 
'Stadt cu Wismut. Alte rezultate : 
Lokomotive Leipzig — Dynamo Ber
lin 3—1, Motor Zwickau — Rotation 
Leipzig 0—0, Turbine Erfurt — Mo- 
"tor Karl Marx Stadt 0—2, Activist 
•Senftenberg — Aufbau Magdeburg 
0—1, Chemie Halle — Dynamo 
(Dresda 4—0. în clasament conduce 
Motor Jena cu 32 p., urmată de Em
por Rostock 31, Vorwărts Berlin 

124 p., Chemie Halle 22 p etc.

ANGLIA : Campionat ți cupă...

Rezultate din campionat: Aston Villa— 
Birmingham 4—0, Blackburn — Fulham
1— 0, Blackpool — Sheffield Wed
nesday 2—3, Ipswich — Tottenham
2— 4, Nottingham — Bolton 1—0, Wol
verhampton — West Bromwich Albion 
7—0.

In clasament conduce Tottenham cu 
(43 p. din 29 jocuri .urinat de Leicester 
• City 11 p. (20 jocuri), Eve ton 37 (26 
iJocuri) etc.
[ Cupă: Liverpool — Arsenal 2—1, 
Leicester City — Leyton Orient 1—0, 
Norwich — Manchester City 2—1, Man

ticat de Legia, ne-am adresat ^pv. 
Nicolae Mateescu care, in calitate 
de arbitru internațional, a condus 
întîlnirea dintre Mladost Zagreb și 
Legia. Varșovia. Iată ce ne-a spus el: 

„Referindu-mă la meciul pe care 
l-am condus, am observat că, în ceea 
ce privește cono^j^iția de joc, echipa j 
poloneză a fost superioară. Legia 
folosește servicii puternice, adeseori 
roată, și atacă în special prin tră

gătorul ei principal, Rutkovski. Une

ori voleibaliștii polonezi trag din 
prima pasă. In general însă în atac 
ei alternează mingile trase cu cele 
puse. Blocajul se' efectuează de re

gulă în doi, iar dublajul funcționea

ză corect. Am remarcat că echipa 
poloneză este bine pregătită și la 
primirea mingii, unde face greșeli 1 
puține. Iată lotul utilizat de Legia : i 
Markușevski (Drozdovici), Sperling, . 
Schlief, Rutkovski, Joswiak (Wojcik) : 
Siersulski Sperling, Rutkovski și 
Siersulski au făcut parte din re

prezentativa Poloniei care a parti

cipat la campionatele mondiale de 
volei de la Moscova, din toamna anu

lui trecut. In partida de la Zagreb 
cei mai buni din echipa poloneză au 
fort : Rutkovski, Schlief și Siersulski. 
Am convingerea că Rapid București, 
bine pregătită, poate privi cu încre

dere calificarea in finala „Cupei
campionilor europeni*.

N. MATEESCU i 
arbitru internațional j

Gh. Popovici (R^.R.) ; cal. grea. Zalus- 
ki face meci nul cu Martinesou (R.P.R.).

_ ★
Reprezentativele de lupte libere ale 

R-S.S. Ucrainene și R.D. Germane, în 
drum spre patrie, după întîlnirea de Ia 
Brașov, au susținut meciuri de antrena
ment în orașele Tg. Mureș ți Galati. 
Selecționata Kievului a dispus cu 
7l/2—*/2 de selecționata Galațiului, iar 
cea a Berlinului a întrecut cu 6l/2—V/2 
reprezentativa orașului Tg. Mureș. Întîl- 
nirile au prilejuit prețioase schimburi de 
experiență și utile antrenamente.

I. PAUȘ 
N. CRICICA, coresp.

BRAILA 20 (prin telefon). — In 
sala Palatului culturii din localitate 
a avut loc astăzi întîlnirea prieteneas
că de lupte libere dintre selecționata 
regiunii Galați și reprezentanți va 
RJS.S. Ucrainene. Oaspeții au obținut 
victoria cu scorul de 7lJ2—'/2- La cat. 
S3 kg, Alex. Geantă a realizat jumă
tatea de punct a selecționatei reg. 
GalațL

N. COSTIN' — coresp.

chester United — Chelsea 2—1. Stoke 
City — Sheffield United 1—0, West 
Ham — Everton 1—0.

FLVEȚIA : Duel Zurich — Lausanne

Etapa de duminică: Grenchen — Basel 
5—3, Biel — Young Boys 3—2, Chias- 
so — Young Fellows 3—0, Grasshoppers 
— Lucerna 4—1, Lausanne — Lugano 
3—2. Clasament: 1. Zurich și Lausanne 
26 p.; 3. Servette 18 p.; 4. Young 
Boys 18 p. etc

„Cupa campionilor Americii de Sud*

Zilele trecute, la Buenos Aires, a 
avut loc tragerea la sorți a grupe
lor și echipelor participante la com
petiția de fotbal dotată cu „Cupa 
campionilor Americii de Sud“. Echi
pele campioane ale țărilor Americii 
de Sud au fost împărțite în trei gru
pe, după cum urmează:

GRUPA I: Boca Juniors (Argen
tina), Olimpia (Paraguay) și campi
oana statului Chile, necunoscută încă 
deoarece întrecerea nu e încheiată.

GRUPA a Il-a: Botafogo (Brazi
lia), Alianza (Peru), Millonarios (Co
lumbia). A doua echipă braziliană 
participantă în această competiție. 
Santos, cîștigătoarea ediției prece
dente, s-a calificat direct în semifi
nale.

GRUPA AHI-a: Penarol (Uruguay), 
Everest (Ecuador) și campioana Bo- 
liviei, nedesemnată încă.

Primele meciuri vor avea loc în

Miine, in capitala U.R.S.S. se inau
gurează meciul dintre marii maeș
tri Mihail Botvinnik șj Tigran Petro
sian pentru titlul de campion mon
dial de șah, eveniment care suscită 
un legitim interes nu numai în lu
mea șahistă, ci și in întreaga lume 
sportivă internațională. Coresponden
tul agenției de presă Novosti, Viktor 
Vasiliev, l-a rugat pe fostul cam
pion mondial de șah Mihail Tal să 
răspundă la cîteva întrebări in legă
tură cu acest meci.

— Prin ce particularități se deose

bește acest al VH-lea meci al lui 
Botvinnik, de întîlnirile anterioare 
pentru titlul mondial ?

— Formal, meciul se va desfă
șura după reguli de mult verificate 
și, practic, nu e nici o deosebire în
tre acest meci și cele anterioare. To
tuși, există o prevedere care poate 
să aibă o influență hotăritoare asu
pra desfășurării luptei. Am in ve
dere acel punct din regulament care 
prevede că in caz de egalitate cam
pionul iși păstrează titlul. Am im
presia că acesta este primul meci 
in care punctul amintit dă cu ade
vărat campionului mondial un mare 
avantaj, la drept vorbind nu atît 
sportiv, cit psihologic. Și Bronștein, 
și Smislov și eu am jucat cu Bot
vinnik m maniera noastră obișnuită 
in stilul nostru (deși, după cum s-a 
văzut, aceasta nu prea ne-a ajuta!). 
Petrosian insă, se pare, se va ciocni 
de necesitatea de a juca oarecum 
nu stilul său. Din acest motiv, 
nu e exclus ca maniera de joc a 
lui Petrosian din 1963 să nu fie o 
copie a jocului oferit de el in ulti
mii zece ani. Desigur, aceasta « 
doar o ipoteză și nu mai mult. Dacă 
ea se va adeveri, această împreju
rare va da meciului Petrosian—Bot
vinnik o nuanță deosebită. In orice 
caz, campionul mondial ține, desigui 
seama de o asemenea posibilitate. 
Cunoscind (și nu numai din expe
riența altora l) excepționala pregă
tire a lui Botvinnik pentru intilnt- 
rile cu oricare dintre adversari, nu 
mă îndoiesc că, chiar dacă Petro-
sian iși va modifica stilul său tra-
dițional, el va primi o replică din-

tre cele mai dîrze.
— Ce anume credeți că va face

interesant acest meci ?
— Este larg răspindită părerea că 

in meciul Botvinnik—Petrosian se vor 
intilni șahiști cu stiluri dacă nu 
identice cel puțin foarte apropiate. 
Eu aș spune că la Botvinnik și Pe
trosian se observă o singură trăsă- 

luna aprilie, semifinalele la 7 și 21 
august, iar finala la 4 septembrie.

RIO DE JANEIRO 20 (Agerpres). — 
F.C. Santos, clubul celebrului jucă

tor de culoare Pele, a învins la Sao 
Paolo cu 4-2 pe Botafogo, asigurîn- 
du-și astfel titlul de campioană de 
fotbal a Braziliei. In timp ce Santos 
a prezentat formația completă, de la 
Botafogo a lipsit aripa dreaptă, Gar- 
rincha, care a hotărît să rupă orice 
relații cu această echipă, declarînd 
ziariștilor că s-a săturat să fie ex
ploatat de patronii săi.

• Intr-un meci amical disputat Ia 
Sofia. Dinamo Moscova a întrecut pe 
Lcwski cu 1—0 (0—0).

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
Re:^i^l^late de aseară:

„CUPA CUPELOR1*—sferturi de finală, 
retur: Napoli—OFK Beograd 3—1 
(1—1). Intrucît în primul meci OFK 
Beograd cîștigase cu 2—0, se va dis
puta un al treilea joc.

,„CUPA ORAȘELOR-TI RGURI11.— 
sferturi de finală, retur : St. roșie Bel
grad—A. S. Roma 0—0 (în tur : 0—3).

AMICALE. —- La Florența: Italia 
B—Bulgaria B 1—0 (0—0).

„CUPA EUROPEI" — preliminarii, 
rettn : Țara Galilor — R. P. Un
gară 1—1 (1—0), la Cardiff. Ambele 
goluri au fost marcate din 11 m., de 
Jones (min. 25) și Tichy (min. 73). 
Cuștigind în tur cu 3—1, R. P. Un
gară s-a calificat pentru „optimi"". 

tură comună — respectul pentru le
gile șahiste. Și unul și altul joacă 
„Pe poziție", iar dacă poziția indică 
un deznodământ pașnic, ei nu igno
rează aceasta. In același timp, ei au 
și caracteristici care îi deosebesc 
După părerea mea „conflictul" dintre 
forța de străpungere a lui Botvinnik 
și impenetrabilitatea lui Petrosian 
va fi una din cele mai importante 
probleme ale meciului. Probabil, Bot
vinnik va încerca să-și atingă țelul 
prin mijloace strategice, evitînd corn, 
plicațiile tactice, iar în ce-l privește 
pe Petrosian, cred că scopul său 
principal constă în aceea de a con
tracara concepțiile strategice ale ad
versarului. Cu alte cuvinte, Botvin
nik va fi un arhitect care propune 
un proiect de - clădire, iar Petrosian 
— în rolul de oponent, se va strădui 
să dovedească că proiectul nu e bun. 
In concluzie, aș vrea să spun că 
inițiativa strategică va fi, după toata 
probabilitățile, de partea lui Botvin
nik, iar cea tactică — de partea Iul 
Petrosian.

— Cum apreciați totuși șansele 
participanților la meci ?

— întrebarea este, fără îndoială, 
dificilă. întîlnirea va fi caracteri
zată, după părerea mea, de o mare 
încordare, de o luptă sportivă dirză 
Sînt convins că pentru desemnarea 
învingătorului va fi nevoie de dispu
tarea tuturor celor 24 de partide. 
In ce privește șansele participanților, 
să mă ierte cititorii dacă în loc de 
pronostic eu voi privi la trecutul 
nu prea îndepărtat și voi spune că 
un meci cu Botvinnik este o treabă 
foarte grea. Vă rog să mă credeți...

Noi înscrieri 

in ,,Cursa Păcii “
La comitetul de organizare a compe

tiției cicliste internaționale „Cursa 
Păcii** s-au primit pînă acum înscrie
rile de participare a 17 țări. Ultimele 
cereri au parvenit din partea federațiilor 
Australiei și Italiei. Totodată, Fede
rația de ciclism din Uruguay a trimis 
o scrisoare prin care solicită primirea 
echipei sale la marea întrecere ciclistă. 
Dacă și această cerere va fi confirmată, 
atunci, pentru prima oară, vor participa 
la „Cursa Păcii“ cicliști din Australia și 
America de Sud. (Agerpres).

Candidaturi pentru J. 0. 1968
Comitetul olimpic american a stabilit 

ca orașul Detroit să-și pună candida
tura din partea S.U.A. pentru organi
zarea Jocurilor Olimpice de vară din 
anul 1968. Mai candidează la organiza
rea J.O. orașele Mexico, Viena, Buenos 
Aires, Lausanne și Lyon. Desemnarea 
orașului gazdă al J.O. din 1968 se va 
face cu prilejul reuniunii Comitetului 
olimpic internațional care va avea loc 
în toamnă la Nairobi (Kenia).

(Agerpres )

ACTUALITAT I
• Desfășurate la Brno, campionatele 

de tenis de masă ale R.S. Cehoslova
ce au fost ultimul criteriu de selecție 
înaintea mondialelor de Ia Praga. 
Iată lista campionilor la cele cinci 
probe individuale : simplu bărbați : 
Andreadis; simplu femei: Schwarzo- 
va; dublu bărbați: Andreadis—Miko; 
dublu femei: Luzova—Bosa; dublu 
mixt : Bosa—Miko.

• In cadrul sferturilor de finală ale 
Cupei campionilor europeni la bas

chet feminin, la Praga Slovan Orbis 
a învins pe Benfica Lisabona cu 
87-32 (43-18).

• Ce de-a 54-a ediție a cursei ciclis

te Milan—San Remo a fost cîștigată 
de alergătorul francez Joseph Grous- 
sard, care a parcurs 280 km în 6 h 

59'38”. In același timp a sosit ciclistul 
german Rolii Wolfhshol. campionul 
mondial de ciclocros. Sosirea foarte 
strînsă a produs o mică confuzie în

RECENT a avut loc la Cortina D'Ai 
pezzo al 17-lea festival internațional 
filmului sportiv. Premiul i a fost < 
cernat filmului sovietic de scurt n 
triaj „Tehnica săriturilor de pe tramb 
lină" (natație), iar marele premiu al ; 
riului a fost acordat filmului maghi 
„Tehnica jocului de polo" realizat 
cunoscutul antrenor Bela Raiki^.

SPORTUL HALTERELOR din R. 
Cehoslovacă sărbătorește in acest an j 
bileul său de 70 de ani. Cu acest pa 
lej federației de specialitate i s-a înctr 
dințat organizarea, la Praga, în oetoi 
brie, a campinn .atei fir mondiale de Iu 
tere. Locul de desfășurare a acesț 
competiții va fi Palatul sporturilor.

LA NUMAI CITEVA ZILE după anu 
tarea înființării Comtetului olimpic n 
rasial din Africa de Sud, autorități 
sud-africane au decretat măsuri repr 
sive împotriva conducă lorilor aoesi 
organizații, președintele noului oomitt 
Dennis Vincent Brutus, și J. Orutush 
care deține funcția de secretar al . 
sociației sporturilor din Africa de Su 
asociație deschisă sportivilor de culo 
re — au fost condamnați la cite cin 
ani „arest la domiciliu" în virtutea 1 
gii reacționare cunoscută sub nume 
de „actul asupra sabotajului".

La fel ca și numeroși alți frunta 
ai populației de culoare din Africa ( 
Sud, cei doi nu vor avea dreptul să- 
părăsească locuința decît la anumi 
ore ale zilei și vor trebui să înștiințe 
poliția despre toate deplasările pe ca 
le-au făcut.

SE PROIECTEAZĂ o nouă competiț 
internațională de fotbal, care să*r 
unească selecționate naționale din țări 
latine. Potrivit celor scrise de ziar 
„La Tribune de Geneve", după aprob 
rea acestui proiect de către F.I.F.A., 
aprilie va avea loc la Lisabona o intri 
nire a federațiilor interesate pentru 
pune la punct ultimel e amănunte lega 
de desfășurarea competiției. La prin 
ediție vor participa opt selecționate n 
ționale dintre care patru europei 
(Franța, It^ia, Spania, Portugalia) 
patru din America Latină. Pentru mi 
ment numai două formații sud-amer 
cane sînt Brazilia și Chil
restul urmînd să fie desemnate dur 
un turneu de selecție. Meciurile se v< 
desfășura în anul 1964, în ianuarie 
Santiago de Chile și în iunie-iulie i 
Europa.

ATLEȚII din Cuba care se pregăte: 
în vederea jocurilor pan-ame rica ne d 
vedesc o formă din oe în ce mai buni 
Atleta Berta Diaz:, de pildă, a obțini 
un rezultat foarte bun pe 80 m.g. : 10 
corectînd cu 2/10 recordul țării sale, p 
această distanță.

CU PRILEJUL C^gresului Federații 
internaționale de tenis de masă car 
va avea Ioc la Praga, va fi studiată 
o propunere în ce privește mărirea spf 
țiului de joc : actualul regulament prr 
vede un spațiu de 6x12 m, iar noua pf4 
punere (care aparține federației maghi 
re) consideră mărirea spațiului de jo 
La 7x14 ni.

FOSTUL campion olimpic de schi, 1 
Terentiev, a încetat din viață zilele ti 
cute. Schiorul sovietic a cucerit medal 
olimpică de aur în 1956, ia la campioni 
tele mondiale a ocupat de două o1 
locul 2.

FEDERAȚIA de tenis de masă din Ja 
ponia a acceptat invitația federației d 
specialitate din R.P. Ungară în ce pri 
vește participarea jucătorilor japowiîz 
la un turneu internațional de tenis d 
masă care se va organiza după cam 
pionatele mondiale, la Budapesta..

JUST FONTAINE — președintele Uni 
unii jucătorilor profesioniști din Fran 
ța, a anunțat că la 24 martie jucător 
profesioniști din prima categorie vor : 
în grevă, în cazul cînd revendicările a 
cestora nu vor fi rezolvate.

LA CAMPIONATELE europene de ti 
din acest an s-au înscris acum 13 țăr 
După cum se știe, aceste înt recea 
vor avea loc la Oslo.

DANEZII vor sărbători în 1964 aniver 
sarea a 75 de ani de la înființarea fede 
rației lor de fotbal. Cu acest prilej, fc 
derația intenționează să organizeze 1
20 mai un meci între o selecționată ) 
țărilor scandinave și o selecționată 
restului Europei

ECHIPA de hochei a Canadei a propu 
organizarea unui turneu internaționa 
care ar urma să aibă loc în iamaru 
1964 în Canada. Au fost invitate echi 
pele Cehoslovaciei și Suediei.

tre arbitri care la început l-am da 
cîștigător pe Wolfhshol; de-abia dup; 
developarea fotografiei a fost anula 
acest rezultat și declarat învingâto' 
al cursei sportivul francez. Pe locu 
trei, la 27”, s-a clasat belgianul Sch- 
roeders.

• Campionatul de ciclocros al R.S 
Cehoslovace, desfășurat la Bratislav; 
pe un traseu de 24 km, a fost cîști

gat de alergătorul Antosz (Iskra Kra- 
love). învingătorul a parcurs distan

ța în timpul de 1 h 10'7”.

• Finala probei de simplu bărbați în 
turneul internațional de tenis de 1; 
Alexandria s-a disputat între suede

zul Lundquist și Bungert (R.F. Gen 
mană). Net superior, tenismanul sue; 
dez a cîștigat cu 6-2, 6-2, 6-2. La du

blu mixt, Mandarino și Coronado 
(Brazilia) au învins cu 6-4, 10-12, 6-3 

perechea vest-germană Bungert — 
Schildensecht.
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