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Rapid a învins pe Fredriksberg
;u 6-3 (3-1) în cel de al doilea meci

Rapid București a învins 
Lseară în sala Floreasca pe 
fredriksberg Copenhaga cam
pioana Danemarcei cu 6—3 
B—1), după un meci nervos, 
le uzură, care a ținut încor- 
lată la maximum atenția spec
tatorilor aflați in tribune. Deși 
învingătoare, echipa noastră 
L scăpat — putem spune — 
printre degete calificarea pen- 
ru finala „Cupei campionilor 
luropeni", formația oaspe păs- 
Irînd avantajul minim de un 
pol (la Copenhaga a cîștigat 
tu 11-7).

Pentru cei care nu au asis
tat la acest meci, aprig dis
putat (în sală sau în fața mi- 
ului ecran de televizor), tre- 
puie să spunem din capul lo
tului că deși Rapidul a avut 
Ie refăcut un handicap des
ul de greu (ținînd seama de 
paloarea echipei daneze), to- 
uși obținerea calificării, sau 
In rezultat asemănător cu cel 
ibținut de jucătoarele din Co
penhaga în meciul din tur, a 
|jmat de un... fir de ață.

Bucureștencele au început a- 
test meci emoționate, dar 
chipa și-a revenit destul de 
epede in ritmul

Elena Hedeșiu a pătruns și va marca din sării-wră un 
gol spectaculos. Scorul devine 2—0 pentru Rapid.

Foto: T. Chioreanu

normaâ. în

min. 4 M. Constantine seu pă
trunde irezistibil pe extremă 
și deschide scorul. Cinci mi
nute mai tîrziu Hedeșiu ten
tează două adversare și în
scrie imparabil : 2—0. Apăra-

DINAMO BUCUREȘTI PORNEȘTE AZI
CU UN AVANS DE DOUA GOLURI

N MECIUL-RETUR CU SKOVBAKKEN AARHUS
Moser, Bădulescu, Costache I, 
Costache II, Nodea, Coman, L. 
Popescu (Ionescu); SKOVBAK
KEN: Meyer (Iluusbale)-Jorgen- 
sen, Sandhoje, Sorensen, Skaarup, 
Bertram, Thomsen, Rasmussen, 
S. E. Mielsen, Wagener (Cristen- 
sen). Arbitru: Jan Dolezal (R. S. 
Cehoslovacă).

rea noastră (4 2) foarte aten
tă la Ostergaard și Koch (șu- 
tere redutabile de Ja distanță) 
merge bine și dă siguranță 
echipei. Adversarele trag pri
ma minge pe poartă de-abia 
în min. 10, dar Irina Hector 
prinde sigur. Tot ea se re
marcă dteva minute mai tîr
ziu, salvind două situații difi
cile. In min. 14, Ana Boțan 
interceptează o minge, face o 
cursă pe 
scorul la 
avantajul 
lat destul
că Fredriksberg acționa destul 
de static în atac și fără pers
pective deosebite. In min. 18 
din nou Boțan scapă singură

tot terenul și ridică 
3—0. Se părea că 

danezelor va îi anu- 
de repede, mai ales

ADRIAN VASILIU

(Continuare in pag. a 4-a)
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Turneul de baschet de la Cluj debutează
cu partidele Știința Cluj — Steaua 

și Dinamo București — Știința Timișoara

Armatei din locali-

oferă spectatorilor 
din prima zi, două

62 și Dinamo cu 98—91). Cine 
va învinge în cea de a treia man
șă ? în orice caz, meciurile sus
cită un interes deosebit, întrucît 
rezultatele lor vor hotărî în mare 
măsură calificarea în ultimul tur
neu de patru. De altfel, toate echi
pele au făcut pregătiri speciale, 
prezentîndu-se la aceste întreceri 
cu loturile lor complete.

Programul de azi este completat 
de întîlnirile Dinamo Oradea

Știința București și Rapid — Si- 
derurgistul Galați.

• Iată câștigătoarele de pînă 
acum ale campionatului republican 
masculin: 1950: Metalul „23 Au
gust* București; 1951: Locomotiva 
P.T.T. București; 1952: Metalul 
„23 August*; 1953, 1954, 1955: 
Dinamo București; 1956: C.C.A.; 
1957: Dinamo București; 1957/ 
1958, 1958/1959, 1959/1960,
1960/1961, 1961/1962; Steaua
(fostă C.C.A.); 1962/1963: ?

Pentru a doua oară consecutiv, 
orașului Cluj îi revine cinstea de 
a găzdui unul din turneele finale 
ale campionatelor republicane de 
baschet. Cele opt, forma (ii mascu
line, care și-au cucerit dreptul de 
a participa la această ultimă dis
pută, își vor începe întrecerile as
tăzi, în sala 
tate.

Programul 
clujeni, chiar
partide interesante : STEAUA — 
ȘTIINȚA CLUJ și ȘTIINȚA TI
MIȘOARA — DINAMO BUCU
REȘTI, în care evoluează cele 
mai bune formalii din țara noas
tră. Așadar, prrineipalele reprezen
tante ale Capitalei la acest turneu 
primesc replica redutabilelor for
mații studențești din Timișoara 
și Cluj.

Steaua are la activ în acest 
campionat două victorii asupra 
Științei Cluj (89—74 la Cluj și 
82—64 la București). In schimb 
Dinamo și Știința Timișoara și-au 
împărțit victoriile, fiecare cîștigînd 
pe teren propriu (Știmța cu 63—

SANDIIOLJE (Skovbakken) 
văzuți dc Neagu Rădulescu

(sala Flo- 
se anunță 
DINAMO:

Covaci,

• Tot astăzi, la orele 20, în 
sala de scrimă de la stadionul 
Republicii, se vor întîlni echipele 
de juniori ale S.P.G. și Farul 
Constanța.

â lupte cu toată însuflețirea pe 
oată durata partidei, îmbinînd 
rmonios toate cunoștințele lor 
rhnico-tactice. Numai în felul 
cesia ci se vor putea impune în 
ța campionilor Danemarcei, ob-

nînd... biletele dc avion pentru 
a de la Paris.

Pentru meciul de azi 
sca, de la ora 19)

(oarele formații:
(Bogolea)-llnat,

Cicliștii romîni pe primul loc 
în cursa contra-cronometru
ORADEA 27 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — Marți a avut 
loc cel mai important concurs de 
verificare a loturilor republicane 
de ciclism ale R.P. Romîne, R.P. 
Ungare și R.S. Cehoslovace, care 
se pregătesc pentru „Cursa Păcii": 
pe distanța a 50 de kilometri s-a 
disputat o cursă contra-cronome- 
tru pe echipe. întrecerea s-a des
fășurat pe șoseaua Oradea—Mar- 
ghita care a oferit bune condi- 
țiuni de verificare a potențialu
lui echipelor. Timpul foarte fru
mos (temperatura peste 10 grade) 
a permis concurenților să-și pună 
pregătirea în valoare.

De-a lungul cursei am putut să 
ne dăm seama că formațiile R.P. 
Romîne și R.S. Cehoslovace se 
află aproximativ la același nivel 
de pregătire. Echipei noastre nu 
putem să-i acordăm însă califica
tivul bine, deoarece în timpul

concursului numai trei dintre cei 
cinci alergători au contribuit la 
realizarea victoriei. Cosma și 
Stoica nu și-au adus contribuția, 
primul nefiind în formă iar cel 
de al doilea nefiind un specialist 
al probelor de acest gen.

După 10 km conducea formația 
R.S. Cehoslovace 1 cu un avans 
de 25 de secunde față de ci
cliștii din R.P. Ungară 1 și de 
30 de secunde față de echipa 
R.P. Romîne 1. La punctul de în
toarcere, avansul cehoslovacilor a 
crescut la 35 de secunde față de 
R.P. Ungară I și a scăzut la 20 
de secunde față de R.P. Ro- 
mînă 1. Acest avans se menține 
pînă la km 40, cînd cicliștii noș
tri încep să depună eforturi pu
ternice și reușesc să-i depășească 
pe cei din R.S. Cehoslovacă. Fi
rește, dacă formația noastră ar fi 
putut beneficia de aportul tutu
ror cornponenților săi, perfoiman-

de la Oradea
fi fost mult mai

1. R.P. Pomină I 
Rădulescu,

ța realizată ar 
bună.

Clasamentul:
(C. Dumitrescu, Gh.
I. Ardeleanu, I. Cosma, 1. Stoica)
1 h 17:13; 2. R.S. Cehoslovacă I 
(Hasman, Heller, Krivka, Dole
zal, Laczo) 1 h 17:25; 3. R. S. 
Cehoslovacă ll 1 h 18:57; 4. R.P. 
Lngară I (Megyerdi, Aranyi, Ju- 
hasz, Balaszko, Maho) 1 h 
19:21; 5. R.P. Romînă II 1 h 
21:10; 6. R.P. lingură II 1 h 
23:00.

Lotul R.P. Ungare a plecat azi 
dimineață la Budapesta. Cicliștii 
maghiari vor 
de verificare 
da pesta unde au 
de echipe care se pregătesc pen
tru „Cursa Păcii". Sportivii ro
mîni și cehoslovaci vor concura 
din nou, duminică, în cadrul unei 
curse pe circuit.

H. NAUM

avea o nouă cursă 
la 14 aprilie la Bu- 

invitat o serie

Mihai Albu (Știința) l-a depășit pe Gheorghe Valeriu (Steaua) șt 
se îndreaptă decis spre coșul advers. Fază din meciul Steaua— 

Știința Cluj disputat în retur.

Foto : T. Roibu

Hoehciștii reiau întrecerea
La sfinși tul acestei isăptă- 

mîni patinoarul artificial din 
parcul „23 August" va găzdui 
ultima parte a principalei com
petiții interne a hocheiului 
nostru : campionatul republi
can. Este vorba de returul 
turneului final la care partici
pă 6 echipe: Steaua șt Știința 
din București, Voința M. Ciuc, 
Știința Cluj, Steagul roșu Bra
șov fi Avintul Gheorghieni.

Prima parte a acestei între
ceri, disputată la sfinșitul lu
nii ianuarie, a scos în evi
dență forma bună a echipelor 
Voința M. Ciuc tși Steaua Bucu

Start în două campionate republicane ale juniorilor

începe faza finală a cam
pionatului republican de scrimă 
pentru juniori. Concursul se des
fășoară în sala de sport nr. 2 a 
Ministerului învățământului din 
str. Haga. Pe planșe vor evolua 
cei mai buni tineri trăgători din 
toate regiunile țării, care s-au 
calificat în fazele anterioare. 
Dini re aceștia remarcăm prezenta 
juniorilor: Mihai Țiu (floretă), 
Ana Ene (floretă), Eugen Canea 
(sabie), Mircea Vasiloglu (spadă) 
la categoria 16—18 ani și Adria
na Mureșanu și Constantin Micu 
la floretă categoria 14—16 ani.

Participarea valoroasă ne 
certitudinea că întrecerile vor 
noaște un bun nivel tehnic.

dă 
cu-

I

I
t.

Victorița Petrișor (S.P.C.) clasată 
pe locul IJI la ediția trecută a 
campionatului republican de ju
niori (14—16 ani) primește feli
citări de la Mihai Golescu (S S.E.) 

pentru rezultatul obținut.

I
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Ion Cișmașu (S.S.E. Predeal), 
campion republican școlar, va lua 
startul în întrecerile din cadrul 
campionatelor republicane pentru 

juniori.

Foto : prof, Ion Matei

sem
De miine, 60 dintre cei mai va

loroși schiori juniori ai țării își 
vor disputa pe pîrtiile Postăvaru
lui titlurile de campioni republi
cani la probele de slalom special, 
slalom uriaș, coborîre și combi
nată alpină. Fără îndoială, aceas
tă întrecere constituie 1 
eveniment pentru tinerii 
care au un fericit prilej 
mare a talentului lor, a 
tății și conștiinciozității 
și-au însușit „tainele" 
sport. La campionate vor pârtiei- 
pa juniori și junioare invitați de 
F.R.S.B., pe baza performanțelor 
realizate în acest sezon. Vor fi 
prezenți schiori de la Dinamo, 
Casa Ofițerilor. Steagul roșu, Lu
ceafărul (din Brașov), S.S.E. Pre
deal, Carpați Sinaia, Caraimanul 
Bușteni, S.S.E. Sinaia, Voința Si
naia și din regiunile Cluj, Banat, 
Maramureș, Hunedoara, Bacău, 
Suceava și Mureș-Autonomă Ma- ' 
ghiară. ‘

un mare 
i schiori, 
i de afir- 

seriozi- 
cu care 
acestui

rești, care s-au angajat în 
lupta pentru titlul de campioa
nă. Confruntarea directă din
tre ele a dat câștig de cauză 
formației din Miercurea Ciuc, 
care a Învins cu scorul de 
2—1, așa incit al doilea joc 
dintre aceste principale prota
goniste la locul I este aștep
tat cu mult interes.

Și celelalte echipe se pre
gătesc cu asiduitate în vede
rea reluării competiției. De câ
teva zile pe patinoarul artifi
cial formațiile finaliste se an
trenează cu regularitate, insis- 
tlndu-se în mod deosebit pe 
omogenizarea liniilor de atac 
și a perechilor de fundași. 
Interesant de subliniat în a- 
ceastă privință este faptul că 
cele trei echipe care au dat 
jucători lotului reprezentativ 
(Voința M. Ciuc, Steaua șâ 
Știința din București) încear
că să pună în aplicare noută
țile teihnico-tactice văzute în 
partidele disputate în cadrul 
Campionatului mondial. în ce 
măsură vor reuși ? — aceasta 
se va vedea cu prilejul pri
melor jocuri care vor avea 
loc sâmbătă pe patinoarul ar
tificial.

Iată programul jocurilor de 
sâmbătă: ORA 10 : Steaua
București — Steagul roșu Bra
șov ; ORA 16 : Voința M. Ciwc 
— Avintul Gheorghieni; ORA 
18 : Știința București — Știin
ța Cluj. Returul turneului fi
nal al campionatului republi
can va continua în zilele de 

i duminică 31 martie și în cursul 
l^ăptămînii viitoare.



CROSUL „SA IiAIlMPIAAM 1 M4Î“

La 1 aprilie se dă startul în prima etapă

» r m S' .■r Ei -' F-4 flMMIft 1 r — ' *

Participanții la întrecerile de cros de la asociația sportivă Autobuzul din Capi tală au făcut zilele trecute o ultimă pre
gătire. Iată in fotografie un aspect de la antrenamentul desfășurat pe terenul Vestitorul. Foto : Aurel Crișan

Programul campiiHKiiului de 
(jocurile

SBB1A I

calificare

Devenite tradiițicnial<i, întrecerile de 
cros organizate în întâmpinarea zilei 
de 1 Mai se bucură de o largă popu
laritate.

Pînă la începerea întrecerilor au 
mai rămas doar cîteva zile. Majori
tatea cluburilor și asociațiilor spor
tive au luat măsurile necesare pen
tru a asigura succesul acestei mari 
competiții de mase.

In Capitală pregătirile sînt termi
nate. Sportivii așteaptă cu 
startul în prima etapă, ce 
la 1 aprilie. Astfel, în 
■portăve ale clubului Rapid

nerăbdare 
se va da 
asociațiile 
s-au luat

măsuri de procurare a echipamen
tului necesar, s-au format comisii 
care să se ocupe de reușita con
cursurilor. După cum ne-a relatat 
tov. APOSTOL CHIRULESCU, de la 
clubul Rapid, asociațiile Grivița Ro
șie, Ministerul Transporturilor, I.R.A. 
17 și Tableta s-au pregătit temeinic 
pentru crosul „Să întimpinăm 1 Mai".

Gata de start sînt și sportivii clu
bului Unirea. Rezultatele obținute 
aici la întrecerile de cros din ca
drul Spartachiadei de iarnă a tine
retului (aproape 1000 de concurenți 
la Firul Alb, 850 La Autobuzul

la Constructorul, 240 la Dîmbovița 
o chezășie a succesului 
va bucura prima etapă a 

Tov ISAC HEILPERN, 
clubului, ne-a informat

Etapa I, 31 martie 1963. Progresul R- 
Sărat — Petrolul Pitești, C.S.O. Brăila
— Metalul Buzău, Precizia Săcele — 
U.S.A.S. Năvodari, Cimentul Medgidia
— Constructorul Ploiești.

Etapa a II-a, 7 aprilie 1963. Petrolul 
Pitești — Constructorul Ploiești, U.S.A.S. 
Năvodari — Cimentul Medgidia, Meta
lul Buzău — Precizia Săcele, Progresul 
R. Sărat — C.S.O. Brăila.

Etapa a ni-a, 14 aprilie 1963. C.S.O. 
Brăila — Petrolul Pitești. Precizia Să- 
cele — Progresul R. Sărat, Cimentul 
Medgidia — Metalul Buzău. Construc
torul Ploiești — U.S.A.S. Năvodari.

Etapa a IV-a, 21 aprilie 1963. Petrolul 
Pitești — U.S.A.S. Năvodari, Metalul 
Buzău — Constructorul Ploiești, Pro
gresul R. Sărat — Cimentul Medgidia, 
C.S.O. Brăila — Precizia Săcele.

Etapa a V-a, 28 aprilie 1963. Precizia 
Săcele — Petrolul Pitești, Cimentul 
Medgidia — C.S.O. Brăila, Constructo
rul Ploiești — Progresul R. Sărat, 
U.S.A.S. Năvodari ,— Metalul Buzău.

Etapa a Vl-a, 5 mai 1963. Petrolul Pi
tești — Metalul Buzău. Progresul R. Să
rat — U.S.A.S. Năvodari, C.S.O. Brăila
— Constructorul Ploiești, Precizia Să
cele — Cimentul Medgidia.

Etapa a VTI-a, 12 mai 1963. Cimentul 
Medgidia — Petrolul Pitești, Construc
torul Ploiești — Precizia Săcele, USAS 
Năvodari — C.S.O. Brăila, Metalul Bu
zău — Progresul R. Sărat.

SERIA A H-A

aprilie 1963. Ancora
Su-

Etapa a V-a, 28 ... __  _
Galați — stă, Constructorul 'T.R.C. 
ceava—Laminorul Roman, Progresul Bat
eau—A.S. Tecuci, Constructoral LU.T. 
Iași—Viitorul Săvinești.

Etapa a Vl-a, 5 mai 1963. Viitorul Să
vinești — stă, A.S. Tecuci—Constructo
rul I.U.T. Iași, Progresul Bacău—Lami
norul Roman, Ancora Galați—Construc
torul T.R.C. Suceava.

Etapa a Vil-a, 12 mai 19C3. Construc
torul T.R.C. Suceava — stă. Ancora Ga
lați—Progresul Bacău. Constructorul 
I.U.T. Iași — Laminorul Roman, Viito
rul Săvinești—A.S. Tecuci.

SERIA A m-A

Etapa I, 31 martie 1963. Chimica Tîr
năveni — C.S.M. Sibiu, Jiul Petroșeni— 
Minerul, Lupeni, Electroputere Craiova— 

- - - - - _ Severin—
Hunedoa-

C.S.O. Timișoara, Metalul T. 
Minerul Vulcan, Siderurgistul 
ra—Metalul Reșița.

Etapa a II-a, 7 aprilie 1963. < 
mișoara—Metalul T. Severin, 
Lupeni—Electroputere Craiova , ___ .
Sibiu—Jiul Petroșeni, Metalul Reșița — 
Chimica Tîrnăveni, Siderurgistul Hune- 
doara—Minerul Vulcan.

C.S.O. Ti
, Minerul 

C.S.M.

Etapa a IH-a, 14 aprilie 1963. Jiul Pe
troșani — Metalul Reșița, Electroputere 
Craiova—C.S.M. Sibiu, Metalul T. Seve
rin — Minerul Lupeni, Minerul Vulcan— 
C.S.O. Timișoara, Chimica Tîmăveni —a 
Siderurgistul Hunedoara. 4

etc.), sînt 
de care se 
întrecerilor, 
activist al
că numai la asociația Autobuzul vor 
lua startul peste 1 000 de tineri și 
tinere. Aici, ca de altfel în majori
tatea asociațiilor clubului Unirea,
s-au întocmit listele de participanți, 
s-a făcut o largă popularizare (afișe, 
stații de radioficare) și s-au organi
zat antrenamente conduse de Nicu 
Nicolae, președintele asociației. Petre 
Ho^ și Georgeta Nicolae, instruc
tori voluntari de atletism.

Sînt măsuri care 
sigur la 
de mase 
tineri și 
sate.

Etapa I, 31 martie 1963. A.S. Tecuci — 
stă, Laminorul Roman—Viitorul Săvi
nești, Ancora Galați — Constructorul 
I.U.T. Iași, Constructorul T.R.C. Sucea
va—Progresul Bacău.

Etapa a n-a, 7 aprilie 1963. Progresul 
Bacău — stă. Constructorul I.U.T. Iași— 
Constructorul T.R.C. Suceava. *
Săvinești—Aurora Galați, A.S. 
Laminorul Roman.

Etapa a TV-a, 21 aprilie 1963. Minerul 
Lupeni—Minerul Vulcan, C.S.M. Sibiu— 
Metalul T. Severin, Metalul Reșița—E- 
leetfco putere Craiova, Chimica Tîmă- 
veni—Jiul Petroșeni, C.S.O. Timișoara— 
Siderurgistul Hunedoara.

Viitorul 
Tecuci—

A ÎNCEPUT WO ȘCOLILOR SPORTIVE DE ELEVI
DOTAT CU „CUPA SFATUL POPULAR AL CAPITALEI"

succesul 
îndrăgităs 
tinere de

AUREL

vor contribui de- 
acestei competiții 
de tot mai mulți 
la orașe și de la

CRIȘ AN -ceresp.

. Lamino-
stă, Anwwa Galați—A.S.

‘ Suceava—
Bacău —

Etapa a IH-a, 14 aprhie 1943. 
rul Roman ' “, *
Tecuci, Constructorul T.R.C. 
Viitorul Săvinești, Progresul 
Constructorul I.U.

Etapa a V-a, 28 aprilie 1963. Eleetro- 
putere Craiova—Chimica Me
talul T. Severin—Natalul Reșița,. Mine
rul Vulcan—C.S.M. Sibiu. C.S.O. Timi
șoara—Mhierul Lupeni, Siderurgistul IIu- 
nedoaiar—Jiul P-eroșeni.

Construc-Etapa a IV-a, 21 aprilie 1963.
torul I.U.T. Iași — stă. Viitorul Săvi
nești — Progresul Bacău, A.S. Tecuci— 
Constructorul T.R.C. Suceava, Lamino
rul Roman—Ancora Galați.

Etapa a Vl-a, 5 mai 1963. C.S.M. Si
biu—C.S.Q. Timișoara. Metalul Reșița—• 
Mineral Vulcan, Chimica Timiăvteni — 
Metalul T. Severin, Jiul Petroșeni—Blee- 
troputere Craiova, Minerul Lupeni—Si- 
derurgistul Hunedoara.

Etapa a VH-a, 12 mai 1963. Metalul T. 
Severin—Jiul 
can—Chimica 
șoara—Metalul 
C.S.M. Sibiu, 
Electro putere

Petroșeni, Minerul Vul- 
Tîmăveni. C.S.O. Ttmi- 
Reșița, Minerul Lupewi— 

Siderurgistul Hunedoara— 
Craiova.

In această vacanță școlară, peste 
250 de elevi și eleve din 11 orașe din 
țară, pasionați practicanțl ai hand
balului în 7, și-au dat intilnire în 
frumoasa noastră Capitală. Timpul 
și-l împart, datorită străduințelor or
ganizatorilor, între terenul de sport 
și vizitarea Bucureștiului. De marți, 
cele 12 echipe masculine și tot atîtea 
feminine, reprezentante die școli spor
tive de elevi, se întrec Pe terenurile 
din parcul „23 August” — într-o com
petiție special rezervată Io-: „Cupa 
Sfatului popular al Capitalei-,

Primele întîlniri, desfășurate eu 
multă dirzenie și la un nivel tehnic 
destul de bun (administrația bazelor 
sportive de la „23 August", avizată 
din timp, ar fi putut contribui și ea, 
pregătind terenurile înainte de înce
perea competiției), au scos în eviden
ță valoarea unor echipe SSE ca ace
lea din Ploiești, 
Petroșeni etc.

Iată rezultatele 
și miercuri :

BĂIEȚI, SERIA
Rm. Vilcea 13-12 (6-2), Ploieștt- 
București I 18—14 (12-8), Sibin—Craio- 
va 15-13 (7-2), Ploiești—Sibiu 13-10 
(8-2X Tg. Mureș-Craiova 10-11 (5-5), 
București I-Rm. Vilcea 21-15 (11-9). 
SERIA 
18-18 
17-13
București II-Buzău 28-14 (8-10), Bu- 
zău-Constanța 23-14 (12-3). Timișoara

Buzău, București,

înregistrate marți

I: Tg. Mur^- 
(6-2),

a II-a : Oradea—Constaața 
(11-8), Petooiemi—Timusoarai 

(8-9) - omologat cu 0—6,

300000CCO

—Oradea 
Petroșeni

FETE, 
nești 
6-6 
rești 
3-2 
(4-4), 
15-4

15-20
24—18 
SERIA 
11-1

Tg.
7—7 
Tg.

(5-8), București II— 
(12—9).

I ; Ploiești—Bueu- 
(5-1), Sibiu—Craiova
Mureș—Comb. Bucu- 

(5-3), Ploiești—Sibiu
Mureș— Craiova 7—10 

1—Comb. București 1-2

I 
(4-3), 

1-2 
(2-2), 
București
(9-3) ; SERIA a II-a : Petroșeni— 

Timișoara 7—1 (3-0), București 2—Bu
zău 17—6 (8-3), Oradea—Constanița
9—5 (6- 1), Buzău—Constanța 12—6 (8-5), 
Oradea—Timișoara 8—13 (3-6), Bucu
rești 2—Petroșeni 8—6 (3—5).

Turneul coitinuă azi și miine după 
următorul program : JOI. Ora 9, te
ren I, joc feminin : Petroșeni—Buzău, 
apoi jocuri masculin : Constanța— 
Timișoara, Rm. Vilcea—Ploiești, Ora- 
dea—București 2, Craiova-București 1 ; 
teren II, jocuri feminine: Comb. 
București 1-2—Ploiești, Oradea—Bucu- 
rești 2, Craiova—București 1, Constan- 
ța—Timișoara, Sibiu—Tg. Mureș ; sala 
Ftweisca, ora 1633: Sibiu—Tg. Mu
reș (m) și Petroșeni—Buzău (m).

VINERI. Teren I, jocuri masculine, 
ora 10: București 1—Sibiu, Ploiești— 
Tg. Mureș, București 2—Com-taani; 
ora 15.3): Petroșeni—Oradea, Rm. 
Viil»a-Craio>va, Buzău—Timișoara. Te
ren II, jocuri feminine, ora 10: Comb. 
București 1-2—Craiova, Buzău—Timi
șoara, Petroșeni—Oradea ; ora 15.30 : 
Ploiești—Tg. Mureș, București 2-Con- 
stanța, București 1—Sibiu.

l«Xa»*«a

A apărut

revista „Cultură Fizică și Sport*4
Nr. 1/1963

Bin sumarul revistei spicuim
— Cincisprezece ani de gîncfire șl practica sportivă;
— Din însemnările unui profesor de educafie fizica;
— Pregătirea psihologică a s^'Onfivului pentru concurs; 

Disum^fiile articulara fraumalice la sportivi;
/ morfo-func|ionaile ale echipelor participante la cam

'---- ’■—I ?.. 7 7u la București 1962;
pregă<irir jucătorilor de

pionaful mondial feminin de ha-ndbal in 7 de 
Unele posdMvfăfi de control biochimic al 

fotbal;
Probleme actuale ale baschetului;

— Planificarea antrenamefifelo'f de atletism 
categorii de clasificare;

Folosirea tactică a mi^igilor cu efect în jocul de tenis; 
Gimnastica artistică în cadrul concurswîior de mase.

_Pr°^acest interesant număr al revisfei „Cultură fizică ți spor<" 

care se găsește de vlmare fa toate centrele și chioșcurile de difuzare 
a presei.

în funcție de diferite

Cum se vor desfășura tunsele finale?
La cererea mai 

blicăm în rîndurile de față răspun
sul la întrebarea din titlu.

întrecerea pentru locurile I—VIII 
în clasamentul final (cea masculină 
de la București și cea feminină 
la Constanța) începe cu un fel 
continuare a luptei din serii, și 
nume 
de o _ ,
ria a II-a pe de altă parte se întâl
nesc 
clasamentele acestor turnee alcătuin- 
du-se prin adiționarea rezultatelor

Un

multor cititori, pu- tur și cu cele 
clasate astfel

: locurile 1—1 din seria I 
parte și locurile 1—4 din

de 
de 
a
pe 
se-

intre ele pentru a treia oara,

Asttiidn categoria A,

important meci masculin 
la Brasov

f

BRAȘOVUL GĂZDUIEȘTE an partida 
Tractorul — Dinamo Oraș dr. Petru 
Groza, restantă din etapa a IX-a a cam
pionatului masculin. Meci cu o deosebită 
însemnătate pentru calificarea în tur
neul final. Actualmente, în clasamentul 
seriei a doua, adversarele de azi se află 
la egalitate de puncte cu Petrolul, Plo
iești de pe locul 4, Dinamo Oraș dr. 
Petru Groza ocupînd locul 2, iar Trac
torul locul 3. Rezultatul meciului din 
tur: 3-—1 pe&tru echipa din Orașul dr. 
Petru Groza.

CIȘTIGATORII
„CUPEI ORAȘULUI

BUCUREȘTI"
Echipa Semănătoarea, 
tigătoarea „Cupei orașului 
București". In picioare, de 

la stînga spre dreapta: 
Nicolae Pelin, Jean Boro

va (antrenorul echipe), 
Gb&orghe Constantine sen*
FVorfn Torjescn și Vasile 
Dumitrache Joo: Mircea

ciș-

Bincâ și Paul Urdea.

Foto : V. Bageac

Etapa a VUI-a, 19 mai 1963. Metalul 
Reșițâ—Minerul Lupeni, Chimica Timă- 
veni—C.S.O. Timișoara. Jiul Petroșeni— 
Minerul Vulcan, Metalul T Severin — 
Electroputere Craiova, C.S.M. Sibiu — 
Siderurgistul Hunedoara.

de acum cu ee4e din 
din retur. Echipele 
pe locurile 1—2 în seria I după trei 
întîlniri între ele, împreună cu cele 
de pe locurile 1—2, la fel desem
nate pentru seria a II-a, vor parti
cipa la turneul final pentru locurile 
I—IV în clasamentul final, turneu 
care se va desfășura tur-retur. E
chipele clasate în cele două turnee 
adiționale pe locurile 3 vor susține 
o singură întîlnire directă pentru de
semnarea locurilor V—VI în clasa
mentul final, iar cele de pe loou- 
rile 4 se vor întîlni, de asemenea o 
singură dată, pentru locurile VII— 
VII în clasamentul final.

Cft privește turneele finale de la 
10—12 mai, pentru locurile IX—XVI, 
ele se vor desfășura astfel: echipele 
clasate pe locurile 5—6 în oele două 
serii 
mai 
lor 
cele 
vor
numai tur) pentru desemnarea locu
rilor XIII—XVI în clasamentul fi
nal.

în ce măsură este importantă pen
tru echipe, în vederea turneelor fi
nale, ocuparea unei cît mai bune po
ziții în clasamentele seriilor, credem 
că reiese destul de limpede din cele 
de mai sus șl că sîntem scutiți de 
alte comentarii subliniind interesul 
crescînd pentru ultimele două etape 
ale întrecerii din serii: 31 martie și 
7 aprilie.

Etapa a IX-a, 26 mai 1963. 
biu—M^alul Reșița, Mimrul 
Chimica Tirnă verii, Minerul ' 
Electroputere Craiova, C.S.O. 
ra—Jiul Petroșeni, Siderurgistul Hui 
doara—Metalul ‘ T. Severin.

C.S.M. Si-
Lupeni— 

Vulcan —
Timișoa-j

Actualitdti

vor participa Ia un turneu (nu- 
tur) pentru desemnarea locari- 
IX—XII in clasamentul final; 
clasate pe locurile 7—8 in serii 
participa la un alt turneu (tot

Tn sălile Viitorul, Steaua și Meta
lul s-a desfășurat duminică cea dc-a 
doua etapă a campionatului Capitalei 
pe echipe la lupte libere și clasice.

Iată rezultatele : clasice : Viitorul— 
Progresul 10-4 ; Steaua—Unirea 12-4 ; 
Rapid—Metalul 10-6 ; libere : Progre- 
sul-Viitorul 9-7 • Steaua—Unirea 13-3 ; 
Rapid—Metalul 6-10.

★

In urma desfășurării etapei regio
nale a campionatului republican, indi
vidual, la lupte libere, au fost de
semnați luptătorii din Capitală care 
vor participa La finala concursului. 
Iată-- : cat. 52 kg. : Marin Vasile 
(Unirea), C. Gheza (Dinamo) ; cat. 
57 kg. : D. Crăciun (Metalul), D. Dra- 
gomir (Progresul), I. Paulovici (Di
namo) ; cat. 63 kg : I. Tobă (Progre
sul), I. Spînu (Steaua) ; cat. 70 kg: 
H. Mavridis (Metalul), N. Laszlo (Di
namo) ; cai. 87 kg: Al. Chircă (Dina
mo) ; cat. 97 kg: I. Cumpănaru (Di
namo), V. Spinache (Metalul) ; cat 
grea: N. Voinic (Rapid), M. Roșu 
(Rapid). întrecerile finale vor avea 
loc în zilele de 12—14 aprilie în sala 
Dinamo din Capitală și vor participa 
toți luptătorii din țară calificați pen-, 
tru această etapă.

De la I. E. B. S.
La casele obișnuite s-au pus în vîn- 

zare biletele pentru cuplajul ' 
PROGRESUL — STEAUA și 
— RAPID din Sl.III.a.c. '
„2$ August".

de pe
de fotbal 
DINAMO 
stadionul

★

La casele din str. Ion 
sport din cal. Victoriei

și Prono- 
s-au pus

Vidu
. . __ __ nr. 2 .

în vînzare biletele pentru meciurile de 
hochei pe gheată din cadrul campiona
tului R.P.R. din' zilele de 39-.HI.—l.IV.a.c. 
de la patinoarul artificial.

★
Pentru jocurile de polo din 29—31 'ța 

1963 cu sportivii bulgari, biletele se ga, 
sesc de vînzare la casele bazinului Flo- 
reasca, în zilele competiției.

♦Procurați-vă din timp bilete pentru 
competițiile sportive spre a, evita aglo
merațiile și pierderile de timp.



lasamente... Clasamente... Lotul olimpic-Dinamo Obor 5-2 (3-1)
Meciul Rapid — Petrolul din e- 
ipa trecută a campionatului catego- 

iei A a avut urmări importante și 
supra clasamentului golgeterilor. 
nscriind două goluri, Ion Ionescu 
Rapid) s-a distanțat, mai ales că 
principalul său urmăritor, Dridea I 
(Petrolul) n-a jucat în meeiul res
pectiv. Totodată, Dridea I a fost a- 
juns de Adam (Știința Cluj). Iată 
cum se prezintă clasamentul în par
tea sa superioară:

1. Ion Ionescu (Rapid) 14 goluri 
(dintre care 4 din penalti).

2. Dridea I (Petrolul) șl Adam 
(Știința Cluj), cîte 11 goluri. (Dri- 
dea are 2 goluri marcate din pe
nalti).

3. Ciosescu (Farul) și FL Voinea 
(Steaua) cîte 10 goluri.

4. Manolache (Știința Tim.) cîte 
O’ goluri.

5. Biikossi și Dinulescu (Farul), A. 
Munteanu (Petrolul), Selimesi n 
(Dinamo Buc.), Constantin (Steaua) 
cîte 8 goluri.

6. Voica (C.S.M3.), 'Țlrcovnicu 
(Dinamo Buc.), Pavlovtci (Steaua),

wnrtriu II (Rapid), Sasu (TJTA) cîte 
r goluri.

★
Clasamentele meciurilor susținute pe 

teren propriu și în deplasare per
mit tragerea unor interesante con
cluzii asupra comportării echipelor. 
Le publicăm mal jos, lăsindu-i pe 
cititOTii noștri să le comenteze:

ACASA
1. Steagul roșu 9 9 0 0 24: > 18
2. Petrolul 8 7 1 0 32: 5 15
3. Știința Cluj 8 7 1 8 20: 5 15
4. Steaua 8620 26:14 14
5. Farul 8 6 1 1 24: 8 13
6. Rapid 8 6 1 1 19: 8 13
7. Știința Timisoara. 7601 15:14 12
8. Dinamo București 7 4 3 0 18: 6 11
9. U.T.A. 8 5 1 2 51: 9 H

10. Progresul 8 4 3 1 12: 8 11
11. Minerul 8 3 4 1 11: 5 19
12. C.S.M.S. 7340 16:10 10
13. Crișana 8 4 2 2 11:10 10
14. Dtnamo Bacău 9 2 5 2 !•: 7 9

ÎN DEPLASARE

1. Dmamo București 9 4 3 2 9: 6 11
2. Steaua 8 2 3 3 13:13 7
3. C.S.M.S. Iași 9 14 4 12:24 6
4. lUpid 8 13 4 12:17 5
5. Știi nța Ttmi șoara 9 13 5 11:19 5
6. Știința Cluj 8 13 4 7:15 5
7. Farul 8 12 5 11:21 4
8. Progresul 8 116 9:19 3

Petrolul 8 0 2 6 3:16 2
U.T.A. 8 0 17 7:23 1

11. Steagul ro-șu 7 0 16 4:20 1
12. Crișana 8 0 17 4:23 1
13. Dinamo Bacău 7 0 0 7 4:21 0
14. Minerul 8 0 0 8 5:32 0

ieri, la Budapesta, in „Cupa arabelor (îrgnri**

In ultima zi, meciul de antrenament al 
lotului olimpic cu echipa Dinamo Obor
și-a schimbat locul de desfășurare, dis- 
putîndu-se pe imul din terenurile stadio
nului „23 August*. Dar, îndrăgosti ții de 
fotbal s-au pus la curent cu această mo
dificare și evoluția „olimpicilor* ■ fost 
asistată de nnmeroși spectatori.

Meciul a făcut parte din programul de 
pregătire al selecționabililor noștri pen

Ca observații generale cn privire la 
evoluția „olimpicilor" am putea mențio-
na : claritatea acțiunilor ofensive, elasti
citatea formației, acoperirea destul de 
btmă a spațiului de joc. O notă mai 
mică pentru finalizare (cam multe ocazii 
ratate !) și pentru intîrzierile, în replie
re, ale apărătorilor.

Avînd în vedere interesul manifestat 
de către „olimpici* pentru joc, ca și re-

tru turneul preolîmpic. S-a căutat apli
carea și perfecționarea lif'-riieter princi
pii de joc, folosiadn-se iu acest scop 
toți jucătorii convocați.

r.otnl a început Jocul într-im ritm cam 
lent, fără o dinamică pronunțați. Pe 
parcurs, insă, partida a devenit mai 
vioaie, eu faze interesante.

înaintașii an început să combine mat 
repede, efectuînd treceri de baloane sub
tile și spectaculoase. Și in alcătuirea din 
prima repriză și in eea de a dona, aripa- 
dresptă a „mers* mai bine, pe această 
parte a terenului lucrindu-se cel mai 
mult. Aripa stingă s-a mișcat mai greoi, 
întrerupind uneori cursivitatea fazelor. 
Dinamo Obor a opus o rezistență remar
cabilă lotului, construind Ia nudul său 
o serie de acțiuni de bună calitate.

Secțiile de fotbal ina
In acest retur de campionat, echipele 

de. categoriile A și B nu se întrec nu
mai pentru... clasament. Federația Ro- 
mîwă de Fotbal a inițiat o întrecere, la 
care participă secțiile de fotbal care an 
echipe în categoriile A și B, cu obiec
tive organizatorice, tehnice, educative și 
administrativ-gospodare ști.

întrecerea durează pe toată durata re
turului campionatului 1962—1963 iar 
punctajul — pe care îl va stabili o co
misie specială — se acordă la următoa
rele capitole:

PROBLEME ORGANIZATORICE

a. preocuparea pentru creșterea cadre
lor tinere (numărul juniorilor și copiilor, 
îndeplinirea criteriilor de selecție, siitra- 
ția echipelor respective în clasamentul 
competițiilor la care participă etc); b. 
întocmirea și îndeplinirea planului de 
muncă și de ședinfe: c. îndcni:nirea di
feritelor sarcini trasate de F.R.F. ; d. 
organizarea jocurilor pe teren propriu 
(se vor scade puncte pentru avertismente 
Și suspendări de terenuri).

tul politic (frecventă și fetei cum este 
însușit materialul predai), pregătirea 
profesională, comportarea disciplinară pe 
terenul de s.port și rn viața oarticnbjră. 
Pontrtt jucătorii sancționați, se var scade 
puncte fn funcție de sanrliaaea primită 
(avertisment, suspendare pe wi «rmăr 
mai mare sau mai mic de etape).

PROBLEME ADM IW RÂT IV- 
GOSPODAREȘTI

în aceasta direcție, se va tine teama 
de realizarea planului de venituri și chel
tuieli, de felul cum este inlrcțintslă și 
gospodărită baza sportiiâ proprie (a-

Feresicvaros- Petrolul Ploiești 2-0 (2 0)
BUDAPESTA 27 (prin telefon de 

i la trimisul nostru special). — Cu 
I mult înainte de ora de începere a 
mecâului dintre Ferencvaros și Pe
trolul Ploiești din cadrul sferturilor 
de finală ale „Cupei oratjelor-tirgriri", 
stadionul echipei gazdă, cu o capaci
tate de peste 30 000 de spectatori, era 
arhiplin. Mii de oameni au făcui cale 
întoarsă de la stadion, mulțumindu-se

plică ambițioasă ■ partenerilor putem 

spune că a fost un lutnuamint reușit. 

Pentru Iotul olimpie an înscris: Petra ■ 

Emil (2). Ion Ionescu (2) și Voinea. iar ; 

pentru Dinamo Obar, Georgescu (2).

Wier-nrea viitoare, pe stadionul „23 | 

August* Iotul olimpie va susține un meci [ 

cu formația Slovan Bratislava. In des

chidere, Iotul O.E.FA. va juca in com

pania selecționatei de tineret

lefi. Iotul olimpic a jucat in următoa

rea alcătuire : Comma fEremân) — Pmn, 

Nunweillcr II! (Motroc), Itan (Grea
ca) — Petru Emil (Jenei). Nun wilier 
IV — Pircălab, Constantin (Varga), 
Voinea (Ion Ionescu). Gergeiy (Soro- 
dai). Haida (Setșrmesi).

VALENTIN PAUNESCU

întrecere...
colo unde este cazul), de fetid rum este 
tntr'tinat materialul fi echipamentul 
sportiv.

După cms se vede. este vorba de o 
bUreeere complexă, care poale da sa pn- 
rmue sllmalcni Imăririi sediilor de 
fotbal, bunei desfășurări a muncii lor.

Secțiile de fotbal stat datoare si pri
vească eu toată mrioâsatem această to- 
trvvera. vă io toate măsurile i w . ap— 
Zăroore. pentru ci.. • luptă cft -vas 
strlnsă pentru primul loc tu tntrecere 
tnseamai, U aceiași timp, o emutribume 
la creșterea culitatisă a fabduiui 
nostru.

1X2X1X21
PROBLEME TEHNICE

La acest capitol se vor acorda puncte 
pentru :

a. desfășurarea jocului (ritm, execuții 
tehnice, hună orientare, voință și dir- 
zenie de a învinge) ;

b. poziția In clasament a echipei;
c. participarea sportivilor la antrena

mente (prezentă, punctualitate, conștiin
ciozitate in pregătire etc.) ;

d. trecerea probelor de control stabi
lite de federație ;

e. promovarea de jnniori tn echipa de 
seniori ;

f. creșterea elementelor pentru loturile 
reprezentative (A, olimpic, tineret, ju
niori ) ;

g. întocmirea și respectarea documen
telor de planificare (plenul grafic anual, 
planul pe etapă, planul pe ciclu săptă- 
rnînnl, conspectul de lecție).

J
PROBT.EME EDUCATIVE

Tn această privință, se va ține seama 
de. participarea sportivilor la invâlămin- j

Ieri dimineață, redacția publicației .Programul Loto-Pro- 
nosport* a fost vizitat» de antrenorul Gic» Petreșcn de la 
Poiana Cîmpina. I-am cerut părerea asupra intîlnirilor care 
fac obiectul concursului Pronosport de săptămma aceasta.

Iată pronosticurile indicate :
1. Dinamo București — Rapid 1 X
2. Progresul — Steaua 2
3. U.T.A. — Dinamo BacSu 1
4. C.S.M.S. Iași — Steagul roșu 2 X
5. Crișana — Petrolul 1
6. Minerul — Farul 1
7. Progresul Brăila — Siderurgislul Galați 2
8. Dinamo Pitești — G.S.M. Sibiu 1
9. Chimia Făgăraș — Tractorul Brașov 1 X

10. Minerul B. Mare — Crișul Oradea 1 X
11. Ind. Sîrmei G. TuTzii — Mureșul 2
12. Rapid Focșani — Prahova Ploiești 2
Sp. Știința Timișoara — Știința Cluj 1 X

★

Th' atenția participanțilhr la Pronosport:
Rectificarea apărută la rubrica noastră în „Sportului popu

lai»* de mnnții 26 'rnartio a c. privind pnemiili» convîil»sidiii Pro
nosport din 17 martie a.c. este valabilă și» pentru rezultatele 
publicate în Programul Loto-Pronosport nr. 13 (467) din 
26 martie a.c.

să asculte la radio transmisia repri
zei secunde a jocului.

Partida a început cu atacuri extrem 
de rapide ale echipei gazdă, care a 
încercat să depășească apărarea plo- 
ieșteană mai mult pe aripa stingă. 
Petroliștii sânt prinși de cîteva ori 
pe picior greșit și chiar în minutul 
2 la o centrare lungă a Iui Matrai, 
dr. Fenyvesi trece de Pahonțu și în
scrie plasat: 1—0. în minutele urmă
toare Sfetcu se remarcă apărind 
două șuturi consecutive ale aceluiași 
dr. Fenyvesi. în min. 19 D. Munteanu 
nu-1 poate opri pe Farkaș decit în 
mod nereglementar, în interiorul ca
reului și penaltiul acordat de arbitru 
este transformat de către Novak: 
2—0. (De remarcat că jucătorul Far
kaș a fost împrumutat pentru acest 
meci de la echipa Vasas pentru a-1 
înlocui pe Albert, care n-a putut 
juca, fiind accidentat). Acest gol ii 
trezește parcă pe ptoieșteni. care în
cepuseră jocul timid. în min. 21 Ta- 
barcee inceareâ poarta de la distanță, 
dar șutul lui nu nimerește ținta.

în min. 22 Vileszal comite henț în 
careu și arbitrul acordă penalti in fa
voarea Petrolului. Execută Anghel 
dar destul de incet și portarul Acel 
respinge in comerț Această ratare a 
făcut să „înghețe" inimile celor 700 
de turiști romini cere s-au deplasat 
la acest meci. Pină in sluțitul repri- 
nei de semnalat acțiunea hti Dr dea 
II. care in nun. 25 a trimis cu capul 
pe lingă poartă si ratarea din min. 
42 a lui Farkaș. în cursul acestei re
prise (min. 28). Frenea s-a acciden
tat la o .foarfecă" și a părăsit defi
nitiv terenul. Repriza a H-a ca
racterizează printr-o dispută dirză. 
Petroliștii luptă cu un moral foarte

ridicat, deși intră pe teren cu 0—2 pe 
tabela de marcaj, cu izul amar al 
ratării unui 11 metri și în inferiori
tate numerică. Ei reușesc să stăvi
lească atacurile gazdelor și contra
atacă periculos. în min. 64, Badea 
primește o pasă de la V. Anghel, 
scapă singur spre poartă, dar ratează 
trăgînd puțin pe lingă bară. La un 
alt contraatac (min. 72) Dridea II e 
faultat și rămîne pe teren ca simplu 
figurant. Ferencvaros iși intensifică 
atacurile, dar nu poate trece de apă
rarea fermă a Petrolului. în min. 79 
Farkaș trage în bară.

Jucătorilor romîni le reproșăm ti
miditatea de la începutul jocului. 
Felul cum au luptat în continuare 
deși erau în inferioritate numerică, 
este de remarcat.

De la Petrolul s-a evidențiat în
treaga apărare în frunte cu Marin 
Marcel. La Ferencvaros cei mai buni 
au fost : Acel, Novak, Kocsis și 
dr. Fenyvesi.

Arbitrul Iugoslav Nedelkovskt a 
condus bine echipele :

Ferenevaros : Acel — Novak. Ma
tray. Dalnoki — Vileszal. Kocsis — 
Kokeny, Fenyvessi II, Friedmanszki, 
Farkaș, dr. Fenyvesi.

Petrotaâ : Sfetcu — Pahonțu, Fro- 
nea, Florea — D. Munteanu, Ma
rin Marcel — V. Anghel, Tabarcea, 
Badea, Ivan, Dridea II.

Iată ce declară antrenorii celor 
două echipe :

Meszaros (Ferenovtu-os) : „Petrolul 
a lăsat o impresie bună în acest 
meci, dovedind că este o echipă cu 
mari posibilități. Mi-a plăcut foarte 
mult apărarea, compartiment în ca
re jucătorii s-au întrecut unul pe 
altuL Echipa noastră a resimțit lipsa 
unui coordonator prin accidentarea 
Iul Atbert"

(tonă (PetroloR „Dacă nu interve
neam accidentele tui Fronea și Dridea 
II, rezultatul putea fi altul. Nu mai 
vorbesc de penaltiul ratart... Echipa 
s-a mobilizat în repriza a Il-a, cînd 
a luptat cu multă dîrzenie*.

AL. INOVAN

ȘTIRI... ȘTIRI...• »

ALTE REZULTATE 
DIN' Ct'PA R P R.

în cadrul etapei de duminică a 
Cupei R.P.R. s-au mai înregistrat 
următoarele rezultate:

AS M. Odorhei — Arieșul Turda 
0—1 (0-0)

Ceahlău! Pietre Neamț — Unirea 
BM șpni 2—1 (I—1)

Progresul Alexandria — Ct R Ro
șiori 0—1 (0—0)

Etapa următoare, la care vor lua 
parte și echipele de categoria A se 
dispută Ia 10 april»"
PREGĂTIRILE LOTULUI U.EF.A.

ȘTIRI... STiRI...• •

jumătate a reprizei secunde Rezul
tatul de 2—2 (1—0» a fost stabilit 
prin golurile marcate de Iordache 
(min. 20) și Cazacu (min. 70) pen
tru Metalui și Popa (min. 60 si 75) 
pentru Lotul de juniori. (M. Avanu, 
coresp).

• în continuarea pregătirilor, ju
niorii susțin azi un meci amical la 
Constanța cu Farul. Sîmbătă seara, 
pe stadionul Republicii, ei vor juca 
cu echipa de juniori a lui Dinamo 
București.

TTRGOVISTE (prta tetefoart. Marți 
după-anuază. țolul de juniori a! țâ
rii noastre rare se pregătește pen
tru Turneul UEFA a susținut un 
joc anrieai în totalitate. cu Metaiu!. 
Partida a fost de bun nivel letone. 
In prena parte a jocului an dotr.’- 
aat gazdele, spor pretorii și-an re
venit șt au avut inițiativa in a doua

PROWOEXPRES
La tragerea Pronoexpres dto 27 msrtfe l*n. au fost

extrase din urnă urn.ăt>grele numere:
W 25 10 14 29 40

Numere de rezervă : 2 15
Fond de 
Tragerea

prenm : 47J199 M. 
următoare va avea loc nCercuri 3 aprilie

1963. la Bacău.
Vinzarea bwlettnelor se va face numai pirtă Tn seara 

zilei care precede ziua tragerii la orele stabilite pentru 
fiecare agenție.

PREMIILE LOTO-CENTRAL 
din 22 martie 1963

de
SFERTURI

1 în vaț.
3 773 lei

ÎNTREGI
C:Special

Categ. I: 13 X 5188 lei 12 X 1 297 le*
Categ, a- H-a>: 32 X 1 Wl lei 39 X 497 lei
Categ. a IH-a: eo X 1 32T Iei 55 X 330 lei
Categ. a» IV-a : 60 X 1 330 lei 53 X 332 Iri
Categ; a V-ac 109 X 739 lei 91 X 184 lei
Categ. a Vl-a : 149 X 522 lei 150 X 130 Iei
Categ. a VTf-a-: 186 X 419 lei 185 X 104 Ier
Categ. a VIH-a : 184 X 415 lei 203 X 103 let
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IN EDITURA UCFS 
AU APĂRUT:

Ceiecțis „Spert 
5C pagiui; prețvl 1J5

are 308 pa-

RESPIRAȚIA. 
Colecția „Bi-

LUCRĂRI CE VOR APARE 
IN EtMTURA UCFS

L SCRIMA CU FLORETA, de 
Angelo Pellegrini. Cartonată și 

ilustrată, cartea are 272 pa- 
; prețaă 13.50 lei.

2. PREGĂTIREA SPORTIVA a 
de arti-, 
are 338

JUNIORILOR, oulegere 
cate. Laerare cartonată;

prețui 11 lei.
X AUTOCONTROLUL 

TIVULUI, de N. R. Tambian. Co-1
lecția .Biblioteca sportivului"; 74 
pagini: prețul 2 lei.

< MATERNITATEA Șl CUL
TURA FIZICA, de M. Kondra- 

și sănătate" 
Iei.

I. OAMENI ȘI MUNȚI, de E. 
Simonov. Lucrarea 
gini; prețul 7.5< Ier

’ SPORTUL ȘI 
de V. V. Mihailov, 
btioleca sportirodai"; broșura are! 
69 pagini: prețui 1.75 lei.

3. PASTRATI-VĂ SAnATATEA, 
de I. M. SARKIZOV-SERAZINI.j 
Coteefiă „Sport și sănătate"; 104 
pag.; prețul 1.75 lei.

4. MUNCA INTELECTUALĂ ȘI 
CCTLTURA FLZICA — Colecția 
„Sport și sănătate"; 72 na».: nre- 
țrrt 1.75 lei.



PiNTRTLON^ÎW.
Meciul pentru campionatul mondial de $oh De pe pistele de atîetism

Dan Ionescu conduce în „Cupa 1 Mai”
„Cupa 1 Mai" a inaugurat activita

tea competițională de pentatlon mo
dem din anul 1963. La startul con
cursului s-au prezentat patru echi
pe : Steaua I (Dumitru Țintea, Nico- 
lae Marinescu, Gh. Tomiuc), Steaua II 
(Dan Ionescu, Victor Ștefănescu, Nico- 
lae Lichiardopol), Casa Ofițerilor 
Brașov (Gavril Pușcaș, Vasile Balogh, 
Ion Cobuz) și C.S.O. Craiova (Mircea 
Alecu, Alexandru Mironov și Luigi 
Moloni). Desfășurată după noul re-

toții obținind 1.100 puncte. Clasament 
pe echipe: Steaua I 3.300 p ; Steaua 
II 2.950 p ; C.O. Brașov 2.020 p.

Ieri, în sala de la ștrandul Tine
retului. a avut loc proba de scrimă, 
care a evidențiat buna pregătire a 
pentatloniștilor craioveni, învingători 
atît pe echipe cît și la individual. 
Clasamente: individual : Mironov 
18 v (din 22 posibile) 1.059 p; Iones- 
cu 16 v 941 p ; Tomiuc și Alecu 14 v 
823 p ; Ștefănescu 13 v 764 p ; Mari-

Petrosian are un pion in plus in partida a treia

Tinărul pentatlonisț Victor Ștefănescu 
incă un

(Steaua II) trece cu ușurință peste 
obstacol

Foto : V. Bageac

Aseară s-a jucat cea de a treia partidă 
a meciului Botvinnik-Petrosian. Șalan- 
gerul a avut din nou albele. El a adop
tat o deschidere energică, în care a 
păstrat avantajul pozițional și după nu
meroasele schimburi petrecute în mij
locul partidei, Botvinnik a trebuit să se 
apere multă vreme. Prin manevre fine 
Petrosian a creat în poziția negrului un 
pion slab la c5, asupra căruia presa 
aproape cu toate piesele sale. In cău
tare de contrașanse campionul lumii a 
sacrificat acest pion și la Întrerupere se 
află în inferioritate materială. Firește 
numai analiza de acasă va arăta dacă 
planul defensiv ales de Botvinnik a fost

Iată cum s-a desfășurat partida :
ALB : Petrosian
1. d4 Ct6, 2. Cf3 e6, 3. g3 

Nb7 5. c4 Ne7 6. 0—0 0—0 7.
C:e4 N:e4 9. Gel N:g2 1O.C:g2
C5 12. Ne3 Dd7 13. D:d7 1 
15. CI4 Ci® 16. dc: bc: 
Nd2 a5 19. Cd3 Cd7 20.
Tfb8 22. Tfdl a4 23. Rg2 
25. Cf4 Cf6 26. M3 Tab8
Nf4 T8b7 29. Ne3 f6 30. h4 h5 31. TC4 
Cb6 32. T4C2 C4 33. N:b6 c:d3 34. TC8 + 
Rf7 35. Nd4 g5 36 Tc4 Tb4 37. T:b4 T:b4 
38.NC3 To4 39. hg: Ig: 40. T:d3 Nf6 41. 
a3 și în această poziție Botvinnik a dat 
mutarea în plic.

NEGRU : Botvinnik 
b«, 4. Ng2 
Cc3 Ce4 8. 
d5 11. Da4 

14. cd: ed:C:d7
Taci d4 1®. 
de: 21. N:e3
24. Td2 Tb5
Cd3 Cd7 23.

17. 
ea
h6
27.

• în campionatele de atletism ale 
Australiei, care au luat sfîrșit la 
Brisbane, a fost înregistrată o sur
priză. în proba de 220 yarzi titlul 
a fost cucerit de Joyce Bennet cu 
timpul de 23,5. Ea a învins-o pe 
recordmana mondială Betty Cuthbert. 
Un mare succes a obținut atleta 
Pan Kilborn, care în cadrul aces-- 
tor campionate și-a adjudecat 4 tit
luri. Ea a terminat învingătoare și 
în proba de 80 m garduri cu timpul 
de 10,7 sec. Kilborn a mai obținut 
victoria în probele de lungime, și 
pentatlon. De asemenea, ea a făcut 
parte din echipa de 
a statului Victoria 
cestei probe.

ștafetă 4x100 m 
cfștigătoarea a*

RAPID A ÎNVINS
CU 6-3 (3-1) IN CEL

(Urmare din pag. 1)

PE
DE

rare,

FREDRIKSBERG
AL DOILEA MECI

anunțat, a- 50-a 
internațional de 

fost cîș-. 
Pe locu- 
Roelants 

Bogey;

• După cum am 
ediție a concursului 
cros de la San Sebastian a 
tigată de englezul Fowler, 
rile următoare s-au clasat. 
(Belgia), Haro (Spania), 
(Franța), T. Johnson (S.U.A.) etc. La 
întrecere au participat 96 
tivi din 11 țări.

de spor-.

gulament, proba de călărie disputată 
marți nu a mal fost de data aceasta 
„piatra 
vadă în 
curenți 
maxim.
traseu în lungime de 1.200 m, cu 17 
obstacole (opt mobile, nouă fixe). 
Cu excepția sportivilor craioveni, slab 
pregătiți la această probă, partlci- 
panții au dovedit, in general, o bună 
pregătire. Clasament individim!: Io- 
nescu (pe calul Măgura) — 2:27,7 ; 
Țintea (Salcia) - 2:30,8; Ștefănescu 
(Măgura) — 2:31,8 ; Marinescu (Rezis
tent) — 2:42,0 ; Tomiuc (Rezistent) — 
2:48,1 ; Balogh (Florinei) — 2:54,6, cu

unghiulară" a întrecerii. Do- 
acesrt sens sînt cei șase con- 
care au realizat punctajul 
Concurenții au parcurs un

nescu 12 v 705 p; echipe : C.S.O. 
Craiova 2.528 p ; Steaua I 2.115 p; 
Steaua II 2.056 p ; C.O. Brașov 1.053 
p. După două probe clasamentul in
dividual are în frunte pe Dan Iones- 
cu cu 2.041 p, urmat de Tomiuc 1.923 
p, Ștefănescu 1.864 p, Marinescu 1.805 
p, Țintea 1.687 p, Pușcaș 1.566 p. 
Pe echipe : Steaua I 5.415 p ; Steaua 
II 5.006 p; C.O. Brașov 3.073 p și 
C.S.O. Craiova 2.528 p.

Astăzi, de la ora 9.30 la poligonul 
Tunari se desfășoară proba de tir, 
iar miine de la ora 12, la bazinul 
Floreasca — natația.

pe contraatac, dar de data aceasta 
trage puternic . 
astfel o ocazie 
întîlni. în faza 
Nielsen prinde 
Irina Hector, la 
metri și... în loc de 4—0 
pid, doar 3—1 la pauză, 
moment decisiv.

După pauză, oaspetele 
rul prin Roessler (min. 
noastră începe să acționeze crispat, 
nervoe 
carului. 
pic de convingere) acționează A. Bo- 
țan și asta se resimte foarte mult. 
Totuși, Rapidul mai marchează de
două ori prin M. Constantinescu și 
Oțelea (min. 27 și min. 34). Din nou 
prindem 
insă și 
semicerc, 
5-3.

Un ultim efort, 
din nou în min. 
arbitrul anulează un gol valabil în
scris de C. Dumitrescu. Jucătoarele 
din Copenhaga se apără cu dispe-

S-a ratat 
se poate

A. M. 
greșit pe

...în bar !
: cum rar
. următoare

pe picior 
o lovitură de la 9 

pentru Ra- 
A fost un

reduc sco-
22). Echipa

și ratează ocazii cit roata 
Inexplicabil de slab (fără

speranțe.
Moller, uitată complet 
face ca

C. MACOVEI

Trei intilniri cu jucătorii bulgari

Nu trece mult 
pe 

scorul să devină

Oțelea marchează 
38 (6—3) și, apoi

Concursuri internaționale
de schi

în prima zi

„trag de timp" 
Hedeșiu mai ratează o 
de pe semicerc, partida ia sfîrșit cu 
scorul de 6—3 (3—1). Arbitrul L.
Keszthely (R.P.U.) a condus urmă
toarele formații: RAPID : Hector—
Comstantinescu, Boțan, Dumitrescu, 
Hedeșiu, Oțelea, Roth, Anrione ;
FREDRIKSBERG : H. Hansen-Oeter- 
gaard, Nielsen, Koch, Jensen, Rbsster, 
Moller, Ditlensen, L. Hansen.

și după ce 
ultimă ocazie • Tînărul atlet islandez 

a obținut două rezultate 
bile la săritura în înălțime, 
acoperit: 2,10 m și 2,11 m.

Olafesoni 
remarca* 
pe teren

• La campionatele de atletism ale 
Noii Zeelande cunoscuții alergăU^]

și Scott au lipsit deSnell, Halberg _ _
la start, fiind accidentați, In lipsa 
lor proba de
Baillie în 28:48,8.

6 mile a revenit lui

ifoUkd pe alelr

în cursul zilei de astăzi sînt aștep
tați să sosească in Capitală jucătorii 
reprezentativei de polo a R.P. Bulga
ria. După cum am mai anunțat, oas
peții noștri vor susține trei intilniri, 
cu caracter de verificare, in compa
nia sportivilor noștri fruntași. Miine, 
in primul joc, selecționatei bulgare îi 
Va fi opusă echipa centrului de ju
niori al Capitalei (pregătită de antre
norii Th. Angelescu și V. Agarici). 
Iată componența centrului de juniori : 
Racoveanu și Bogdan (portari), Zam- 
firescu, Cismaru, Lăzărescu, Păun, 
Lazăr, Băjenaru, Romașcu, Popescu, 
Pantazi, Runcan.

avea ca adversari selecțio- 
tineret a Capitalei și lotul 
amindouă pregătite de an- 
V. Daroczi. Din lotul de ti- 
Capitalei fac parte : Chețan,

Simbătă și duminică jucătorii bul
gari vor 
nata de 
olimpic, 
trenorul 
neret al
Csiszer (portari), Fleșeriu, Popa, Len
gyel, B. 
vac și

Lotul 
mătorii 
țescu, Zahan, Szabo, 
near. Mărculescu, Firoiu și Danciu. 
Meciul programat miine — la bazinul 
Floreasca — intre reprezentativa 
R.P. Bulgaria și centrul de juniori al 
Capitalei va începe la ora 19.

Mihăilescu, Țăranu, Gr. No- 
Schtlha.
olimpic este alcătuit din ur- 
jucători : Ștefănescu, Grin 

Zahan, Szabo, Kroner, Culi- 
Mărculescu,

a concursului in
ternațional de sărituri cu schiurile 
de la Stara Planica cel mai bun re
zultat a fost obținut de norvegianul 
Bradzaeg, care a totalizat 239,5 punc
te. Cea mai lungă săritură 
măsurat 120 m. în ziua a 
concursului 
manțe au 
din R. D. 
venit lui 
(cea mai i 
110 m). Pe locurile următoare s-au 
clasat coechipierii săi Deckel și 
Recknagel.

• Recent s-au 
nalele concursuri 
menkollen.
10 km 1 
(URSS); I 
trambulină : Yggeseth (Norvegia)
230,25 p. (80 m și 84,5 m); Coborîre: 
Martin Burger 
alpină: Nindl 
alpină (femei) 
Sandwick.

a sa a 
doua a 
perfor- 
schiorii

Victoria a re- 
220,6 puncte

i cele mai bune 
fost realizate de 
Germană.
Kuerte cu 
lungă săritură a măsurat

. Iată 
femei: 
Sărituri

desfășurat tradițio- 
de schi de la Hol- 
ultimele
Alevtina 

speciale

rezultate: 
Kolcina 
de pe

(Austria); Combinata 
(Austria). Combinata 

a revenit norvegienei

• .OPTIMILE" CUPEI EUROPEI.
— Marți, la Amsterdam, a avut Ioc tra
gerea la sorți a optimilor de finală ale 
celei de a doua ediții a „Cupei Europei". 
Sorții au decis următoarele partide : R.S. 
Cehoslovacă sau R.D.G. — R.P. Ungară, 
Luxemburg — Elveția sau Olanda, Italia
— U.R.S.S., R.P. Bulgaria — Franța, 
Austria — Irlanda, Suedia — Belgia 
sau Iugoslavia, Spania — Irlanda de 
Nord și Danemarca — R.P. Albania.

Ultimele jocuri din cadrul prelimina
riilor vor avea loc duminică. Ele sînt 
așteptate cu viu interes deoarece rezul
tatele din tur au fost strînse și avanta
jul luat atunci de echipele gazda nu-i 
de natură să liniștească formațiile învin
gătoare : Belgia — Iugoslavia 2—3, 
R.D.G. ■— R.S. Cehoslovacă 2—1 și El
veția — Olanda 1—3.

• SPRE O FINALA BENFICA — 
MILAN ? Tot marți a avut loc și trage
rea la sorți a semifinalelor Cupei cam
pionilor europeni. Iată rezultatul sorți
lor : Feyenoord — Benfica (la 10 apri
lie turul și la 24 aprilie returul) 
Milan — Dundee (la 24 aprilie turul 
1 mai returul). Sorții par să anunțe 
finală Benfica — Milan.

• SEMIFINALELE CUPEI CUPE
LOR. In sfîrșit, iată și semifinalele aces
tei competiții, așa cum a fost stabilit la 
Amsterdam prin tragere la sorți : FC 
Numberg — Atletico Madrid (turul la 4 
aprilie și returul la 24 aprilie) și OFK 
Beograd sau Nupoli — Tottenham (turul 
la 17 aprilie și returul la 1 mai). Deți
nătoarea Cupei, Atletico Madrid, are toate 
șansele să se califice din nou în finală, 
alături — poate — de Tottenham.

• într-un meci internațional disputat 
la Manchester, echipele de tineret (23

și 
și 
o

ani) ale Angliei și Iugoslaviei au termi
nat la egalitate : 0—0.

• Astăzi, echipa reprezentativă a
R.D.G. pleacă la Praga în vederea me- 1
ciului retur cu R.S. Cehoslovacă, din 
cadrul Cupei Europei. Lotul a fost astfel 
alcătuit : Zulkotvski (Vorwaerts Berlin)
și Fritsche (Motor Jena) — portari; •
Urbanczvk (Chemie Halle), Schmidt 
(Motor K.M), Heine, Krampe (Dynamo 
Berlin) — fundași ; Liebrecht (Lokomo
tive Stendal), Kaiser (Wisinut K.M.), 
Kbrner (Vorwaerts Berlin ) — ha Mi; 
Frier (Wismut K.M), P. Ducke (Motor 
Jena), Noldner (Vorwaerts Berlin), Vogl 
(Motor K.M), Frr-nzel (Lokomotive J
Leipzig) și Linss (Motor Steiner) — J 
înaintași. In linii mari, acest lot va fjgfl 
păstrat și pentru meciul cu R.P. Română <_ 
de Ia 12 mai.
• TURCIA — ITALIA 0—1 (0—0). în 

meci retur în „Cupa Europei" ieiri la 
Istanbul, Italia a câștigat cu 1—0 me
ciul cu Turcia prin golul marcat de 
Sormani in min. 
italienii au fost 
Astfel, Italia va 
mător cu echipa

85. (în primul joc 
victorioși cu 6—0). 
juca în turul ur- 

U.R.S.S. .

SCURTE ȘTIRI
DE MASĂ : Federația de 
masă a U.R.S.S. a alcătuit 
pentru campionatele mon- 
la Praga. Formația femi- 

Laima Balaișite,
Dzidra Lukina, Sve- 

Paisiaiw-

de 
cuprinde pe 
Rudnova,

Grimberg și Signe

TENIS 
tenis de 
echipele 
diale 
nină 
Zoia 
ti ana
Din cea masculină fac parte Viktoi 
Popov, Anatoli Amelin, Sigmund Kal- 
nînș și David Brodski

HANDBAL : Reprezentativele mas-

clahtlEtMoIsjcCWJ
CĂLĂREȚII sovietici vor participa la 

©ncursul internațional care va avea 
loc la Roma în Juna mai.

ZIARIȘTII, radio și telereporterii pre- 
zenți Ja campionatul mondial de hochei 
pe gheață de la Stockholm au alcătuit 
cea mai bună echipă a campionatelor 
mondiale : Svensson (Suedia) și Martin 
(Canada) — portari; Ragulln (U.R.S.S.), 
Smith (Canada), Stoltz (Suedia), Tikal 
<R. S. Cehoslovacă) — fundași; McLeod 
(Canada). Taanbe*lini (Canada), viach 
(R.S. Cehoslovacă), Mild (Suedia), Ster
ner (Suedia), Oberg (Suedia), B. Maio
rov (U.R.S.S.), Almetov (U.R.S.S.), A
lexandrov (U.R.S.S.) — înaintași.

ECHIPA FRANȚEI, care a participat 
la campionatul mondial de hochei pe 
gheață, s-a înapoiat la Paris, dar fără 
trei titulari. Aceș tia, împreună cu un 
jucător elvețian, au fost... reținuți la 
Stockholm de... poliție pentru scandal 
într-un local public.

SOȚII Alevtina și Pavel Kolcin, cu- 
noscuți schiori sovietici, au primit din 
partea federației norvegiene de schi me
dalia de aur a tradiționalelor concursuri 
internaționale de la Holmenkollen. A
ceastă distincție le-a fost acordată în 
urma excelentei lor comportări, pînă 
acum, medalia a mai fost atribuită fin

landezului Hakulinnen, suedezului Jem- 
berg și lui Helmuth Recknagel (R. D. 
Germană).

CELE mai vechi schiuri fabricate în 
Europa centrală au fost descoperite de 
curind într-un castel din Austria. Spe
cialiștii apreciază că schiurile au fost 
fabricate în anul 1800. Ele au o lungime 
neobișnuită: 3,20 m.

APROAPE 10 milioane de femei prac
tică sportul in Uniunea Sovietică. Nu
mai în anul 1962, 17 sportive au cuce
rit titlul de campioane mondiale, iar 
34 — titlul de campioane europene.

LA TURNEUL olimpic de hochei pe 
gheață, care se va desfășura la Inns- 
bru-k în anul 1S64, Canada va participa 
pentru prima oară cu o echipă reprezen
tativă.

CU PRILEJUL meciului de rugbi An
glia — Scoția, La Londra s-a - întrunit 
International Board, forul care decide 
modificarea regulilor de joc. Scopul a
cestei ședințe a fost discutarea unor 
propuneri de modificare a regulamentu
lui, cu scopul de a face din rugbi un 
joc mai ofensiv. Discuțiile au durat 14 
ore, iar în final s-a hotărit ca modifi
cările preconizate să fie mai întîî expe
rimentate în Alrica de Sud, începînd 
din sezonul viitor. Modificările propuse 
se referă la plasamentul liniilor de

fundași, la grămezi și la repunerea min
gii în joc de la tușă.

STATUL Mexic și-a pus candidatura 
pentru organizarea campionatului mon
dial de fotbal din 1970. Pentru aceasta 
s-au și luat măsuri de coratruire a unui 
stadion cu o capacitate de 125 000 de 
Jocuri. Finanțarea acestei mari construc
ții a ridicat o problemă căreia însă me
xicanii i-au găsit o rezolvare originală 
și îndrăzneață: au pus în vinzare de 
pe acum bilete-abonament pentru toate 
meciurile care vor avea loc pe acest 
stadion pînă in amil... 2062 i Și s-au gă
sit ama tori. Peste 8000 Jocuri au și fost 
reținute. Bilete pentru câteva generații...

PJENTRU prima oară în istoria sportu
lui motocâciist, Uniunea Sovietică va 
organiza anul acesta două „Mari pre- 
mii“ de motocros. incluse în calendarul 
Federației internaționale de motoci- 
clism. prima competiție, rezervată mo
tocicletelor de 500 cmc, va avea loc la 
30 iunie in orașul Lvov, iar a doua, la 
clasa 250 cmc, se va desfășura la 14 iu
lie la Moscova. Tot p^tni prima oară 
în istoria acestui sport, una din man
șele campi^atului mondial de motoci- 
clism se va disputa in Japonia la 10 
noiembrie.

SE OBIȘNUIEȘTE în Occident ca la 
sfârșitul unui meci international de fot
bal jucătorii să se repeadă la minge 
pentru a o lua ca amintire. La bas

chet, sud-american ii respectă acest obi
cei, dar au schimbat... obiectul. La fi
nele unei partide din cadrul campiona
tului sud-american desfășurat recent la 
Lima, brazilianul Vlamir s-a năpustit 
spre... coș, pentru a smulge plasa i Or
ganizatorii, însă, i-au zădărnicit tenta
tiva.

CONGRESUL sud-american de fotbal 
care și-a încheiat recent lucrările în 
orașul La Paz a hotărit ca turneul pre- 
olimpic de fotbal (zona sud-americană) 
în vederea Olimpiadei din anul 1964 să 
fie organizat în Peru. Propunerea Pe
ruvian ă de a organiza acest turneu îna
inte de 3 iulie 1964 a fost acceptată 
cu condiția ca toate țările participante 
să dispute meciurile într-o singură gru
pă. în caz de egalitate de puncte, de
partajarea echipelor se va face prin 
golaveraj.

CUȚITE, pumnale și bastoane au fost 
folosite în cursul unei încăierări care 
s-a produs în orașul american Ridgewood 
(st-atul New Jersey) cu prilejul dispu
tării unui meci de baschet. Finalul a- 
eestor incidente: patru persoane (dintre 
care doi jucători) au fost transportați 
la spital.

CENTRUL atacant al echipei F. C. 
Bologna, Nielsen, a fost desemnat drept 
cel mai bun fotbalist al Italiei pe anul 
1962. Se cuvine o precizare: Nielsen 
este... danez !

IcIaltlEfWloMMI

culine de handbal în 7 ale R. F. 
Germane șl R. S. Cehoslovace s-au 
întîlnit la Dortmund într-un meci 
amical, încheiat cu scorul de 12—7, 
(8—3) în favoarea gazdelor.

NATAȚIE : Cu prilejul unui con
curs desfășurat la Lima, înotătorul 
Feodore Caprilas (Venezuela) a sta
bilit un nou record al A-mericii de 
Sud în proba de 400 m liber cu 
timpul de 4:33.5.

SCRIMA : Concursul internațional 
de spadă de la Graz a fost cîștigat 
de sportivul maghiar Dalnoki, care a 
totalizat 8 victorii. La acest con
curs au participat 75 de sportivi din 

■ 9 țări.
GIMNASTICA : „Cupa U.R.S.S." 

i la gimnastică a revenit în acest an 
sportivei Polina Astahova, urmată de 
Sofia Muratova și Tamara Manina.

HALTERE : într-un meci: interna
țional desfășurat la Varșovia echipa 
R. P. Polone a învins cu scorul de 
5—2 echipa Japoniei. In afara întîl- 
nirii, japonezul Ichinoseki a stabilit 
un nou record mondial de juniori 
la cat. cocoș stilul „smuls" cu 
107,500 kg.

BOX : Selecționata R. P. Polone a 
plecat în Japonia pentru a susține 
două întîiniri la Tokio în compania 
echipei olimpice japoneze. Meciurile 
vor avea loc la 8 categorii de greu
tate
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