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Mîine seară, la Floreasca

REPREZENTATIVA MASCULINĂ DE HANDBAL A R. P. ROMlNE 
SUSȚINE AL 40-LEA MECI INTERNAȚIONAL, INTlLNIND ECHIPA R. F. GERMANE
• CEL DE AL TREILEA JOC ÎNTRE CELE DOUĂ FORMAȚII • SELECȚIONATA R. F. 
GERMANE SE PREZINTĂ CU UN PALMARES VALOROS • MECIUL VA FI CONDUS DE

J. TUOMINEN (FINLANDA)
Mîine seară, deci, din nou la 

„FLOREASCA". De astă dată, 
iubitorii sportului din Capitală 
vor putea urmări o pasionantă 
întrecere handbalistică, între
cere care pune față în față re-

pe locul IV la ultimul campionat 
mondial.

Pentru reprezentanții noșțri, 
această confruntare coincide cu 
cel de al 40-lea meci inter-țări. 
în cele 39 de partide anterioa-

De la stingă: Iuătiescu, Hnat, Nodea și Bogolea
Văzuți de Neagu Radulescu

prezentativele masculine ale R.P. 
ROMÎNE și R.F. GERMANE. 
Așadar, campionii noștri mon
diali vor primi mîine replica 
uneia din cele mai valoroase se
lecționate din lume, clasată

re, handbaliștii romîni au înre
gistrat 22 victorii, 3 meciuri nule 
și 14 înfrîngeri (golaveraj 576: 
496). Reprezentativa oaspeți
lor în cei 25 de ani de activi
tate, a susținut pînă în prezent

73 (}e jocuri internaționale, cîș- 
tigînd 43, pierzînd 24, iar cele
lalte 6 terminîndu-Ie la egalitate 
(golaveraj 1272:980).

Cele două formații s-au mai 
întîlnit pînă acum de două ori. 
în primul meci, desfășurat la 
Krefeld (1961), în cadrul semi
finalelor campionatului mon
dial, jucătorii romîni au învins 
cu 12—9 (7—5), iar a doua par
tidă disputată la Kiel (1963) a 
revenit echipei germane cu 18— 
12 (11—6). Iată-ne, deci, în fața 
celui de al 3-lea meci R.P. RO- 
MÎNĂ — R.F. GERMANĂ.

Desigur, sarcina reprezentati
vei romîne nu este de loc ușoară, 
dar avînd în vedere seriozitatea 
și atenția cu care jucătorii noștri 
s-au antrenat în vederea acestui 
meci, nu ne putem aștepta de- 
cît la o comportare bună din 
partea echipei romîne, la un 
nou rezultat valoros. Pentru a- 
ceasta însă, jucătorii noștri au 
datoria (așa cum au reușit de 
atîtea ori) să-și mobilizeze toată 
atenția, să lupte din toate pu
terile pentru prestigiul handba
lului romînese. Alături de ei vor 
fi, ca întotdeauna, miile de spec
tatori bucureșteni, dornici să 
aplaude o comportare bună, o 
victorie de prestigiu, (a.v.).

Prof. I. MATEI (Sinaia) „Schi*

ACTUALITATEA SPORTIVA
PATRU FINALE REPUBLICANE 

ȘCOLARE
In a douc» decadei a lunii decem

brie vor avea loc patru interesante 
iînale în cadrul concursurilor repu
blicane rezervate școlilor sportiva 
de elevi.

Iată programul acestor finale s
$ BASCHET : Brașov (20—23 XII) 
0 HANDBAL : Timișoara (20—23 

XII)
• VOLEI : Sibiu (20—23 XII)
• GIMNASTICA : Arad (28—29 

XII)
La finale participa cele mal bune 

echipa și concurențî din cele peste 
40 de școli sportive de elevi.

GIMNASTELE NOASTRE
LA BUDAPESTA

Aseară a plecat spre Buda
pesta echipa de gimnastică ar
tistică a țării noastre, care în 
zilele de 7, 8 și 9 decembrie va 
participa la primul concurs in
ternațional de gimnastică artis
tică. Au 'țăcut deplasarea Miha- 
ela Filip, Ileana Olaru $i Da
niela Diaconescu.

Campionatul dc șah

al R.P.R.

Vești din „Cupa Sportul popular"
♦ Comisia de handbal din Si

biu acordă toată importanța des- 
di'șurării competiției juniorilor și 
iiinioarelor, iar colegiul de arbitri 
teleagă cele mal bune elemente 
•teatru a asigura o conducere 
^ornoeiehîă. Deoarece programul

DIN ACTIVITATEA

duminical este foarte încărcat, 
s-a hotărit ca meciurile de ju
niori să se dispute și în cursul 
săotătninii. (M. Vlădoianu. ca- 
resn.)

• Din regiunea Ploiești anul 
?1 EiIju, Iii fTtcuuâf cîc cCui" 

pe: S.S.E. Ploiești (cu 2 forma
ții), Știința Vălenii de Munte (re
velația campionatului regional), 
Textila Azuga, FI. roșie Doro 
banțul și Voința Ploiești — la

CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC
Recent a avut loc deschide

rea lectoratului organizat de 
Consiliul Științific al UCFS în 
scopul îmbunătățirii continue a 
pregătirii profesionale a antre
norilor și medicilor loturilor re
prezentative.

Prima conferință a fost ținu
tă de ACAI). PROF. DR. GRl- 
GORE BENETATO cu tema 
„Importanța liomeostaziei și a 
alimentației în pregătirea spor
tivilor”.

★
Ea 29 noiembrie s-a desfășu

rat ședința de lucru a comisiei 
de medicina culturii fizice a 
Consiliului Științific al UCFS. 
In cadrul ședinței s-au dezbă
tut probleme legate de temati
ca de cercetare pe anul 1964. 
Ierna centrală de cercetare pen
tru anul 1964 va fi „Studierea 
proceselor de refacere a orga
nismului sportivilor de perfor
manță".

Lucrările ședinței au fost 
conduse de PROF. DR MAR
CEL SARAGEA. Au fost pre- 
zenți în această ședință de lu
cru PROF. DR FL. ULMEA- 
NU pentru probleme de fiziolo
gia exercițiilor fizice, CONF. 
DR. ADRIAN IONESCU pen
tru probleme de cultură fizică 
medicală. DR. MIRON GEOR
GESCU pentru probleme de 
medicină sportivă și CONF. 
DR. ANDREI ILIESCU pentru 
probleme de biomecanica și 
anatomie.

(Continuare în pag. a 4-a)

PROGRAMUL DE MÎINE
SEARĂ

Ora 17: Lotul de senioare — 
Lotul de tineret (f); ora 18: Lo
tul de tineret — Steaua (m): 
ora 19,30: R.P. ROMÎNĂ — R.F. 
GERMANĂ. Arbitru: /. Tuonii- 
nen (Finlanda).

Formații probabile: R. P.
RQMȘjvi. Red! (Bejel—)sfv- 
nescu, Hnat, Mozer, Costache I, 
Costache II, Nodea, Oțelea, 
Gruia, Iacob; R.F. GERMANĂ : 
Delfs (Boos)-Bahrdt, Barteh, 
Jaeger, Lubking, Graf, Kelbe, 
Lukas, Mfihleisen, Struck 
(Munck).

PRACTICĂ GIMNASTICA 
ÎN PRODUCȚIE

Consiliul asociației sportive Vie-* 
toria T.R.C.L. Galați a introdus 
gimnastica în producție în cele 
patru grupe sportive — T.R.C.L., 
I.C.L. nr. 1. Grup 4 instalații și 
I.P.I.D. Galați. în fiecare zi, ma
joritatea salariaților din aceste u- 
nități participă la. exercițiile pau
zei de gimnastica.

SPORTIVI ROMÎNI PARTICIPA 
LA CAMPIONATELE INTERNA
ȚIONALE DE TENIS DE MASA 

ALE R.P. POLONE
Astăzi urmează să părăsească 

Bucureștiul. plecînd la Varșovia, un 
lot de jucătoare și jucători de te
nis de masă. In capitala R. P. Po
lone, sportivii romîni vor lua parte 
la campionatele internaționale ale 
acestei țări. Vor face deplasarea 
Eleonora Mihalca, Iudit Crejec, Vir- 
gil Sîndeanu, Marius Bodea și Ște
fan,- SWtj.vani. Competiția va în
cepe vineri și se va încheia luni.

în zona egalităților.^
Runda a treia a finalei » 

primul „stop" pus în calea li
derului. B. Soos a avut de im* 
fruntat un adversar redutabil, 
pe constănțeanul Mititelu. Lupta 
s-a dus mai mult pe făgaș po
zițional, fără surprize tactice, 
rezultînd curînd un final de 
turnuri în care obținerea de 
avantaj pentru vreuna din părți 
nu s-ar fi putut face decît cu 
prețul riscurilor.. Premisele 
egalității erau create, a mai 
fost nevoie doar de consemna
rea ei scriptică. Aceasta s-a 
produs la mutarea 49. Prima 
remiză a lui Soos, care va 
avea ca rezultat probabil readu
cerea lui „în pluton".

In general, a fost o rundă

CAMPIONATUL DE BOX PEV ECHIPE AL ORAȘULUI 
BUCUREȘTI

Seniori : cat. semiușoară î 1 
Prescornițoiu (Progresul) b.p. 
Nicolae (Rapid + Gr. Roșie); 
ușoară : M. Telefan

în sala uzinelor Vulcan, s-a 
desfășurat întîlnirea dintre 
echipele Progresul și selecțio
nata Rapid — Grivița Roșie, din 
cadrul campionatului de box pe 
echipe al orașului București.

Selecționata Progresul, prezen- 
tînd un lot mai bine pregătit și 
cu reprezentanți la mai multe ca
tegorii de greutate, a cî?ti^aț în-
umucd vva - ------ _±—gx

Iată rezultatele înregistrate iă 
juniori : cat pană : I. Sabău (Pro
gresul) meci nul cu R- Alexlu 
(Rapid + Gr. Roșie) ; cat. semiu- 
șoară : M. Cristea (Progresul) meci 
nui cu I. Barbu (Rapid + Gri vi
ța Roșie) ; cat. ușoară : Ion Iile 
(Progresul) b. p. C. Stanciu (Ra
pid + Gr. Roșie).

Gh. 
, P.

, ,, cat.
3 (Progresul) 

b. p. I. Balint (Rapid+Gr. Roșie): 
cat. semimijlocie : Stere Banea 
(Progresul) b. p. V. Siteanu (Ra
pid+Gr. Roșie) — decizia este dis
cutabilă. Cat. mijlocie mică : M.

rep. î st. Novac (Rapld+Gr/Ro-1 
șie>*

a partidelor egale, 
n-a putut scoate mai

de punct nici la Bo* 
albele), cu toate cont* 
rezultate după varian*
4 pioni din Indiana

Stere

-------- /«.aoTitcovu vc'iv’&x

Ciocîltea 
mult de

jumătate 
tez (cu 
plicațiile 
ta celor
veche. Și tot cu remiză s-ait 
încheiat -îtitîlnirile Radovici—• 
Alexa ndrescu, Naeu—Neamța

I ** - . -

(Continuare in pag. a 4-a)
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„DUMINICĂ SPORTIVĂ"

Baschetbalistele de la Rapid 
participă la turneul de la Novi Sad

NOUTĂȚI DIN ACTIVITATEA INTERNA

De vineri pînă duminică baschetbalistele de la 
Rapid București vor participa la tradiționalul tur
neu internațional ce va fi găzduit de sala Expozi
ției din orașul iugoslav Novi Sad. Desfășurat prima 
dată în 1961 cu participarea a patru formații din 
R. S. F, iugoslavia (pe primul loc Steaua roșie 
Belgrad), turneul de la Novi Sad a luat un caracter 
internațional anul trecut, eînd printre competitoare 
s-a aflat și Rapid. Fosta noastră campioana a cu
cerit primul loc înaintea echipelor Radnicki Belgrad 
(campioană în 1962), Partizan Novi Sad și Steaua 
roșie Belgrad

La actuala ediție a turneului de la Novi Sad se 
vor întrece Steaua roșie (campioana R.S.F. Iugo
slavia pe 1963), Partizan Novi Sad (locul III în 
campionat), selecționata orașului Viena și Rapid 
București. Rapidistele au părăsit Capitala aseară, 
din lot făcînd parte Anca Racoviță, Eva Ferencz, 
Elena Ivanovici, Cornelia Gheorghe, Irina Vasi- 
lescu, Rodica Demian ș. a. Antrenor î S. Ferencz.

AU FOST STABILITE TOATE PARTICIPANTELE 
LA SERIA A II-A A CAMPIONATULUI 

REPUBLICAN

Săptămîna aceasta, F. R. Baschet, a hotărît ea 
cele două locuri vacante în seria a 11-a a campiona
tului republican masculin să fie ocupate de echipele 
Chimia Suceava și Olimpia M. 1. București. Ultima

(Continuare in pag. a 4-a)
Anca Racoviță, una din jucătoarele de bază 

ale echipei Rapid în plină acțiune

LA DRAGOMIRESTI
Sfîrșif de toamnă la Drago- 

mirești... Satul era cuprins de 
freamăt, de voioșie. De-abia 
se înălțase soarele și grupuri, 
grupuri de colectiviști din 
Ciorogîrla, Zurbaua și din alte 
comune învecinate se îndrep
tau vesele spre Dragomirești, 
prosperă așezare din raionul 
16 Februarie. Toți aveau a- 
ceeași țintă : baza sportivă. 
Aci aveau să se desfășoare, nu 
peste multă vreme, întrecerile 
și demonstrațiile unei „dumi
nici sportive". Totodată frun
tașilor din brigăzile de cîmp, 
legumicole și zootehnice, li se 
pregătise un frumos festival al 
cîntecului și jocului, cu parti
ciparea multor formații de mu
zică populară și ușoară de prin 
partea locului.

Cînd soarele se ridicase He 
cîteva suliți pe cerul fără urmă 
de nor gazdele au dat „star
tul" manifestațiilor cultural- 
sportive. în prima parte a pro
gramului și-au dat concursul 
o fanfară care a interpretat cu 
meșteșug muzică populară ro- 
mînească, formația ae dansuri 
a sindicatului ICAB, orchestra 
de muzică populară condusă 
de Vasile Pană, formația de 
acordeoane a Casei de cul
tură a tineretului, teatrul de 
păpuși, orchestra de muzică 
ușoară a Casei de cultură, e* 
chipele artistice ale căminelor 
din Dragomireștii de Vale,

Zurbaua și taraful de muzică 
populară al Comitetului sin-, 
dical de la Semănătoarea. 
Pentru spectatorii tineri bogatul 
program artistic, care a pre
cedat întrecerile sportive, a 
constituit o adevărată „încăl
zire"... De multe ori, în ritmul 
antrenantelor melodii jjopu* 
lare s-au încins „îndrăcite" hore. 
Cei mai vîrstnici erau la uri 
moment dat în cumpănă. Ce 
să aplaude mai întîi ^virtuozi
tatea artiștilor amatori sau în- 
demînarea celor care în mod 
spontan deveniseră artiști ai, 
jocului și dansului ?

Dar iată că pe arena sport 
tivă apar primii concurenfi. 
Mai înainte de a relata pa* 
sionantele dispute sportive să 
ne oprim o clipă la cadrul 
desfășurării lor. Vechea zicală 
romînească — „jos cu pălă
ria I" — ne-a venit pe buze 
chiar din momentul cînd am 
aruncat prima privire spre 
stadion. Marcat ca la „inter* 
naționale" terenul de fotbal și 
pista de motocros parcă te îm* 
biau la întrecere. Numeroasei 
stegulețe multicolore dădeau un 
aspect festiv locului. De bună 
seamă mîini gospodărești sei 
ocupaseră intens de pregătirea

PETRE 0APR4

'(Continuare in pag. e 2-a), \



Cînd nu st cniwașK regulamentul,.. După prima etapă a „Cupei F. R. V.“
Duminică, pe stadionul Progresul, 

formația Ancora Galați a eișțigat tatii* 
airea cu Farul Constanta, €a-lifieîndu»-se 
astfel In «alegeri» A Gâlațenii ra <fc- 
vedit șii în această partidă «ă știu să 
joace „eu inirn#*. «4 a« evidente per
spective de pMsgjrss,. dar observat 
că jucătorii proaspetei pramovate ia 
eampicSiaifiri categoriei A nwsttăpinesc. 
așa cum> trebuie regiaiamenttrf de joe. 
$î acest inc™ era- sări «este tm» I

Jn sea die-a efona- repriiză,, ta sssțnrf 
4e 6—rinit Famaili puteai să reușească o 
falser ears ta centaur șii să preia astfel con
ducerea,. Anssra: Gata® a< ®ftțintat © tevi- 
fară de pedeapsăi ttoxuil An jucătorii 
gălățeni fcsese ©WmaEttanat eons- 
fănțeanraî Stane™ și;, firește. arbitrul 
'Al. Lenmearm a sanețȘbnat infracțta- 
•ea cu o Invitară. dkf peifeapsă,. acordată 
fa locul! ihfraffiifo«i«T — ta aptnssimativ 
85 m lateral ' f^egrOamentul de nigbț 
prevede insă est in asemenea caz, echi
pa care beneficiază -te tomtstfa de pe
deapsă poate tntre erec-Jtarea ei din 
tocul undea căzni bmtorail..dasă aceas
tă poziție ii este mai convenabilă in 
scopul organizării temi atac son pentru 
a reuși transformarea. La. faza despre 
care vorbim, batarf ai sărat eu circa 
15 m în fața buturilor, aproape para
lel, creînd astfel o situație din cele 
mai fovurabite pentru, realizarea. a 3 
puncte. Spre surprinderea spectatori
lor. jucătorul Veittda de la Ancora a 
Încercat însă să transforme din locul 
unde s-a comis infracțiunea și nu din 
locul ande a eăaut balonul prima dată.

Este un evident caz de necunoaștere 
a regulamentului, care putea sâ influen
țeze evoluția scorului în această parti-

Spartachîaia de iarnă a ttoertiita'

(Vești din țară
CLUJ. — Față; de amorfi trecut, cînd 

la asociația sportivă TeJme-faig awpar
ticipat M®0 dețineri. ta aetwwia ediție 
a SpartaeMadei die iarnă a tineretolwi 
vor lua starteli peste 1'500’ de conct*- 
renti.

Pînă în prezent 34©1 de tineri awpwr- 
•eipat ta cowewsiwHe de gimwasfieS, 
pah, tern's de masă1 și orientare turistică.

O. Gtețu—coresp

REȘIȚA ~ Pe stadionul Metalul din 
Bocșa, peste 509 de tineri a» luat parte 
la deschiderea festivă a Spartachinrfei 
de iarnă. Apoi au urmat întreceri de 
cros și de șah. Cei med buni s-au do
vedit a fi Ă. Alexartdreseu, A. Rojetzty, 
V. Jopciu. N. Motorie și alții.

f. Bocșaroit—core se.

BAIA MARE. — întrecerile din ca
drul Spartachiadei au început și m as»- 
eiafifJe sportive din regiunea Maramu
reș. Pînă în prezent m fost antrenați 
te întreceri 5000 partfcjjraiuț» fa cros și 
«rhi 3000 1a ci ]a tir

V. Săsăranu—coresp. reg.

SLATINA. — In. raionul Slatina au 
luat startul în întrecerile Spartachiadei 
de iarnă 8500 de tineri și tinere. în
trecerile s-au desfășurat la cros, șah. 
trinlă. haltere, tir. tenis de masă si 
gimnastică.

I. Fețeanu—coresp

jhiffliHka sportivă* io Dragomircști
iUrtMKe din pag. 1)

«westoi adevărat fesJ'reoj sportiv. Și 
poate vo păreo monotonă înșÎFoirec 
«ore uvrneoză, dor trebuie să ne 
facem datoria de o evidenția con- 
teitourtia adusă la reușite «duminicii 
sportive* de către Comitetul execu
ți* «ri Sfatului popular roionaf 16 Fe
bruarie, Comitetul raional U.T.M., 
clubul sportiv Avintul, Comitetul de 
artă și adhwă și alte organizații 
care — safe îndrumarea Comitetu
lui raional de partid — s-au stră
duit și au reușit să ofere parficiparv- 
ților cele moi îmbietoare condiții.

5o revenim deci to întrecerile spor
tive. Prima demonstrație cir susținut-o 
cîfeva perechi de boxeri de fa aso
cieri® sportivă Pcsieur, care sub coi> 

’dbcereo antrenorului loc, au scos to 
iveafă frumusețea scrimei pugîfistice 
Au urinat halterofili de la Steaua. 
Dintre ei au impresiona* prin forjă și 
fodemtoare A. Anghel, Al. Joja și 
2. MAai De un real succes s-o bucu
ra# IbM de fiiseret de motoc ic fam 
«orwtlbs de antrenorii Gtc Zdrinca și 
GR- Voteuiesm Pe um circwf dfck 

•*go«ia®J' pe pantele abrupte ce to- 
eonfoară bo-7a sportivă a cermumei. 
« «eșrt și moi, teme w» evideiaȘ® cu

dă decisivă pentru promovarea în ca
tegoria A Iată de ea eredem că o dată 
«a pregătirile intense pe care rugbiștii 
gălățeni le vor face eu siguranță In 
acest sezon de iarnă ta vederea unei 
comportări meritorii’ ta categoria A, 
trebuie insistat mai mult și asupra 
cunoașterii profunde a regulamentului 
de joc, a fîeeărei prevederi ta parte.

BAI» OtaMLEȘTEANU

JIKMWM CMfe Atente 
essrxocȚni

t iocul oe uadc se putea 
c meme LrrnuM me n- 

ewsrt

Coiisullînd clasamentele.
Campionatol republican de lupte pe 

echipe ne-a prifejnit o serie de cwnsta- 
tări pozitive' șt negative in legătura 
Ctt evofetlia’ cefcr 32 die echipe. Am re
marcat astfef faptul' că acolo- «rufe s-a 
acordat importanța cuvenită ambelor 
stiluri de luptă, poziția în elasawient a 
formațiiilfer respective nu a suferit, osci- 
fatSii Este Vorba de Steaua, D’inamo și 
Steagul roșu Brașov. Aruncînd o pri> 
vfre peste cele trei clasamente de mai 
jos, ne dăm însă seama de s serie de 
flbetuațir ta majoritatea echipelor si
tuate mai jps de locul trei în clasa- 
mentffll general. Metalul Buctwești, de 
pflW'ă, ocupă lioewl patru ta lupte «te
stae și lbeuf f5 la lupte libere; Chi- 
mfetwl Baia Mare locul 9 ta lupte ela- 
«fee și uKimial loc la lupte liber® t 
Voința Tg. Mureș focul patru 1a lupte 
libere și loriul 16 ta lupte elasbse; Rul
mentul Brașov locul cinci ta lupte li
bere și locul 14 ta lupte clasice. Și ase
menea exemple mai pot fi date. Va
lsase sensibil egală atît ta libere cit și 
ta clasice an dovedit formațiile Rapid. 
Progresul și C.S.M. Reșița.

Lfclhidarea deficiențelor care au fost 
semnalate pe parcursul campionatului, 
ca și cu pritejtiî ultimei etape, trebui» 
să constituie preocuparea de seamă a 

trli7crtier îr? p27iO2c?2 ^n?rri^
CTcrsanrent general :

1. Steaua
2. Dtncnwc Buc.
3. St. roșu Brașov
4. Progresul Buc.
5. A.S.M. Lugoj
6. Unio Satu Mare
7. Metalul Buc.
8. Rapid Buc.

30 30T 0 0 772:118 = 90
30 28 0 2 789:133 = 86
30 26 6 4 7T3:205 = 82
30 15 2 13 385:505 = 62
30 14 Z 14 399:444=60
30 14 1 15 424:434=59
30 1Q 6 U 432:490 = 55
30 9 7 14 397:525 = 55

rajul și măiestria motocicliștilor de 
la Sieouc, Metalul și Voința. Ropote 
de aplauze au subliniat toate mo
mentele dificile ale traseului trecute 
cu brio de către cencuvenți.

Se putea oare ca din programul' 
festiv al ocestei zile să lipsească cea 
mai populară ramură sportivă — 
fotbalul ? Bineînțeles că nu. Așadar 
pe gazonul verde-pall al stadiomrlui 
și-cu făcut apariția două echipe : 
reprezentativa comunei și formați® 
centrului școlar horticol Dracjomi- 
rești. Mai mult decit rezulUatul final 
(2—2), contează faptirf că cele doua 
formații au arătat multe cunoștințe 
tehnice, putere de luptă și dorința 
de a realiza faze de calitate care 
să mulțumească numerosul public 
prezent îrr jurul arenei sportive.

Programul s-a încheiat cu om dans 
general m care s-au awMlat cotecti- 
vrștir, harnici gospodari t» ogoarelor 
din Dragomirești, care au cules și 
anul acesta roade bogate. Frumoasă 
a tos* această .duminică sportivă* I 
Asemenea ocfhmi trebuie extinse în 
toată regiunea pentru câ, cu ojvto- 
rul fer este atrasă fa» cctivitateo spor
tivă o- mare mosc de baeri și tinere, 
oameni ai mune» «le te sate, ccee 
își pot! petrece far med plăcut și fo-
I UV.'Wt* Ptrymf^Uwri* FciOrVH'.-

Turul campionatului R.P.R. din se
ria I, masculin și feminin, care se 
dispută sub denumirea de „Cupa F.R. 
Volei", și-a consumat prima etapă. 
Mai mult de jumătate din meciurile 
inaugurale au avut loc în Capitală și 
în special la Ciulești, unde spectatorii 
prezenți au asistat mai bine de șase 
ore la întîlniri disputate, în care echi
pele și-au apărat șansele cu multă 
dîrzenie. De altfel, întreaga etapă s-a 
caracterizat prin ardoarea cu care 
majoritatea echipelor au luptat pen
tru a dobîndi victoria. Din cele II pw- 
tide doar trei s-au terminat cu vic
torii Ia zero; multe dintre ele au ne
cesitat disputarea a cinci seturi penr 
tru stabilirea învingătorului.

Ce se poate desprinde în urma des
fășurării primei etape ?

în primul rând s-a văzut că echipele 
care au folosit din plin perioada de 
pregătire, au avut ©_ comportare bună 
și, ca urmare, au practicat un volei 
pe alocuri cu faze deosebit de spec
taculoase. în această privință* s-anr re* 
marcat echipele Steftwa, Dinam-o, 
Tractorul Brașov, Minerul Bihor, la 
băieți, Din-am-o, Rapid și Știința Cluj, 
la fete. Sînt însă și formații «aure-, dieșp 

-au. jucat cu loturilie compilate și ao 
avut condiții bune de pregătire, ara 
8-au prezentat la valoarea lor. Ffe 
referim în special la echipele feminine

9. C.F.R. Timișoara
10v C-.S.O. Gcrlați
14. C.S.M*. Reșița
1’2. Vbințai Tg. Mutfeș
13. Vagonul* Arad
14< Chimistul B. Mare
1*5. Ruimenitui Brașov
16. Electropuiure 

Cr-aiava

laid ala-eamenteie :

1‘. Dinamo Buc.
2. Steaua
3. St. pașw Brașov
4. Metalul B\ic.
5; A.S.M. Lugoj
6. C.S.O. Galați
7. ÎFnio Satu’ Mare
8. Rapid But*.
9. Chimistul B‘. Mare

10. C.S.M. Reși-pcr
11. Progresul Bile.
12. C.F.R. Timlșe'crra
13. Vagonul Atad
14. Rulmentul B’ra’Șov
1'5. El’ec trap utere 

Craiova
16. Voința Tg. Mufleș

Stilul libere :

1. Steaua
2. St. roșu Brașov
3. Dinamo Buc.
4. Vefafța Tg. Mureș
5. Rulmewtal Bwșov
6. C.F.R. Tiandșoara
7. Progresul Buc.
8. Rapid Bus.
9. Vagenul Arad

10. A.S.M. Lugoj
ir c' c o n"■*’
ia. C.R.M.. țțe-ițtt
13. Electroputene 

Craiova
14. Undo Satu Mare
15. Metalul' Buc.
16. Chimistul B. Mc

30 L0 S 115 375 :5'14=55
30 11 2 17 409:433 = 54
30 10 4 ÎS 36^:499^54
30 U2 2 1® 408 :546>=30
30 10 1 19 329:327 = 51-
30 7 5 18 339:532=49
30 9 t 20 485:541 = 49-

30 4 6 20 271:615 = 42

s-tilu-1 sHasiksu :

30 30 0 0 444 : 24 = 90 
30’28 0 2 3391: 87 = 86
30 M 1 5 334:11'8'= 79
30 19 3 8 267:179=71
30 17 3 10 221:1'86 = 67 
30 16 5 9 226:310 = 87
30 >7 2 11 237:m = 66
30 8 IO 12 159:271 = 56
30 II 4 TS 1'99 234=56
30 11 3 16 203:21'5 = 55
30 11 1 l« 182:250-= S3-
30 6 8 1’6 162:271=50
30 7 4 19 144:286 = 48
30 4 1 25 W:391 = 39

30 4 3 23 113:325 = 38
30 3 1 26:156:332 = 34

30 30 0 0 433: 31=90
30 28 0 2 379*: 89=80
30 25 1 4 345:109 = 81
30 18 2 10 252:213 = 65
30 16 2 12 338 .240 = 64
30 >3 4 13 213:243 = 60
30 >3 1 16 203:23'5 = 57
30 10 7 13 208:254=57 
30 11 4 15 215:241 = 50
30 9 4 >7 170:23»= 52
22 11 2 18 ??812?S.= 22 
r.n Q A LR La£:2£4..—5U

30 J0 2 W 158:290 = 40
30 7 2 21 187:243 = 40
30 7 4 T9 165:311=44
30 3 5 22 146:296=41

De Ia I. E. B. S.
Pentru jocul internațional de handbal din

te» echipele masculine ale R.P.R. și R.F.G.,
cm» ove a lec în ziua 6 nev. ®-c.
în sala Floreasca* sînt valabile uimâtoare- 
1» categorii d» permis»:

K mar»» șl mș» de piele ;
2. albastre dermatin cu stampila „Hand

bal** ;
3. grri deematî» cu ..Handbal** ;
4» vecaf de ziariști, S«se|ite de delegații, 

în limita locurilor repewtteate fiecărui zi®s 
la nraea pveeei hi Mia Her eosca.

★
Pentru a da posrbiiMtote cepiilor 

eare ».rm«ază șeexala dd<na<inea.ț» să 
IMraetliee pani®®-)®!, s-a î-nJiințat la pa 
tinoa-KM a-rtsi-fieial din parGW „23 A-®- 
gunsU" tw® ffWâ de inițiere pentru co
pii care fuîneționează in după auaiaa^ 
zitelw de foi și sinn-bătă între orei* 
t7—19 și du^n=î®bi«ă între orele 15—17.

înscrie idl® se fac la administrația pa ti
no aimliul.

★

B-Hetere pentru cuplajul de fotbal 
Rapid — ClT»j și Progresul —
Crișw rare va avea Ioc dumiroicâ f 
(^ecrembrie a.e. îaeepîudl de la ©rele 
12,36 pe stadionul Rep^ublieii, se pun 
în vînsffaire î-rreeprud de vineri 6 de-- 
cemih-rie atr. ta casele de bilete diw 
str. Ito» Vidu» Agerrția- Pronosport, cal. 
Vietarj»:. jkt. 2 și stadioanele Repubfi- 
4*. D6n«iino și GiwlestL

★

Fentfljjui- jeewli tewternațienaJ de handtoal 
1» T jmaaeadti». JLP.Jk — R.F.G. care se 
va- «ffiSW«a viwesi • Gteemtorie a«.e. î» 
saAa Plteveaseak Wetelte se găsese 
vîoM&a?e Ka- casele de biftete dfin stv. !•©*> 

și- AigeMha’ di»- eal-
Vtetwptai» iw. 3ț

CJS.M. Sibiu și Farul Constanța, care au 
evoluat în Capitală, sau Progresul 
București ca și formațiile masculine 
C.S.M.S. Iași, Farul Constanța și Pe
trolul Ploiești.

Dacă la majoritatea formațiilor s-au 
manifestat în această prima etapa 
unele deficiențe de ordin lehnico-tactic 
(preluări și Blocaje defectuoase, du
blarea blocajului «au a^trzarea în Da
re n, mai ales în linia a II-a.),,, la echv 
pele- aaniTi-rite mai sus s-a remarcat 
și o insuficientă pregătire fizică, ceea 
ce mv fe-a» d&t nici măcar posibilitatea 
să suplinească prin mai multă miș
care în teren carențele de ordin tehnic.

De aceea, echipele sînt datoare să 
intensifice pregătirea pentru ca în 
următoarele etape nivelul calitativ ai 
întîlnirilor să crească pe măsura posi
bilităților. Majociitatea formațțiilknr di®-' 
pun» de alemiente tânere și raltewta«tev 
capabile de acest htcmi. Dinitrc ccii 
marcați îm etapa de debut evidențiem 
pe Mwgdialena Hongrad (Știința Bucr.K 
Miariilenai Cwevb (Ș< Cluj:)v Heligm 
S-chrevber și; Marilena Ștefane^cu' (D*5- 
namo)'r VasiTiu (Progresul Buc.), Du-țică 
(Șt». Tim») ș.a.

G. ALEXE
★

î*n zia»nul nostrw de IHwiâ am» publi 
ea«t aspecte din cîtevai meciuri ale pri’ 
meii eta*pe. Iată în eonîUinware cîtevai 
se Lăsări asupra celorlialtVe pwtide:

FEJWK^IN: Știiivța Cluj — Procesul 
Buiimi/rești (3—Q). Jocul a fost lw dis^ 
creți'» gu»zdell®r ca«re an reușent s» se 
impună printr-un j»e: mai eo<mphr&-

REZULTATE EXCEPȚIONAll

kiatuoală și pieeg șîkjtetîce
•PERLAN ALBASTRU PEN'TOU Ț £<JÂT U»i D1KIÎK1. B-ytuBte. 

ji ăteEPÂ

„La* a«ee»?i eawitiifiaiiie die ajlieete 
ii rednms» die Pentan» î» itefflnpa rație 

PREȚUL UNEf CUTII DE

iPM. SPORT R£

C.S.M, Cluj — C.P. București (3—2). 
A fost un meci echilibrat, în care vic
toria a fost decisa abia în setul al 
5-lea. De menționat că în acest set 
bucureștencele au condus cu 9—2, dar 
au pierdut în final și o dată cu setul 
și întîlnirea. (ȘT. TAMAȘ-coresp.),

NTASCULfN : Progresul București — 
C.S.Mi.S'. ltași (3'—&!). PYmgreșul’ a cî^» 
tigat pe merit dup& un joc frumos. In 
primele doua seturi lupta strânsa și 
evoluția, scorului au» țânuf încocdUsC?» 
atenția spectatorilor. în setul al 3-lea 
ieșenii nu au mai avut resurse fizici și 
au cedat categoric. (N. TOKACEK- 
coresp.).

Știința Timișoara — Farul Constan- 
ța (3—0). Întîlnirea a fost de o fac* 
tură tehnică modesta și aceasta dato
rită faptului că oaspeții s-au dovedit 
a) fi* nnprffgărâțdv Gaczdele au introifos 
O' seric de elemcniie tinere oare att dat 
satisfacție. (T. ȚĂRANU-coresp.).

Știința Galați — Petroliil Ploiești 
(3—l)a- Valuanew tehnică a mcoMi&î 
a fost nn^atoe^ăcătoare, întâlnârea #£• 
racteriwndu-se* prin dîrzenia cu CW6 
echipele au jucat’. (T. STRTOPVWL* 
coresp.).

Tractomd Brașov — Știința ^luj 
ț(3-—2?)a O> întîluire spectaculoasă <;i cu 
o evolluție a scorului interesantă^ în 
settaiD al doilea, Tractorul a condus cU 
1)3’—d'ar a pierdUit» setul. Iii . setwi 
al* paitrulea Științei a avut un mare 
amanta $ CIS'-—T)^ d»a® a fost egalWa la 
14 și cu greu a ciștigat setul. (G 
GRUJBA-corvsp. reg.).

----------- ---------------------------------------------  

pentru spălat se folosește o cawțîtete 
eu ceilalți, deter^.enți"'.

„PERLAN- ESTE DE 2.5© LEI



Un rezultat neașteptat și cauzele Ini
i acuvrele noastre notații de la 
iul Minorul Baiu Maca — C.F.JE- 
ișnofa, se envine să revenim azi 
a serie de completări care să în- 
ească cititorilor im®gi«ea asupra 
l-iu- derbi, î-no.Lei'ait eu- un rezultat 
n' scontat.

acum credem că mai stăru-ie la 
a Mame ecoumila înfringuvii siife- 
pe teren propriu de Minerul, fn 
fotliafiștilor de Ia C.F.K. Timi- 

a. Ea a eăaivt asemeni nniui tras* 
din senin. De unde toată lumea 

iștepta la o victorie comodă a gaz- 
v (mai ales că î-n echipă rea-pă- 
Mircea 5a»n, proaspătul consacrat 

Torino), iată-i pe localnici învinși 
teren; pnoprio, pen®»» prima dată 
ultimii doi ani 1
are sînt. cauzele acestui insucces îl 
., supărați de îmfiriugere, aproape 

spectatorii au fost die acord' pin» 
urmă, că echipa d-in Baia Mame 
prezrentat slab pre-găoiitâ la acest 
i, greutatea principal's a criticii 
înd aoupra apărăriâ, peiietrabilă- 
același timp însă, după părerea 

stră, o parte importantă din vină 
rțane și întautăcii. Cu toate că M«- 
uî a dominat act (a fost în tete* 

oaspeților 80 de minute din 90), 
inlarea s-a comporta® fără' ori»o«ut, 
hevuind toate mingile acolo unde 
afla. 9aeu. în plus, linta* de atac 
«Jarteaua a întâlnit în fața sa o 
ral, 'în 8 și chiar în 9' oameni, 
1- filtru] eămeia na s-a putut trees 
rt ,o singură dată.
'imișorenîi au obținut o victorie la 
e probabil că nu se gîndăseră nsei

Fotogralia de mai sus dovedește cum nu. se poale mai bine „inghesuuila" 
care a. ' ~ • «• »-.»« —
Intr-un

domnii aproape tot meciul la poarta lui Sugar. l'aiă>-t aci,, pe Sugar, 
duel aerian ca Vaid'a.

C.F.R.
(Fază din. meciul Minerul Baia Mare 
Timișoara 1—2)

Fota; L. China — Baia Mare

(fe-mina-ți aproape 
marcat de două ari în 

wrm-a a tut a/tî*tea cowBnaa^aewru Au 
amut an îueepuT slafe d*ar, pe măsură 
ce tinipu-I Vrecea-, jucau tot mai si- 
gwrit pe ei. Trehwie evidîeu-țâaTă 
raarea ; în, frunte eu porcarul Swgar, 
a făewt: o pairtdxlă de zile mari.

Iată de ce ne-a mi-ra-t reacția 
p-ărți dăn pwhliiic, 
ciuS -ui , a> a*vwr a 
fofțiă de airi>4*t’nwl

Cos-t Dot

turte i .
me-către, fa sfwrșitul 

atlitmline ne spo tftîăv ă 
AU Pîrv wueș t i

CURIERUL NOSTRU
• DESTGUR CA nu a trecut neob

servată înfrîngerea formației C.F R. 
Roșiori, lidera] seriei, de Sud. a aate- 
goriei. Q, la CaraeaL in. cadr-ul .Cu
pei: R.P.R." Unele amănunte — sem- 
nificalive — ni le-a fucraiaat cores
pondentul- nostru din. Roșiori, T. RE- 
GULESCUt „£a fluierul arbitrului. 

. jșrooiaril au, apărut pe stadionul din 
, Caracal m Uf) oamenii Rezultatul: 
injfuigșff la scor categoric: 3—0 pen
tru Răsăritul. Care este cauza eă 
echipa C.F.R. aliiiiazâ pentru a dona 
oară ui acest sezon formația incom
pletă'? (In prima etapă a categoriei 
C, C.F.R. a fucat tot in IU oameni, 
la București, au Flacăra roșief. Mai 
intTi. trebuie arătat că atit conduce
rea asociației eîf și seețin iile fotbal 
mu s-aui ocupai dealt die pregătirea 
formelor de transport, nimeni din 
conducerea asociației n-a discutat cu 

' fucătorii despre meciul de cupă: &

altă camă o constituie absența ne* 
motiuată de la meci a fotbaliștilor, 
Gută. Leaheaici și Barna, titulari in 
l'ar/uatie"'. Șii corespondentul nostru 
încheie astfel: „Considerăm că este 
necesară ® analiză a acestei situații, 
analiză la. care să ia parte toți țur.ă- 
tbrii, precum și conducerea asocia
ției".

• jCU C/TVA TIMP IN URMA,. 
ne scrie corespondentul nostru ML 
ȘEULE.AÎS-U din. Constanța, pe sttei- 
dlonul Petrolul din orașul nostru s-et 
disputat un interesant meci de iotbal 
între echipele asociațiilor sportine de 
surdo-muț't din orașele Constanta jt 
Galați. Meciul a piaeiif datorită frut 
moașelor frae de fotbal create Ut 
ambele, por ți. Victoria a revenit soite 
stănțenilor cu. 1—0 (0—0) prin 
punctul marcat de centrul înaintaș 
D. Lunga, component' al echipei na- 
țioiMle dv surdo-mnțv“.

ȘTIRI-
d

IERil, W CU FA R.P.5U

lin- eadlruli Cupei R.P.R. s-au disputat 
ii dtouă jpcuri restanță : Tuba Araxf— 
LRț. TUimișoarai 3>—1 (li—0i #—®)- 
ipă 90 de minute,, rezuitatul era 
ai, prin pimctefe marcate de Orbarr 
»teu a<tădeni> și Samson pentru 
spețî. tn prelungiri,, Teba și-a asi- 
ra® vietbrin înscriind două' goluri 
n. Morar (.mira, 91) șf tot el îr» 
ni 93' din 11 metri. Iw general, fo- 
Ihieii au dominat mai muit, îneereînd 
ii dfes poarta (Af. Tacoft, coresp.), 
M’etaftil Pitești — tJnirea Rm: Vîltea
0 (2— B}. Jo«rt a fost de bun nivel 

inie. Pileștenii au jucat cu multa am- 
,ie, praetieînd im joe simplu, eu 
sehfderi lungi pe aripi. Unirea Rm. 
leea a jucat slab fn at’ac. Punctele 
fost marcate <fe Bolovan (min. 34),

Cebuu (unim 3St), și Zimar (min. 82). 
(1. Udreseu, eorespiji
• im cadru® aceleiași earn petiții, du

minică la Tulce» s-au râtîlhit Stuflul 
<fin Idealitate șf Știința Gafafr. Re
zultatul : r-T (0—0, 0—0), prin golu- 
rife înscrise <Je Paler fStufufJ, în min. 
112 și Neagu (Știința) în min. 117. 
Conform regulamentului, Știința s-a 
calificat, deoarece a jucat în deplasare. 
TOC AMICAL LA PIATRA NEAMȚ

PIATRA NEAMȚ, prin telefon. - 
Peste 2 000 de spectatorii au- asistat 
luni la meciul amical Ceahlăul — 
Rapid București. Partida s-a încheiat 
la egalitate : 3—3 ț’0 — 1)-. A® marcat: 
Oblemenco (2) și Năsturescu pentru 
feroviari, Mihalaclie', Ștefan și Mangala
giu' pentru Ceahlăul' (e. rvetnfeaiai, 
ecre&p.j.'

rectauiînd — absolut fără n-iei. un 
temei — nw utai, puțjm ile... două ho- 
vituri de ta LI m în Cavwxarea Mine- 
nu-hw?! Maneu mia jori«tatie a spectaXo- 
niilor și-aiu <Bat s-eataua îiwfcî eă aieciiuL 
a fost sondus eu conipebew^a șj că 
vinovati de înfrîngerea echipei locale 
sînt jucătorii și antrenorii echipei- l»Tr 
«3-r<r n^iHi ăco*p^a*lî attfnțtfo cniveuităi 
acestui meci.

Tcehnie: de spu»- îdfcsă că ate-a miratt 
și faplaiL «ă jacătaL’M de la C.JF.IL a>W 
făietuE î*» acest mieei o aepXăcwtă de- 
mo«i«-brafcie de: ohsîtnuxi^ifli^ sâmuflăiDi./ 
mingi trimise în aut (în speeiaL Su
gar, Șețu și Talpay), încercînd toi 
«e a feet po«dbi3? per»Ort® a înCîiffM’a jp- 
m-k. Exp^licaț$a aiees-teir comportfări am 
avut-o însă chiar wii' cursul meciului 
cînd ne-am dat seama că ei au fost 
îwdlnwna^: să jjo»e« î® awess® fell dff 
vechiul in>tiernai$»«iial Iosif Cxwaciy a- 
suiiw seeire-tfa rwl’ asociatei spiortiva 
CvF.R.. TimiișoafTa. W altfei, el în- 
sui^i ne-ai dat ddva<lia’ de- feludl îni «are 
nw trebuie să se 
rut tuteii eehipey 
în timpul pauzei 
nuiri imaginare.
nea pe care a avut-o Iosif Covaci și 
jueăborii1 die Ia CF.R. Ti.imșțoara e« 
prilejul acestui meci ar trebui ana- 
lixaPă de birotulî ae-eției »Je ffo4»WL res
pective.

crowpaTte caudîucătto- 
vodfoM la» arbitri 
și aducîudu-le învi- 
Socolim ca atitudi-

MNfiSncAJ

Activitatea
LA BRAȘOV

Sala de sport a- Școlii1 medii din 
Brașov a găzdui# zilelte t-neeute etapa 
regională » eampionatalui republicam 
individual, iiateesere la care au luat 
parte 44 de sportivi' și 40 de sportive 
din secțiile de gimnastică ate elubu- 

i uitai și. a.socia.jj.i.!or din. regiunea. Bra
șov. O frumoasă impresie a lăsat îi- 
năra Viorica' Moțglan #cat. I senioare), 
care » ocupat tocul B II» soL sărituri 
și. birnă, iar la paralele a împăr
țit Ionul I. cu. o- altă gimnastă talen
tată, Camelia Marcu. Rezultate teh- 
ț nice.: FETE cat. I senioare: l. Vio
rica Moglan 72,90’ p.. i 2. Camelia 
Marcu 71,70 p:. 3. Liana Duicu 70,55 

'p. ftoafe de la f.ucaaRinil Brașov); 
1 junioare cat. T: l. Rodîca Filip (C.S.M.
Sibiu) 51‘,ffii pi2, Despfna Cioceanu 
CC.S.M.. Mediaș) 51.45 pt 3. Gabriela 

'Feher ('Cetatea Brașov), 50,3(5 p;. jju- 
\nibare cat. a If-a: L. Mariana Dws- 
'nand ((Luceafărul1 Brașov) 44,45 p;. 2. 
.Rodica Saseău (Cetatea Brașov), 44 p;

in țară
RbdVca Fllușcu (S.S.E. Sibiu) 42,75 
BĂIEȚI: cat a 11-a seniori; L

3: 
p-
Teofil Blaj (Luceafărul Brașov) 88.85; 
p; 2. Gheorghe Marcu (C.S.M. Sibiu)? 
86,35 p; 3. Eugen Dogaru (Luceafă
rul Brașov) 85,60 p: juniori cat, 
1: 1. Mircea Cismaș (Luceafă
rul Brașov) 71,25 p: 2. Iosif Bende- 
(Progresul Sf. Gheorghe) 70,40 p; X 
Zoltan Zsigrr.und (Progresul Sf. Gheori 
ghe) 70,05 p: juniori cat. a Il-a: L- 
Cornel Duicu (Cetatea Brașov) 63.95- 
p; 2 Liviu Dănilă (Cetatea Brașov)! 
61,50 p: 3. Valentin Alexandru (Vo
ința Sighișoara) 60.95 p

C. GRUIA—coresp. res>

LA PLOIEȘTI
Recent, in sala clubului Petrofat, 

s-a desfășurat o interesantă int'erera 
de gimnastică dotată cu „Cupa rț- 
gi'unii Pteieștlii",. rezervată unmrilisr 
și jwtioarelor din. re^tunule ftauȘn. 
Brașov, și Ploiești. întrece-en organi
zată de consiliat regusnat tXFS m 

colaborare cu cldbuii Pd- 
trobil, se află la cea d» «i 
treia ediție a sa. Timp./tai 
două zile spectatorii n-r 
urmărit evotirțu interesan
te, încheiate cir 'jietoritti 
selecționatei 'egiumr Plo
iești Tafemimn șt a. eelH— 
pei regiunit B-asoo l»r 
masetriîn. fată citeva r^~ 
rultate pe echipe: nrasa»* 
lin r 1. Reg. Brasov 337'.ff i 
PI l. Rth. Plzisști S-âd.3ft 
pr fetnfnit*: f Reg. Plo
iești. 35>l.4l pc 2, Reg* 
Brașov 339,36 pi La M*- 
dividual primele locuri ettn 
fost ocupate de Olg« 
lonescu (Ploiești) la cat; 
maestre, iar la cat.I }u-> 
mori de
Cristei Dinu. „Cupa" ara— 
aenit regiunii Plloiești’, carter 
a acumulat cele mai mul* 
te puncte. Toți elștigătorSl 
au. fost premiaii cu echi
pament sportiv.

S6. VLÂSCEANU șB 
GH. Al-EXANDRESCW» 

coresp.

Ba 1 4 119:11» 17

juniori

7223 0:» 
7 1 3 3 7:13 
73 I S 8:20 
7JH 3:3»

MIRCEA TUDORrW

în u-nm a«esih*i primele
locuri în efesamenTwl seriei a îf-a 
aslFef:

rJouă 
arată

1. C.F.R, Timișoara B75 I 20:111 19
2. Min. Bata Mame

CMsamcatck campionatului republican de
SER NI

ptoieștearudi

G.S.M'.S. Iași
C.F.Rt Pașcani' 
Fopeslia Fălticeni 
Diname Suceava
T-eartita» Butiuși*
Moldova Iași 
Unirea; Botoșanii 
€eetfaiăul< P. Neamț

7 7 0 0 4t: 5 14
7 412 I«:10 9
7412 21:21 9
7 3 8 4 10:12 8
7 3 8 4 9:13 6
7 2 14 12:19 5
>3 1 4 FK 5
7106 9:31 2

Progresul Alex-cndria 
Masceluli Ca Bung, 
Metalul: Pitești 
Tractorul Corabia 
Unirea
C.F.R.

Rm. Vîlcea
Roșiori

SCRIA A

7 3 2 2' 15:15 
7 2 19 H:13
7 S84 10:14
7
7
7

2
1
1

1. 4 LO:1S 
>4
0 6

6:23
8:28

VLI-A

SERIA A IUA

6.
7.
e.

Rapid Tg. Mureș 
Chimica Tîrnâveni 
SbdJa Ocna- Mbreș.

SERIA

. Știința Galați

. Sifctorungsetoi' GcrlkMl 
I*. Rn&nentai BfHlad'* 
ț KapiMI Fecșani
. Dinamo Bacău
. Fll roșie Teeucf
; ®neșd
. Laminorul Brăilta

Metalespoit Galati 
. MteMtovo» Mbinesti

1?
13

1
2.
3.
4.
5. 
»
7.

Crai ove»

SERVA A

Pelicilbl Ploiești 
Ș.S’E. fin. 2 Bwuuieșîi 
Peiaea Cîmpino 
Mfeiaiur Tî'rtîovlștie 
Flacăra Moieni

Bik»ș,gv 
FJdiești 
Mieii

G.S Ș 
Ș S E 
Rațpiet

7 6
7 3
7 5
7 2
7 3
7
7
7

1
1
1

2
5
S
5

7:28 
14:38

10
7
7
S
4
3

10
7
7
3
3
3

Ștlinfa ____  _
Sidewngislui Hunedaam 7 ♦ 2 1« 16< 7
— “ ~ “ 8 * e ” M "

6
7
7
7
7

Eleettcpu-tGr^ Cro-idva- 
Jiul' Peîwîă
Minerul Lu.pen£ 
WuefGiâo* Călău' 
Pandurii Tg. Jiu

8. Minerul Deva

4 1 1 23: 5 
3 1 2 V7: » 
ÎH 
s>»
1 1 5
1 1 5

întocmit*

9țM 
8:1»
8:23 

10:28

fără tesuha-
Eleeimpu^exe

Wll-A

13

CikMoxn emtul' a fost 
tul meeDutoi JiUi Peti-ila 
Craiova

SERIA A
R șnîwua Finii șă-aTcr 7 3 i # TS: 4 12 1
2. C.F.R. Timișoaia 7 4 3 »»» n
3. C.F.R. Arad 742! 7: 4 10
♦. C.SS. Timișoara 7 3 3 2 St « 7
5. C.S.M P.eșila 7214 9: 9 5
6. Vagonul Aiod 7214 10:11 5
7. Metala T. Seveiln 7 1 2 4 6:15 4

7 0 2 5 9:18 2Electromotor Timișoara8.

IX-ASERIA A

8 20-:
2 1®:

SfiSPA A tV-A k U TI A>r<®ă 76)0 3t: 213
7592 17.14102. Recolta Coi ei

Farul Conslanițo 7 6 0 1 1-7: 4 12 3. Crîșul' Oiadea 7 3 3 1 T2 : 6 9
Rapid București 7 4 1 2 16: S 9 4. Teba- Aia<d 7 2 Si 2 8:11 7
Dinamo 9Ucwi«șîl W4 1* 2 to: 9 9 5. Stovwws i«$ie Sotewi» 7 313 14:29» 7
ElfeciidC® CadiQianțs 7 2 4 V 13: to 8 6. A S M.D. Satu Maie 7 1 2 4 7: 8 4
Fmrtutli Constărtto 7 7 3 3 to: 11 6 7. Mânei-ul Bihor 7 1 1 5 11:28 3
Floeăoop rx»9i<e BtsoineșW 7 1> 3 3» 5 ». FltamwMa- ro^ie Ora die a 7 > 1 5 4:16 3
Dinamo Vieibido Bums. 7 2 H 4 9 25 5

Bwufleștt 7 0 2 5 8:23 2 SESIA A XA

3 15:

9EBIA A VA

tftitoni] Eleeiaonica 
Știința București. 
Progresul București’ 
Steaua București 

. Metalul Bucuieșli
Vtoioifa. GUwgiu-
€'.£■»$ BUnuneșW

AăttwH»

Bv-a.
1
1

24k 
to:

12
11
9
8
8
4
4
9

CS-.M.
ȘtSiinț®.
Unid-ea-
WT-ineiui Baia I 
Nîte^blVWglisM! i 
C.S>$ Cluj

7. Minerui Baia*- !
8. G^sriw BistW»

1.
2
3.
4
Si 
b.

CM 
cm 
Dej,

More
Baia Mnte

Spire

A

SEM* A vwr
Mwmm PV-ie’yrt'
WfoeMWe Ftoni

7 7 » » 4fe >
> 5 > F17: 8

R
2.
3.

SEBIA
ArieșuT Tiiidis
Ind. SHmei C. Tu rai® 
MureșuT Tg. Mureș ’

ig hicft r1, CTW 
e.s ®. n»

1 
»
i
1

•S W:l«

13
9
9
8
6
4
4
3

Xf-M
7 5 1 f 13 7
7 4 7 > Kk 7
7 4 2 1 14: F

7 » 3 » 13:15

Steagul roșu Brașov 
A. S. Cugir 
TSdctoFUi gtrașav 
C.S.M. Sibiu
Gaz Metan Mediaș 
Te»tila Sh Gheorghn 
Chimia Fâgăi’aș 
Metiom Brașov

Dintre tinerele gimnaste participante la. mrecerea 
pentru desemnarea eeunpioanalor pe 1963, eea mai 
\}rumoasi comportare • avut-o Elena Ceampelea 
\(Petrolul Ploiești). Foțoțfraji» atMsiră1 o. înfățișează 

euohând la birnâ

Un premiu de loo
SKKăE »E PREMII MAR» »** 

PRONOSPOW»

LWitncle erwienrsuri PRONOSPORT 
au beneficiat de mari premii, ca urma
re a interesantelor și echilibratele» 
programe de concurs. Din seria celor 
mai recenți cîștigători, amintim pe 
Vasile kwtescu- din București — 11:6 942 
lei pe un buletin zecimal și pe Ion Bo 
loga din Pebita — 161.175 tei pe ura 
bu-ietin eorabinftt (colectiv),.

lată pregranml eenciiwswlui următor, 
eel de duminică 8 decembrie. în cșțre 
apare uit inia etapă » 
categoriei A (turul),

I. Steagra' 
H. Petrolul 

II». 4JT.A. • ----------- --- _
IV. știința Tim. — Sidterurglstul 

V. l-regresut — Crtfwt 
VI. JnDec. — Ftarentin»

VII. J-anerarta 
vru. Chtanla - 

IX. Sswnpdtfria — Mila» 
X. Torino

XI. Span — Genoa 
XW. M«r»-Ml*ns

IACA ȘASE ZEES W V1NZAR» 
a Rikjfri 'j.tH* ea srom- 

EXPRES

Concursul special SPORTEXPRES- 
trimestrul IV se închide miercuri 
decembrie, dată pină la care mai 
fi cumpărate biletele.

SPORT EXPITESUL trimestrului 
atribuie premii » valoare totală

H 
pot

tv 
de 

4506:006' lei. Iw fomntsa listei jwwne- 
roasetor eistigwi se 
AUTOTURISME •-

6
6

AUTOTURISME 
AUTOTURfSME

TA VIA
AUTOTURtSME

lei la

află CELE 18

MOSKVICI" 
,SKOf)A" OC-

„WARTBURG".
FM0Î

6
Jn afwa tor, printre prăsii se 

află 5r motociclete, scutere, motorete, 
90 excursii peste hotare etc.

NuwĂrwl totali a4 premiitor ee w fi 
distribuite este «te peste 3<0Cft

Așa eiwn am mai antentat, trăirea 
concursului special SPCMTE-SPREA— 
trimestrut - JV. va avea ioc la J5 de-

n 
H) 
ie

7'eembrit la Timișoara .'

ea-m pion ai tihii

roșu—Blname ffivie. 
. Favul
C.S.M.S, lași

Cincwl
- Jiuveirtus
Bologna
Lazio

Loto Central !i
numere : Pentru- premiile obișnuise în banlf»;
48 B 1» 39 2 38 Nbniar»-
de rezervă r 39 8-

Premil »ttpiMHent®ie in obiecte și banS^ 
Extragerea I : 39 32 31 I 37 6 E»trag»*~ 
rea a IRa : 49 48 5 43 29- 18.

Premiile suplimentaTe pentru
legate de Sp-aifexpres ft 4 11
de premii : 891 .ÎSB 1-ei-

tOTO CEWTRAL

variăntolerv
44 7. Fcndr-f

In uiffl-o omolog &rii t-ra-g-o-sii dd.n 29* ■o*» 
iembrie 1963, au fost stabilite următoar«l»=- 
premii ÎNTREGI și SFERTORt :

Premiul suplimentar î: I premiu introgs: 
S«i valoare de WO.OO& lei șl 2 premii siei-ol 
tuii in valoare de 25.000 lei fiecare : pre*; 
mlul suplimentar II 2 a -tlOI lei șl 4 a 105011
1*4; categoria 15 tf 12602 lei și 2 a 315OT
lei-categorie a Il-a 6 a 5658 lei și 13 arj
1414 lei, categoria a Hî-a a 24 a 2254 ltaf
?i 27 a SW lei; categoria- a IV-a : 49' ar. 
1034 lei și 72 a- 253 lei : categoria a V-a Tr. 
47. a- 1155 lei și 52 a 286 lei : categoria, a* 
Vl-a : 86 a «53 lei și 80 a 163 lei : catega*; 
rl« a VII-o : Ml a 325 lei și 20S a 81 lei ii 
seiegoria o VH4-a 203 a 262 lei și 245 tf1 
65 lei.

Report pentru categoria I de la premiul 
mpMsnento» : Bta 44 37». Premiul supltaan- 
tes T in vekeoie de 100 004 lei a lest ebțU 
nut de EGETO ȘTEFAN din București;

P«taică redactată da Loto-Pron®* 
sport. ,

C.JF.IL


Baschetbalistele de la iapid DIN SPORTURILE DE IARNĂ

participă ia tomeisl
(Urmare din pag.

Bste de fapt o selecționată

I) PROGRAMUL JOCURILOR 
DUMINICA

DE

HOCHEIȘTII SOVIETICI IN SUEDIA, 
CEI CEHOSLOVACI IN S.U.A. 

Șl CANADA

___ _____________  . de juniori, 
căreia I se oferă prilejul să activeze 
*> compania unof formații mai expe
rimentate. Desigur, inițiativa este bi- 
tievenîta și sperăm că ea își va atin
ge scopul și anume acumularea de

primaMeciurile etapei a Il-a din 
serie a campionatului republican se 
vor disputa duminică ta sala Flo- 
rească, după următorul program: de 
la ora 8: Voința—Voința Tg. Mureșoi ciiiuniv 11 lumi v_.. ■ ....... - e» •

experiență, rodarea jucătorilor și omo- (f), Știința—Voința Brașoy (f), Ra- 
genizarea echipei. Amintim că la pid—Știința Buc. (m), Steaua—Side-
seria a doua mai participă: Progre
sul București, Aurul Brad, Voința 
Tg. Mureș, Constructorul Iași, Voința 
Iași, Farul Constanța, A.S.A. Roman, 
Voința 
întrece
Olimpia și Progresul din București, 
A.S.A. Cluj, -------~ ‘ ■_
Timișoara și S.S.E. Constanța.

Atît la băieți, cît și ia fete, între
cerile seriei a Il-a a campionatului 
vor începe duminică 15 decembrie.

Satu Mare. La fete se vor
I.C.F., Mătasea Dudești,

C.S.M.S. Iași, Știința

rurgistul Galați (m). In țară vor avea 
loc partidele masculine: Politehnica 
Cluj—Dinamo Oradea, Știința Cluj— 
Știința Timișoara, Știința Craiova— 
Știința Tg. Mureș, Steagul roșu Bra
șov—Dinamo București și cea femi
nină Crișul Oradea—Voința Oradea. 
Jocurile feminine Mureșul—Unirea 
București și Știința Cluj—Rapid Bucu
rești se vor desfășura la 20 decem
brie și respectiv la 19 decembrie.

Vești din „Cupa Sportul popular*
(Urmare din pag. 1)

fete —. Știința Ploiești, S.S.E. Plo
iești. Ra/ină’-ia Teleajen și Rapid reg. 
Ploiești — la băieți. (M. Popescu și 
Gh. Alexandrescu, coresp).

• In București, simbătă și duminică 
se vor disputa două etape, în sala Di- 
■amo. după următorul program: SIM- 
BATA, de la ora 16: S.S.E. nr. 1

București II (m). Rapid—București 
I! (f), Știința — S.S.E. nr. 2 (m), 
S.S.E. nr. 2 — C.S.S. (f). Rapid — 
Dinamo (m). Steaua — Voința (m). 
DUMINICA, de la ora 8: București 
II — S.S.E. nr. 1 (f), Voința — Di
namo (m), București II — S.S E, 
nr. 2 (m). Rapid — C.S.S. (f). Ra
pid — Steaua (tn) și Știința — S.S.E 
nr. I Cm)

Campionatul de șah al R.P.R

Continiându-și
J.O. de iarnă de 
iștii sovietici vor 
in Suedia, iar cei 
fi Canada.

Reprezentativa

pentrupregătirile
la Innsbruck, hoche- 

Intreprinde un turneu 
cehoslovaci In S.U.A.

Reprezentativa U.R.S.S. va susține 
la 11 și 13 decembrie, la Stockholm, 
două întîlniri cu reprezentativa Suediei.

Echipa selecționată a Cehoslovaciei 
va susține între 12 decembrie 1963 și 
6 ianuarie 1964, 12 întîlniri in S.U.A. 
și Canada, în compania celor mai bune 
formații din aceste țări. Reprezentativa 
Cehoslovaciei va juca și cu echipele 
olimpice ale S.U.A. și Canadei.

LOTUL ECHIPEI DE HOCHEI A S.U.A. 
PENTRU TURNEUL OLIMPIC 

DE LA INNSBRUCK

înainte de a participa la turneul de 
hochei pe gheață din cadrul Jocurilor 
Olimpice de iarnă care se vor desfă
șura la Innsbruck, echipa olimpică de 
hochei pe gheață a S.U.A., adversară 
a selecționatei R.P. Romîne în jocu
rile de baraj, va susține un număr de 
25 de întîlniri în Europa.

Lotul echipei S.U.A. este alcătuit 
din următorii jucători:

Portari: Yurkovich. Mc Alpine: 
fundași: Westby, Bukovich. Mc Coy, 
Ross; ațacanți: Schmalzbauer, Brook- 
sove, Dave, Herb, Lilyholm, Fryberger, 
Anderson, P. Johnson, Dilworth, Rei- 
chart, Wiliam și Roger Christiann 
Coppo.

Antrenor al echipei este Eddie Je
remiah.

Hocheiștiî americani vor sosi în 
Europa la începutul lunii ianuarie 1964 
și vor susține jocuri în Uniunea Sovie
tică, Cehoslovacia, R.F. Germană și 
alte țări.

și excelentă. între timp, la Innsbruck 
primii fulgi de nea și-au făcut apariția. 
Toate pîrtiile au fost acoperite cu ză
padă și amenajarea lor a pus pe treabă 
numeroase echipe de specialiști. în 
ciuda acestui fapt organizatorii sînt 
prevăzători... în scopul bunei desfășu
rări a întrecerilor de bob și săniuțe 
(dacă zăpada nu va fi suficientă), or
ganizatorii au comandat o mașină 
specială de... fabricat gheață și zăpadă. 
Mașina este prevăzută cu un frigorifer 
care declanșează cu mare presiune, 
printr-o sită specială, fulgi de zăpadă 
și tucăți fine de gheață.

• Continuîndu-și turneul prin
U.R.S.S., echipa olimpică de hochei 
pe gheață a R.P. Polone a evoluat în 
orașul Penza în compania unei selec
ționate locale pe care a învins-o cu 
7—3 (2—0: 1— 2: 4—1).

(Urmare din pag. 1)

O altă curiozitate: Reicher — 
„specialistul" remizelor — n-a dorit 
egalitate cu Szabo, ci a profitat 
prompt de o greșeală a acestuia în 
finalul de turnuri, înscriind astfel 
prima sa victorie. Cu alternări de 
avantaj a decurs și partida Șuteu— 
Vaisman, în care albul și-a mobilizat 
pînă la urmă piesele grele pentru un 
atac cîștigător. In mod instructiv 
ți-a valorificat avantajul calității 
Gunsberger, care l-a obligat pe Par
tos să suporte a treia înfrîngere. în
trerupte au rămas partidele Ghițescu 
1—Nacht

Marți dimineața 
partidele 
prima rundă. Fără dificultăți a cîști
gat Stan..iu la Partos. iar Radovici 
și Vaisman au făcut remiză. în 
schimb. Troianescu a luptat din greu 
pentru a înscrie un punct întreg în 
partida cu Botez. Dar. partida a fost 
întreruptă pentru a doua oară.

Așteptată cu interes, întîlnirea din
tre Soos și Ciocîltea, aseară, a fost 
o decepție. Nici unul din adversari 
a-a vrut să atace și ..................... ..
deschiderea au urmat 
piese grele, pe tablă apărind o pozi
ție fără perspective. La... adăpostul

și Troianescu—Sutiman.
au fost reluate 

rămase neterminate din

abia încheiată 
schimburile de

limitei regulamentare de 30 de mu
tări, cei doi adversari au înscris pe 
fișe cuvîntui: remiză. Iar noi adău
găm — păcat!...

A fost prima partidă încheiată în 
runda a 4-a și ea a deschis 0 ade
vărată serie de remize, toate în „zona 
celor 30 de mutări" : Sutiman — Bo
tez (31), Vaisman — Ghițescu (30), 
Partos — Radovici (34), Alexan- 
drescu — Reicher (28). Ultima — e 
drept — a fost rezultatul unei lupte 
interesante de ambele părți, încheiată 
cu o urmărire a damei, care a dus 
la. repetarea mutărilor. Și in ultimul 
minut al rundei, o remiză de mare 
tensiune, în criză de timp: Pavlov — 
Nacu.

N-au lipsit totuși partidele de 
atac. Stanciu (cu negrele) a cîștigat 
spectaculos la Mititelu. iar Neamțu 
l-a făcut mat pe Gunsberger. Szabo 
l-a învins pe Șuteu.

O singură întreruptă: Troianescu 
are un pion în plus la Nacht. Ultîmiri 
a obținut o remiză (fără joc) din 
runda a 2-a, cu Șuteu.

. Clasamentul după 4 runde • Soos 
și Stanciu 3, Radovici 21/,. Alexan- 
drescu și Sutiman 2 (1), Pavlov, 
Nacu, Reicher, Ciocîltea, Vaisman și 
Neamțu 2, Ghițescu și Gunsberger 
1% (1), Mititelu, Suteu și Szabo
l‘/c. Nacht 1 (2), Botez 1 (1), Troia
nescu */2 (3). Partos Ț-j.

LA INNSBRUCK A NINS! DAR ORGA- 
NIZATORII PREGĂTESC... ZĂPADĂ 

ARTIFICIALA

în așteptarea zăpezii, lotul schiori
lor austrieci — scrie ziarul vienez 
„Volksstimme" — a fost nevoit să se 
deplaseze la Cervinia (Italia), unde 
timp de două săptămîni s-a antrenat 
avînd la dispoziție o zăpadă abundentă

RD. V.

București

T urneul echipei
de hochei pe gheață 
a orașului

MUNCHEN 4 (prin telefon). — 
în continuarea turneului de pregătire 
pe care îl întreprinde în Austria și 
R.F. Germană, selecționata de hochei 
pe gheață a orașului București a în
tîlnit luni seara in localitatea Inrtsbruck 
echipa profesionistă H.C. Innsbruck, 
în cadrul căreia evoluează și cițivi 
Jucători canadieni. După o partidă viu 
disputată, formația locală a terminat 
învingătoare cu scorul de 10-5 (2-1, 
4 1. 4-3).

După această partidă hocheiștii ro- 
mîni s-au deplasat la Miinchen, unde 
— marți seara — au jucat in compania 
unei combinate alcătuite din jucătorii 
formațiilor A.C. Baden-Toltz și EV. 
Miinchen clasate pe primele locuri ale 
campionatului primei categorii a R.F. 
Germane. Meciul a fost presărat eu 
faze dinamice și a plăcut prin viteza 
acțiunilor. Hocheiștii romini jucînd mai 
bine ca în celelalte întîlniri, au ter
minat învingători cu scorul de 5—2 
,(1—1. 2—0, 2—1) prin punctele in 
scrise în ordine de: Ferenczi (mia. 
6), Czaka (min. 22). G. Szabo (min. 
89), G. Szabo (min 56) și Pană (min. 
60) Tra legătură cu această ultimă 
jpartidă este de subliniat faptul că It- 
aia a IlI-a de atac a echipei noastre 
a dat deplină satisfacție în noua ei 
formulă (loanovici, Fiorescu. Andrei)

Selecționata de hochei pe gheață 
I orașului București iși continuă tur
neul evoluînd la Rosenheim și Bad 
Nauheim

t început turneul internațional 
de fotbal din R. 9. Vietnam
Ieri a început în R. D. Vietnam 

turneul internațional de fotbal la care 
participă echipele cluburilor sportive 
militare din țările socialiste. în pro
gramul fixat initial au intervenit unele 
modificări. Astfel, echipa Steaua n-a 
jucat în prima zi. în grupa respec
tivă (a treia), s-a disputat astfel, la 

r" ' ' dintre VorwârtsNam-Dinh, jocul
(R.D.G ) și „1 Mai“ (R. P. Chineză). 
Fotbaliștii din R.D.G. au cîștigat cu 
2-1 (1-0)

DIETER BOKEl.OH este numele 
acestui tinăr săritor cu schiurile de 
pe trambulină. Alături de H. Recknagel 
șt W. Lesser, el face parte din lotul 
săritorilor R.D. Germane pentru J.O.

de la Innsbruck

FOTBAL PE GLOB
ÎN COMPETIȚIILE EUROPENE

Aseară s-au disputat mai multe 
jocuri în cadrul unor competiții euro
pene.

In „CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI" : Borussia Dortmund — Benfica 
Lisabona 5—01 (în primul joc
1— 2). S-a calificat Borussia. Monaco— 
Internaționale 1-3 (0-2) (în primul 
meci 0-1 j. S-a caiiticat iriicrnSîtCftSÎS; 
Milan — Norrkbping 5-2 (în primul 
joc 1-1). S-a calificat Milan.

In „CUPA CUPELOR" : Olimpiakos 
Pireu — Olimpique Lyon 2-1. (In pri
mul meci: 1-4). S-a calificat Olim
pique Lyon.

Tottenham — Manchester United
2- 0 (primul joc).

în „CUPA ORAȘELOR TIRGUR!" : 
Sheffield Wednesday — F. C Koln 1-2 
(în primul joc 2-3). S-a calificat F.G. 
Koln.

Roma — Belenenses 2-1 (1-0)
(primul meci).

Juventus Torino — Atletico Madrid
1—0 (primul joc).

meciul pentru locul trei: R.A.U.— 
Etiopia 3—0 (l—0). Alte rezultate: 
Sudan—Nigeria 4—0; Ghana—Etiopia 
2—0; Sudan—R.A.U, 2—2, Viitoarea 
ediție a „Cupei Africii" va avea loc 
la Tunis, în 1965

ȘTIRI, REZULTATE

Selecționatele de tineret ale An
si R.F. Germane s-au întîlnitgEst " R-F. Germane s-au întîlnit 

intr-un meci amical Is Liverpool. ^Fot
baliștii englezi au cîștigat cu 4—î 
(2—1), prin golurile înscrise de 
Tambiing (2) și Chismall (2), res
pectiv Lechner.

• Echipa olimpică a R.P. Ungare 
și-a început turneul în Africa, jucînd 
la Dakar cu selecționata 
Fotbaliștii maghiari au 
8—3 (4—0).

Senegaltilui. 
cîștigat eu

® La Liverpool, meci 
campioana Angliei, Everton și Glas
gow Rangers, campioana Scoției, 
pentru desemnarea celei mai bune 
echipe de fotbal din Marea Britanie. 
Meciul s-a terminat la egalitate: 1—1. 
în primul joc Everton cîștigase cu

retut între

„CUPA AFRICII"
în primul
3—1.

Edijia din acest an a „Cupei 
cii“ a fost cîștîgată de echipa 
nei, care a învins în finală cu 
(2—0) selecționata Sudanului.

• Meciul 
Galatasarai 
miior de finală aie „Cupei campioni
lor europeni" a fost fixat pentru 11 
decembrie, pe stadionul Flaminio din 
Roma.

de baraj F.C. Zurich— 
Istanbul din cadrul opti-

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
VARA ATLETICA IN AUSTRALIA

în timp ce în emisfera nordică a 
venit iarna, în Australia a început 
sezonul atletic de vară. La Sidney, 
Melbourne, Brisbane, s-au desfășurat 
primele întreceri de selecție a lotului 
olimpic australian. Săritorul în înăl
țime Anthony Sneazwell (cîștigător 
Ia jocurile preolimpice de la Tokio 
cu 2.20 m) a obținut la primul său 
concurs rezultatul de 2.13 m. Tînăra 
atletă Burvill. o mare speranță a 
sprintului australian, a realizat 23,8 
la 220 yarzi, colega sa Black — 
11,4 pe „suta" de metri (dar cu vînt 
favorabil). Frith — 1.70 la înălțime, 
6,30 la lungime și 4700 puncte la

pentatlon, performanță care e înscrie 
printre favoritele olimpice ale probei.
ECHIPA R. P. ROMÎNE IN GRUPA 

D LA CAMPIONATELE MON
DIALE DE HANDBAL IN 7

GENEVA (Agerpres). — Comitetul 
de organizare a celui de-al 5-lea 
campionat de handbal în sală, care 
va avea ioc între 6 și 15 martie 1964 
în R.S. Cehoslovacă, a desemnat ora
șele unde se vor dispula meciurile 
eliminatorii și a definitivat cele patru 
grupe.

Grupa A va reuni, la Gottwaldow, 
formațiile R.D. Germane. R.P. Ger
mane și cîștigătoarele meciurilor de 
calificare R.S.F. Iugoslavia—Austria; 
Canada—S.U.A.

La Bratislava, în grupa B, au fost 
repartizate echipele Suediei, Islandei 
și cîștigătoarele partidei de baraj: 
R.P. Polonă —R.P Ungară, precum și 
o echipă din Africa, încă nedesem
nată.

In grupa G, Ia Praga, R.S. Ceho
slovacă și Danemarca vor avea ca 
adversare pe câștigătoarele meciurilor 
Franța—Spania și Elveția—Luxem
burg. La Pardubice, în grupa D. se
lecționatele R.P. Romîne, campioană 
mondială, și Japoniei se vor întrece 
cu echipele învingătoare în meciurile 
de calificare: Norvegia—Olanda și 
Finlanda —U.R.S.S. Din flecare grupă, 
primele două clasate se califică pen
tru turneul final.

COMITETUL de organizare a j 
Iîmpice de vara a comandat 1. 
olimpice care urmează să fie 
primilor clasați la întrecerile de 
Dintre acestea, 363 medalii sînt < 
din argint și 373 din bronz. Ni 
daliilor de bronz este mal mai 

■ deoarece la turneul de box si 
și semifinaliștii.

CIȘTIGATORUL ediție! din ace 
neului internațional de tenis de 
don, americanul Chuck McKinley 
să se aîăture „circului" de tenî 
nisl al lui Jack Kramer. McKinley 
considerat drept cel mai bun ti 
maior al anului, a și semnat i 
cu Kramer.

PARALEL cu pregătirile în ved 
piadei din vara anului viitor, j 
cordă atenție și întrecerilor o 
iarnă de la Innsbruck. Federații 
de schi a selecționat patru schi 
lizați în probe alpine și 9 spe 
combinata nordică, care vor p 
Olimpiada de iarnă. Schiorii ja 
sosi la Innsbruck la sfîrșitul lu 
brie.

FEDERAȚIA engleză de fotbal 
că la întrecerile turneului final 
natului mondial de fotbal din a 
terenuri nu vor fi admiși decît 
teri și operatori cinematografici 
țimea de maximum... 1,67 m. Ac 
tru ca să nu fie împiedicată bu 
tate a meciurilor pentru restul 
lor.

URMIND linia reclamei zgomoti 
iul profesionist american Casius C 
gerul Iui Sonny Liston la titlul 1 
imprimat un disc cu un cîntec 
„Eu sînt cel mai mare". în le 
noile îndeletniciri ale pugilistuli 
tic muzical a declarat : „Discul 
bun de nimic, dar are meritul câ 
mot în jurul numelui lui Clay'. E 
ceea ce au nevoie managerii și 
torii meciului Clay — Liston 1

SPECIALIȘTII englezi au const 
grijorare că fotbalul devine un j 
dur în Marea Britanie. Sâptămîr 
Denis Law a lost cel de al 21-le 
profesionist eliminat de pe teren 
ceputul campionatului. Conduăcp* 
lului britanic au hotărît acum so 
o comisie specială de discipline 
cu largi puteri. Comisia a anunțe: 
mă hotărîre : eliminarea unui j 
pe teren atrage — obligatoriu 
pendare pe timp de o lună pn 
amendă bănească.

O MARE surpriză a fost înreg 
cent pe velodromul din Melbou 
ciclistul Sergio Bianchetto, campi 
liei și de două ori campion mon< 
matori, a fost învins de australi 
don Johnson, în vîrstă de 17 an

ECHIPELE de hochei pe gheață 
Germane și R. F. Germane se 
la 14 decembrie pe noul stadie 
de iarnă de la Innsbruck în ve 
semnării echipei care va reprez 
mania la turneul olimpic de hocl 
celași patinoar, între 26 și 28 de, 
va desfășura un turneu internațior 
chei pe gheață la care vor pârtie 
tre altele, reprezentativele Uniui 
tice și R. S. Cehoslovace.

LA MOSCOVA s-a anunțat că 
vietici Valeri Brumei, Igor Ter-i 
și Valeri Bulîșev vor pleca în 
Cuba. Cei trei sportivi vor împi 
experiența lor atleților cubani.

PENTRU a atrage cît mai mulți 
clubul englez de fotbal Manchest 
a introdus o „inovație”. In pauze 
rîlor sînt oferite spectacole de da 
dome interpretate de balerine I 
aflarea acestei știri un conducăti 
buîuî „West Bromwich Albion" a 
pe un ton sever : „Noi încercăm 
spectacol numai în timpul meciul 
nu ne interesează".

LA FRIBURG a încetat din viat 
stă de 78 ani. Max Zimmermann, 
vîrstnic arbitru activ de fotbal di 
nia occidentală. In cariera lui *. 
dus peste 1300 de meciuri

ZIARUL „Leninskoe Znamie" a a 
șnlcul Zurub Zobîa, un băiețel <i 
care traieșîe ®
ziuă, s-a dovedit un taleni șar.îjî 
învlngîad numeioși jucători matur 
rînd, Zobia a primit vizita fostului 
mondial Mihail Botvinnik, care șt 
să-l ajute in dezvoltarea talentu 
șahisUc.

CU PRILEJUL unui concurs atlel 
șurat pe stadionul Nacional din Li 
tivul peruvian Roberto Abugattas 
lit un nou record al Americii . di 
proba de săritură în înălțime tre 
cheta înălțată la 2,07 m. Vechii 
ora de 2,06 m și aparținea acelui 
din anul 1962.

LA l NOIEMBRIE, clubul maghia 
bal M.T.K. Budapesta a aniversi 
ani de la înființare. M.T.K. a cî 
18 ori titlul de campioană a ță 
două ori „Cupa Europei centrale

CURSA automobilistă „Marele F 
orașului Tandil", localitate situat 
km de capitala Argentinei, Buem 
s-a încheiat cu un bilanț tragic : 
Dintre aceștia, doi au fost ocupa 
avion ce urmărea din aer întreci 
care s-a prăbușit pe pistă.

Co PRILEJUL centenarului fotbal 
tanic, federația de specialitate di 
Britani© a primit un mare numai d 
atît din țara cît și din străinătate 
care ziarele scriu că unele valoxe 
de mii de lire. Printre aceste d 
află tablouri» tăvi din argint grai 
voare scumpe, precum și un spies 
logîu elvețian.

LA FORMIA, Ungă Neapole, c 
Italiei de decatlon, Franco Sar, c 
un nou record național cu un tc 
7343 puncte. El a obținut în fslu 
și calificarea pentru Jocurile Olm 
la Tokio. Recordul precedent îi c 
tot lui și era de 7195 puncte.

CEA DE A X-a aniversare a „Eur 
lui" va fi sărbătorită anul viitor 
xelles printr-un interesant meci de 
între o combinată S.U.A.—U.R.S.S. 
tul Europei. întrecerea va avea loc 
șitul lunii iunie, sau în primele 
lunii august.

UN RECENT comunicat al F.I.FJ 
ță că în Europa există în momț 
față 110.249 cluburi, 296.762 ec 
8 220 500 jucători de fotbal.
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