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Pwnet Sinal ân campionatul republican 1963

rn. Glii(cscu-campion de șah al R. P. Romînc
Nu era greu de presupus că ultima In discuție rămînea doar al treilea 

•undă a finalei nu va mai aduce vreo clasat, care obține dreptul de califi- 
«himbare pe primul loc al clasamen- care automată în finala ediției anului 
ului. Și presupunerile s-au adeverit, următor. Acesta este Traian Stan-

V. TOFAN

8 p.; 17. G.
Buc.) 
greșul
Buc.)
gistul

RD. V.

Noul campion, Theodor Ghițescu, în timpul ultimei runde.
Foto : T. Roibu

,Duelul" Ghițescu - Ciocîîtea, pre- 
ungit de-a lungul jumătății a doua a 
urneului și rezolvat în runda penulti
mă, n-a mai putut fi reluat, distanța 
le 1 punct care separa pe lider de 
irmăritorul său dovedindu-se sufi
cientă pentru victoria primului. Campion 
le șah al R. P. Romine pe anul 1963 
:ste inginerul constructor Theodor 
jliițescu, maestru internațional. El își 
nscrie pentru prima oară numele pe 
ista campionilor țării.

In ultima rundă, in partida cu Botez, 
ui Ghițescu îi era suficientă o re- 
rdză pentru a-și asigura locul întii în 
lasamentul final. Deși cu albele, Bo- 
ez n-a putut evita manevrele de sim
plificare ale adversarului, partida luînd 
sfîrșit cu un rezultat de egalitate.

Aceeași soartă a avut-o și ultima 
jartidă a lui Ciocîîtea, împotriva lui 
Suteu. Campionatul era jucat...

Echipele Institutului Politehnic București 
au cîștigat „Cupa 30 Decembrie” la gimnastică

Organizat de Centrul universitar 
București, concursul desfășurat ieri di- 
iiineațâ a reunit aproape’30 de echi- 
oe. Excelent pregătiți, reprezentanții 
Institutului Politehnic s-au impus a- 
rroape la toate categoriile cîștigînd 
,’Cupa 30 Decembrie". Lectorii Gineta 
Stoenescu și Nicolae Cruli și-au văzut 
îicununâte roadele muncii lor: nume- 
■oși studenți de la acest institut; prin- 
re care Eugenia Lupan, Tt Guțtf, N. 
Bîrliba, A. Budai, s-au sitttăt de fie
care dată pe locuri fruntașe. <3 meri* 
:iune pentru studenții de la Agronomie 
(anțrerior, lector J. Avram) care, deși 
i-au avut „condiții speciale", s-au si- 
mat pe primul plan al întrecerilor, lâ 
lategopia a IlI-a. Note bune și pentru 
echipele Institutului de Construcții 
[lector, D. Grănescu) și Universității 
[asistent I. Tudorah).

REZULTATE TEHNICE. ECHIPE: 
cat. a H-a : 1. I. Polit. 104,50 p; 2. I. 
Agronom. 99,65 p; 3. Univ. 99,20 p; 
:at. a Il-a : 1. I. Polit. 73,10; 2. Univ. 
71,85 p ; 3. I. Gonstr. 70,65 p; cat. I și 
naeștri: I. Politehnic. INDIVIDUAL 
2OMPUS. cat. a IH-ai 1. A. Budai 
(I.P.) 18-60 p; 2. S. Popoia (1 P.) 
17,90 p; 3. I. Sabău (I. Agr.) 17,60 p; 
:at. a H-a: 1. St.?Joltviiischi (U) 18.70; 
I. I. Lazăr (U) 18,60 p-; 3. 1. Gheor
ghiu (I. P.) 18,40' p; cat. J: 1. N. 
Bîrliba .(I.P.) 18,70: p; 2. Cj Brassier 
(I.P.) 18,35 p; 3. A. Horvat (I.P.)

Luni 23 decembrie 1963

ciu, în fața căruia vechiul maestru G. 
Alexandrescu a trebuit să se recunoască 
învins după 56 de mutări.

Au mai fost trei partide decise. 
Giinsberger l-a învins pe Vaisman, iar 
Nacu a pierdut la Szabo. In fine, Soos 
l-a învins pe Troianescu.

Restul, remize: Neamțu — Pavlov, 
Partos — Mititelu, Nacht — Radovici, 
Sutiman — Reicher.

Cu aceasta, tabelul de rezultate al 
finalei campionatului republican de 
șah, ediția 1963, este complet. Iată 
clasamentul f al :

1. Th. Ghițescu (Spartac București) 
13'/i puncte (din 19 posibile) — cam
pion al R.P.R.; 2-3 V. Ciocîîtea și Tr. 
Stanciu (ambii Unirea București) 12’A 
p.; 4. G. Radovici (Petrolul Ploiești) 
12 p.; 5-6 M. Nacu (Electronica Buc.) 
și B. Soos (Știința Cluj) lO'/i p.;
7-8. S. Neamțu (Feroviarul Craiova) și

maeștrL T. T. Guțu
2. Al. Bogdan (I.P.)

18,25 p. Cat. 
(I.P.) 18,95 p;
18,60 p. ț ’ ,;1 F

La fete, în afara studentelor de la 
Politehnică, o impresie bună au lăsat 
gimnastele de la Medicină, mai ales 
Teodora Donat, cu ani. în urmă cam
pioană școlară a Capitalei. Bine s-au 
comportat și studentele ji.e la I.S.E. și 
Inst. de Petrol si Gaze.

REZULTATE ’ TEHNICE : ECHIPE. 
Cat. a Hl-a: 1. I. Polit, 105,48 p; 2. 
I.S.E, 103,81 p; 3. I. Petrol-Gaze 101,44 
p; cab a Il-a : 1. I. Polit 107,72 p; 2. 
I.M.F. 106,15 p; 3. Univ. 106,06 p; cat. 
maestre: Elena Niță (I. Coristr.) INDI
VIDUAL COMPUS, cat. a Hl-a: 1. 
Eugenia Lupan (LP.) 18,77 p; 2. Ma
ria Ferezan (I. Petrol-Gaze) 18,56 p; 
3. Filke Amacher (I.M.F.) 18,43 p; 
cat. a (I: 1. Teodora Donat (I.M.F.) 
19,02; 2. Aneliese Yost (I.M.F.) 18,86; 
3. Filofteia Căpățînă (I. Ped.) 18,52,

Foarte reușită, demonstrația finală 
de gimnastică artistică susținută de 
studentele Felicia Ștefănescu și Vic
toria Dușa de la Universitate.

A fost un concurs, bine Organizat, la 
reușita căruia și-au adus aportul și 
cîțiva dintre cei maî eunoscuți arbitri, 
în frunte cu prof. Elvira Chivulescu, 
Aurelia Bunea, Elena Șargo, C. Culda 
și S. Magda. , '
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M. Pavlov {Electroriica Buc.) 10 p. ; 
9-10. Gh. Mititelu (Farul Constanța) 
și C. Bote^ (Unirea Buc.) 9% p. ; 
11-12. A. Giinsberger (Știința Timi
șoara) și C. Partos (Petrolul Ploiești) 
9 p.; 13-15. Ern. Reicher (Electronica 
Buc.), 1. Szabo (Voința Satu Mare) și 
O. Troianescu (Progresul Buc.) 8V2 p'.; 
16. ,M. Șute® (Steagul roșu Brașov) 

Alexandrescu (Metalul 
7Vs p.; 18-19. E. Nacht (Pro- 
Buc.) și M. Sutiman (Spartac 

7 p.; 20. V. Vaisman (Siderur- 
Galați) 0’/i p.

Dispute 
campionatului

Campionatul republican de tenis de 
masă pe 1963 s-a încheiat. Și avem 
satisfacția de a fi asistat duminică 
dimineața, în cea de a 5-a zi de în
treceri a ultimei etape, la dispute în- 
tr-adevăr pasionante, care au încununat 
competiția. .După consumarea turneu
lui pe echipe masculine, concurs oare 
a revenit în mod categoric formației 
C.S.M. Cluj (antrenor emerit F. Pa
neth), aceiași jucători clujeni au ofe
rit asistenței (din păcate, restrînse) 
din sala Floreasca, un autentic festi
val al jocului cu mingea de celuloid, 
prin partide foarte atractive, de un 
nivel tehnic superior, în care campio
nul la simplu n-a putut fi cunoscut 
decît... în ceasul al lțț-lea.

Cu o zi înainte, la capătul prelimi
nariilor, se calificaseră în turneul ce
lor mai huni 4, Radu Neguiescu, cam
pion pe 1962, Dorin Giurgiucă, Gheor- 
ghe Cobîrzan și Adalbert Reti. Apre-

NOI ASOCIAȚII SPORTIVE
VASLUI. — în localitate au luat 

ființă zilele trecute două noi asociații 
sportive. Una la l.G.O.'Vâsliți și cea
laltă la O.C.L. Mixt. Cele două noi 
asociații cuprind în rîndurile lor 320 
de membri UCFS, dintre câre unii ac
tivează în secțiile pe raniură de sport, 
iar alții se întrec în pr irita etapă a 
Spartachiadei de iarnă.

Numărul asociațiilor sportive, din rd.-.
ionul Vaslui a ajuns la 49. ' :■

Instantanee

TRENURILE VESELIEI
lAumivncă., Gara de Nord parcă <era 

adevărat... stadion. De pe pistele 
pătrățele ale peroanelor luau Star- 
sute și side de sportivi bucurește- 
Plecarea o clădea crainica, la in

tervale scurte, spre taberele de la Si
naia, Poiana Țapului, Bușteni, Pre
deal. în acel moment, veselia celor 
care porneau in cursă era și mai ■mare. 
Suporterii își îmbrățișați cu dragoste 
favoriții. iar bind trenul începea să 
alunece pe pirtia argintie de ■oțel, de la 
un cap la celălalt al peronului tiu 
auzei dectt; „Vacanță plăcută -copii!“...

Acum, Jet ritul" este -ocupat de spor
tivii de la școala medie „Mihail Sado- 
vearui". Printre ei, .Mihai Ivanr-sctt din 
clasa a V-îH-a. Mihîri Otari® Țcilasa 
a XI-a) și alți sportivi fruidași la în
vățătură. Merg să-și petreacă vacanta 
de iarnă la Bușteni. La dOțiva metri, 
îi urrtează plutonul cielc/r mai buni 
sportivi de la Școala medie de muzică 
nr. 2. S-au urcat in vagon, și-au dat jos 
rucsacurile din spate și acum citită o 
melodie veselă. E și firesc. Au medii 
numai de 9 și ÎO, iar la Predeal îi 
așteaptă zeci de întreceri de săniuș și 
schi.

Tii, dar voinicii ăștia echipați ptnă-ti 
dinți de unde mai sînt ?

— De la Palatul Pionierilor, ne răs
punde o „cravată". Apoi cu autori
tate :

—■ Faceți Ioc, vă rog !
— Pacem, dacă ne spuneți unde vă 

duceți ?
— La complexul sportiv școlar de 

la Predeal.

pasionante in finalele 
repIîlMH de tenis de masă

ciind comportările din meciurile pe 
echipe victoria surîdea, deopotrivă, pri
milor trei. Dar... niciodată nu se știe 
de unde sare iepurele. După primele 
patru meciuri, fiecare pretendent la 
titlu avea cîte o înfrîngere. Prima o 
înregistrase Negulescu la Giurgiucă. 
Campionul a jucat puțin crispat, a 
contrat „moale" și, firește, a pierdut 
(2—3). De la început se încurcau „ițele" 
finalei. In continuare, Cobîrzan. 
orientîndu-se bine tactic și folosind 
contre scurte, aproape de masă, nu 
l-a lăsat pe Reti să-și desfășoare ata
cul și a dispus de acesta în trei se
turi. A urmat partea a dotia a prelun
gitei „uverturi", în care rolurile s-au 
inversat. De data aceasta Reti a ata
cat tot timpul și nu i-a permiș lui 
Giurgiucă să-și pună în acțiune top- 
spinul (3—1), iar Negulescu a stră
puns deseori, cu fulgerătoare lovituri 
de pe stingă, apărarea mult prea pru-

MlZIL. — De curînd, pe lingă co
operativa Unirea Meșteșugarilor a luat' 
ființă asociația sportivă Voința (pre
ședinte Sotir Dumitrescu). Priiitre pri
mele obiective ale noului consiliu sînt: 
organizarea în cele mai bune condi- 
țiuni a etapei pe asociație a Sparta
chiadei de iarnă ă tineretului, ame
najarea unui club, mărirea numărului 
membrilor UCFS la 220 (numărul, lor 
la constituirea asociației ă fost de 130), 
înființarea secțiilor de atletism, volei, 
tir, șah etc.

■. . Al, RIROȘCA-goresp,

• ■ ■

— Cite zile stdti in tabără?
— O.pt.
— Păcat! — încercăm noi.
— De ce ?
— Păi, „Vaporul veseliei" organizat 

la Palat?...
— Ce, la Predeal nu facem carna

val ? Sau poate nu știți că în coloana 
asta avem și membrii d.ta cercul dra
matic ?...

Mai aflăm de la profesorii de edu-. 
anție fizică, însoțitori ai grupalia de 
pionieri și șcafacri de la Palat, că cel 
100 de sportivi au fost selecționați din
tre cei ffiai buni elevi la ’ învățătură. 
Cîteva exemple: surorile Maria șl 
Victoria ‘Gfeiță din clasele a Xf-a și a 
X-a de la Școala .medie nr. 94, Lucian 
Gălățeanu elev in clasa a X-a a 
Școlii medii nr. 1, Diana Nioulescu 
piomeră în. clasa a V-I-a la Școala de 
8 mi nr. 11 și așa mai departe.

Prin dreptul nostru trec acum ele
vii de la „medie 40“. Pășesc încet, 
apăsat, in tempoid cadențai .al bocm- 
cilor grei de schi. în riadul intri, 
Ruxandi'a Clenciu din clasa a Vîl-a 
și colega ei Cristina Georgescu — a- 
mîrulouă eleve fruntașe la învățătură. 
Merg în tabără tot pe Valea Prahovei, 
unde vor sta zece zile.

în sflrșit, crainica dă plecarea și 
acestei serii. Veselia e generală. La 
ferestrele vagoanelor răsar zeci de 
căciulite.

Vacanță plăcută, copii !...

lui Cob îrzan și a cî ști gat toi? 
Apoi, s-a trecut direct la epi-

dentă a 
cu 3—1. 
log. Cobîrzan nu a putut rezista nici 
vervei lui Giurgiucă — deși a dat 
dovadă de tenacitatea sa - obișnuită —' 
și a pierdut la limită (2—3), iai- Ne-: 
gulescu, indecis ca ofensivă în final» 
a cedat la Reti (2—3), furnizîndu-ne, 
însă, în compania acestuia, o partidă 
de un dinamism rar întîlnit.

Giurgiucă și Reti înregistraseră doar- 
cîte o înfrîngere și se aflau la ega-, 
litate de puncte după toate etapele. 
Dar, cum regulamentul precizează ca: 
un ultim criteriu victoria directă, 
Adalbert Reti obține (pentru prima 
dată) titlul de campion.

Destul de atractiv s-a prezentat șt 
turneul celor mai bune patru jucătoa-, 
re. Ella Constantinescu, în deosebita 
dispoziție de joc, nu a pierdut nici un 
set în toate întîlnirile, întreeînd-o chigr 
și pe campioană, Maria Alexandru, ețt 
3—0. Invingătoarea a fost la. fel de: 
sigură pe jocul de apărare și, în plus, 
in momentele de activizare a avat nit 
procent ridicat de lovituri ofensivei 
reușite. Maria Alexandru și-ia păs
trat totuși titlul, datorită avantajului, 
substanțial de puncte acumulat în eta
pele precedente. Remarcăm totodată, 
constanța și dîrzenîa lui Catrinel Fosi 
lea ca și saltul valoric al tinerei <:ju-î 
cătoare Victoria Jandrescu, calificată 
și ea în turneul celor măi bune.

La dublu bărbați, Negulescu-Reti, îni 
vingători fără emoții de-a lungul între* 
gii competiții, au cîștigat etapa, hwm

N. MARDAN.

(Continuare îrt jrafy, O. 4’Oj.
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44 în plină desfășurare
Corespondenții ne scriu despre „Concursul

pentru insigna dc Polisportiv “

PROGRESUL BUCUREȘTI—FA
RUL CONSTANTA 3-2 (15—13, 
6—15, 15—11, 6—15, 15—6). Partidă 
spectaculoasă și aprig disputată, cîș- 
jigată pe merit de sportivele de la 
Progresul, care au fost mai atente 
fin finalul seturilor. Ambele echipe au 
dat însă dovadă de inconstanță. Cî
teva exemple: în setul 1 Farul a con
dus cu 11—5 dar a fost egalată la 13 
și setul a revenit... Progresului: în 
setul al doilea, este rîndul Progresu
lui să conducă (6—2) și... să piardă 
setul! S-au remarcat: Ecatejina Rog 
și Antoaneta Maricuța (Progresul), 
maria Pintea (Farul). A condus bine: 
y. Voicu-București. (N. Tokacek- 
icoresp.).

DINAMO BUCUREȘTI - ȘTIINȚA 
CLUJ 3—1 (15—6, 11—15, 15—10
15—12). Așteptată cu deosebit interes, 
întrucît Știința Cluj a realizat de cele 
jnai multe ori meciuri frumoase în 
București, partida de ieri nu a 
corespuns. Mai mult, a fost o ade
vărată deziluzie pentru spectatorii 
prezenți ieri dimineață în sala Di
namo din Capitală. Jocul s-a mai în
viorat întrucîtva în ultimul set, cînd 
la Dinamo au intrat în formație Ma- 
ritlena Ștefănescu și Helga Schreiber. 
In rest, am asistat la un joc fără 
iniei un fel de orizont, în _ care greșe
lile au abundat, 
prezentîndu-se slab 
vins dinamovistele, 
gătiri generale mai 
Gh. Constantinescu 
I. Scurtu (Știința)

Pădurefu și Papugiu (Steaua) au sărit prompt la fileu, blocînd mingea expe
diată de Picu (Rapid). Fază din meciul Steaua — Rapid 3—0.

Foto : R. Teodor

dar... nedorităl — cu pulovere gri și 
bleumarin. Doar scorerul avea regu
lamentara cămașă albă...

BRAD. Boxerii de Ia asociația „Au
rul" au trecut de curînd normele pen
tru „Insigna de Polisportiv". Astfel, 
M. Sueiu, C. Szabo, I. Similie, au rea
lizat fiecare 13 sec. pe suta de metri 
iar G. Enache, I. Tirică, F. Moroșan 
au obținut cu toții un rezultat de peste 
10 m Ia aruncarea greutății. Sportivii 
de Ia „Aurul Brad" au îndeplinit nor- 
melp de gradul II ale „Insignei de Poli
sportiv". (Tr. Bora —- coresp.).

SEGARCEA. Recent, asociația spor
tivă Recolta din comuna Măceșul de 
Jos, din raionul Segarcea (reg. Olte
nia) a organizat un concurs pentru tre
cerea probelor din cadrul „Insignei 
de Polisportiv". Cu acest prilej s-au 
desfășurat întreceri de gimnastică, 
cros, căfărări, triatlon, turism și ci
clism. Tinerii Maria Drăghici, Paula 
Pîrvulescu, Ion Florescu, Dumitru 
Barbu, Lucian Vîrdaru și alți 20 de 
sportivi au îndeplinit normele de gra
dul doi. (M. Corvin — coresp.).

FOCȘANI. Concursul pentru „Insigna 
de Polisportiv" a stîrnit un deosebit 
interes și printre tinerii din raionul 
Focșani. Pînă în prezent peste 2500 
de sportivi au trecut o parte din pro-

bele 
scurt 
văzute în regulament. Fruntași pe ra
ion în această acțiune sînt tinerii din 
comuna Tichiriș (asociația sportiv; 
Poarta Vrancei). Aci, 43 de tineri ș 
vîrstnici în frunte cu președintele a 
sociației sportive, tov. Nichifor Cova 
leschi, au trecut toate probele prevă 
zute în regulamentul competiției. (N 
Bobocea — coresp.).

PLOIEȘTI. în raionul Teleajen 
peste 3.500 de tineri au fost angrenaț 
pînă în prezent în „Concursul pentri 
Insigna de Polisportiv44 (St. Constan 
tin — coresp.).

★
Ne -au mai trimis știri despre între 

cerile pentru „Insigna dc Polisportiv' 
corespondenții: V. Petrescu (Tîrgo 
viște), A. Kontrai (Dej), M. Seuleant 
(Constanța), D. Vatau (Gherla), 1 
Pietraru (Sibiu), C. Olaru (Lugoj) 
D. Tancu (Răoari), V. Ștefănescu (C 
Turzii), G. Lupescu (Satu Mare), L 
Deac (Bistrița), I. Zarioiu (Km. Vil 
cea), I. Ion (Ploiești), C. Gruia (Bra 
șov), Ș. Băloi (Petroșeni), I. Stan (Ti 
mișoara), C. Filiță (Tecuci) ș.a.

„Concursului", uriuîud ca în 
timp să treacă toate normele pre-

cele două echipe 
pregătite. Au în- 

datorită, unei pre- 
bune. Antrenorii 

(Dinamo) și prof.
, , nu trebuie să se 

’declare mulțumiți de calitatea jocului 
prestat de jucătoarele lor. Ar fi de 
dorit ca ei să dea mai multă însem
nătate pregătirilor în vederea acestor 
jocuri atît de utile, disputate în ca
drul „Cupei F.R. Volei".

C.S.M. CLUJ — ȘTIINȚA BUC. 
3—0 (14, 11, 10). In ciuda scorului 
echipa oaspe a luptat cu C.S.M. 
de la egal la egal în majoritatea tim
pului. Ba, chiar, uneori a fost supe
rioară, avînd un avans de 5—6 puncte 
ca în seturile 2 și 3. Voleibalistele de 
la C.S.M. au cîștigat totuși datorită 
atacurilor mai eficace șl calmului do
vedit în finalul seturilor. S-au remar
cat: Viorica Suciu, Magdalena Popa 
'(C.S.M.), Mariana Vlăsceanu (Știința). 
ÎA condus foarte. bine Al. Pop-Baia 
IMare. (Șt. Tămaș-coresp).

ALTE REZULTATE: Voința Cra
iova - Rapid București 2—3 (17—15, 
12—15. 8—15. 15—7. 8—15).

LA ASOCIAȚIA SPORTIVA TEHNOLEMN-TIMISOARA
FONDURILE BĂNEȘTI SIMT CHELTUITE FĂRĂ CHIBZUINTI

7 ?

MASCULIN

STEAUA—RAPID 3—0 (6, 14, 17). 
Tinerii jucători de la Rapid, așa cum 
se vede și din scorul final al meciu
lui, au dat o replică serioasă echipei 
Steaua. Voleiul practicat de cele 
două echipe a fost de un nivel me
diocru. Singurii care au căutat să de
pășească această treaptă au fost 
Mincev și Costinescu de la Rapid, Po- 
rojnicu și Susan de la Steaua. Arbi
trul S. Gheorghiță-București a condus 
neatent, comițînd foarte multe gre
șeli.

încă un lucru i-a nemulțumit pe 
spectatorii prezenți la acest meci: e- 
chipamentul neregulamenta-r al arbi
trilor. Astfel, arbitrul principal era 
îmbrăcat cu un pulover verde, cel 
secund cu un pulover albastru, în timp 
ee arbitrii de colț — policromie perfectă

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — DINAMO 
BUCUREȘTI 2—3 (15—11, 15-13. 
13—15, 6—15, 13—15).^ Joc viu dis
putat, de nivel tehnic TmnT'Ș'ființa pu
tea învinge. A cîștigat primele două 
seturi, iar în cel de-al treilea a condus 
mult timp, pierzîndu-1 doar în final 
Tn continuare, dinamoviștii, datorită 
pregătirii fizice mai bune și a plusului 
de experiență arătat de Corbeanu, 
Păunoiu și Cozonici, cîștigă cu 3—2. 
De la Știința s-au evidențiat: Copaci, 
Cîrjoilescu, V. lordache. (A. Arnăutu- 
coresp.).

ALTE REZULTATE: Știința Galați- 
Progresul București 3—1 (15—1,
15—17, 15—10, 15—7), Tractorul
Brașov - C.S.M.S. lași 3—0 (10, 
Știința Cluj - Minerul Bihor 
(15-10, 6-15, 15-5, 15—1-2), 
Constanța - Petrolul Ploiești 
(16—14, 16—14, 5—15, 15—12).

★
In numărul nostru de mîine — a- 

mănunte asupra jocurilor din provin
cie și ale celor masculine și feminine 
din seria a Il-a.

4, 9),
3—1
Farul
3—1

Tn cadrul adunărilor generale ale 
asociațiilor sportive, programate în 
întreaga țară în lunile decembrie și 
ianuarie, se dezbat probleme majore 
ale activității sportive de mase și de 
performanță. Am vizitat în aceste zile 
asociația sportivă „Tehnolemn" din 
Timișoara, al cărei consiliu se pre
gătește pentru adunarea generală de 
dare de seamă.

Un punct important în activitatea 
desfășurată în anul care se încheie 
peste puțin timp este și acela privind 
modul cum au fost realizate și cum 
au fost folosite . fondurile bănești. Vă 
mărturisim că i-am găsit în evidentă 
încurcătură pe membrii consiliului aso
ciației sportive în frunte cu secretarul 
(G. Banga — care ține din luna iunie 
și locul președintelui) șl responsabilul 
cu munca administrativ-financiară 
(L. Castel). Motivul? Tocmai faptul că 
nu vor putea motiva membrilor UCFS 
felul negospodăresc în care au admi
nistrat veniturile asociației.

Să vedem cum stau lucrurile.
In anul 1963 consiliul asociației 

sportive „Tehnolemn" a reușit să asigu
re strîngerea cotizațiilor UCFS în propor
ție de 100%, îndeplinind astfel la acest

ce în ■ ■■

Să nu vă prindă mirarea citind rîn- de obicei, o nejustificată vacanță. Cam- 
'dtirile ce urmează:

A început turneul final al campiona
tului de șah al Capitalei, edilia 1963. 
Runda întîi era programată pentru 
ziua de 9 decembrie. Concurenți și ar
bitri s-au prezentat la locul desfășură
rii^ sala Progresul din str. Lipscanii Dar 
iată că organizatorii concursului (N.N. 
comisia de șah a orașului București) 
au considerat necesar să suspende pe 
Ioc întrecerea, amînind-o cu două săp- 
tămîni, pentru a mai găsi și alți con
curenți cu care să fie completată lista 
finaliștilor. Pînă atunci — zi (adică- 
14 zile!) de odihnă...

Faptele corespund realității. Să mai 
adăugăm mențiunea că cei așteptați 
să joace în turneu sînt maestrul spor
tului Em. Reicher — actualmente par
ticipant Ia finala campionatului repu
blican — și candidatul de maestru VI. 
Bondoc — demonstrator... la același 
campionat.

E drept, prezența unui maestru al 
sportului la finala campionatului Ca
pitalei era binevenită și... dorită. (La 
ultimele trei ediții n-a luat parte nici 
un maestru). Dar organizatorii 
trebuiau să-și dea seama mai curînd 
de amănuntul că Reicher nu poate juca 
„simultan" în două competiții 1...

Adevărul este că maeștrii bucureșteni 
ocolesc cu adevărată perseverență cam- 

■ pionatul lor, deși normal ar fi ca acest 
turneu să reprezinte o confruntare a 
tuturor vîrfurilor șahiste din Capitală, 
un criteriu de verificare a forței aces
tora. Cînd însă campionatul Capitalei 
este programat „la concurență" cu fi- 

• nala campionatului țării, absențele 
maeștrilor sînt perfect motivate... Fap
tul nu este nou. Am mai avut prilejul 
să-l notăm și la precedentele ediții 
(v. „Sportul popular" nr. 3711 din 29 
oct. 1960).

: • f: Repetăm întrebarea : de ce în, de-;
- cembrie? De ce nu se poate găsi o pe- 
. rioadu mai propice pentru organizarea 

acestei întreceri ? lată, facem 1 o pro
punere. Finala campionatului Capitalei 
1* se joace în februarie sau martie, 
laui în care vîrfurile șahiste își iau

pionatul bucureștean ar fi astfel pentru 
ci și un foarte util antrenament. Și o a 

—doua propunere, care nu trebuie să 
pară prea îndrăzneață: campionatul 
Capitalei să fie organizat după „siste
mul elvețian", un sistem foarte uzitat 
în toate țările, permițînd angrenarea 
unui număr mare de concurenți pe o 
perioadă redusă de timp. Am putea 
avea în acest fel un campionat al Ca
pitalei cu 2—300 de participant și cu 
numai 10—12 runde, o întrecere inte
resantă, frumoasă și utila.

Ieri in Cupa F.R. H

STEAUA ȘI RAPID
Etapa'de ieri ă „Cupei F.R.H", 

fășurată în sala Floreasca, în 
asistențe mai numeroase ca In 

zile, s-a soldat cu cîteva rezul- 
neașteptate în meciurile mascu-

des- 
fața

RADU VOIA

unei 
alte 
tate 
line.

Chiar prima întîlnire a programului 
zilei s-a încheiat cu 
prinzător, cel puțin 
ționata de juniori- a

un rezultat sur
ea scor: selec- 
Capitalei a dis-

București (tineret) în l.R.S.S
și Banatul Timișoara

• SELECȚIONATA DE TINERET a 
orașului București a jucat la Zaporoje, 
în cadrul unui turneu în patru echipe, 
desfășurat în acest oraș. în prima în
tîlnire, tinerii handbaliști bucureșteni 
au jucat cu echipa Institutului de avia
ție din Moscova Victoria a revenit 
bucurestenilor cu scorul de 10—9.

• ECHIPA BANATUL din Timișoa
ra s-a înapoiat sîmbătă din turneul pe 
care l-a întreprins în R.D. Germană. 
Tinerele handbaliste au susținut în ul
tima parte a turneului jocuri la Ros
tock și la Dresda. La Rostock, Bana
tul Timișoara a disputat un meci în 
compania formației locale Empor, în 
fața căreia a cedat cu II—6 (3—2).

De la Rostock, formația timișoreană 
a plecat la Dresda pentru a participa 
la un turneu fulger care a avut loc 
joi. Iată rezultatele obținute de Bana-' 
tuf:

Banatul—T.S.C. Berlin 7—5 (4—1) 
D.H.F.K. Leipzig—Banatul ~ 

(4-5) . ____

ÎNVINSE!
18—11 (8—8) de Spartac,

joc care a fost echilibrat 
repriză (5—5, 6—6, 7—7), 

în a doua s-a desfășurat in 
său.

în R. D. Germană
Einheit Dresda—
T.S.C. Berlin—

Celelalte rezultate : 
T.S.C. Berlin 5—4, 
D.H.F.K. Leipzig 10—9, Einheit Dresda 
•—D.H.F.K. Leipzig 6—4.

Turneul a fost cîștigat de Einheit 
Dresda, care a totalizat 6 puncte. Pe 
locul doi s-a clasat Banatul, la egali
tate de puncte (2) cu D.H.F.K. Leipzig 
și T.S.C. Berlin, dar cu golaveraj mai 
bun.

★
Sîmbătă, selecționata de tineret a 

orașului București a repurtat o nouă 
victorie în turneul internațional de 
handbal (masculin) de Ia Zaporoje. 
Tinerii sportivi romini au învins cu 
24—19. (11—15) echipa „Burevestnik" 
din Kiev. Qele mai multe puncte (8) 
le-a înscris Iosif Iacob. Alături de el 
s-au mai remarcat Ion Țipti, Lu
cian Popbscu și Gheorghe Marinescu. 

= Unul din -usictele echipei bufcureștene 
a fost. , mancaț de portarul Virgil 

.-Tale, cafe, din propriul său teren, a 
tras fulgerător și puternic în - plasa 

Einheit Dresda—Banatul 8—7 (5—1) porții adverse.

9-7.,

pus cu 
după un 
în prima 
dar care 
avantajul

Mai surprinzător însă, a fost rezul
tatul jocului următor: Rapid a cedat 
cu 26—20 (14—9) în fața echipei 
l.C.F. Aceasta a jucat foarte bine 
data aceasta,, a avut, o circulație 
pidă și a tras puternic și precis 
poartă, obținînd o victorie pe cît 
surprinzătoare pe atît de meritată, 
schimb, Rapid a început bine meciul, 
a luat conducerea, dar lipsă de con
sistență a acțiunilor, de decizie și tră
gători de la 9 m (excepție: Liviu 
Constantinescu) s-a făcut din nou 
resimțită, ca și aceea a unui portar 
care să inspire încredere colegilor de 
echipă (aproape toate șuturile studen
ților au fost goluri...).

In fine, al treilea joc masculin a 
avut și el un deznodământ neașteptat: 
ca și în tur, Rafinăria Teleajen a 
dispus: de Steaua, de data aceasta cil 
17—14 (8—11). E drept însă, că 
soarta partidei a fost decisă de faptul 
că Steaua a rămas în 5 jucători, de 
cîmp, prin eliminarea definitivă a lui 
Bulgaru în min. 42, pentru insultă 
adusă arbitrului la acordarea unui 
7 m. Tn momentul eliminării, Steaua 
conducea cu 13—10 și felul în care 
se desfășura partida lăsa să se în
țeleagă că victoria nu va scăpa bucu- 
reștenilor. Lipsa de stăpînire a lui 
Bulgaru însă, a făcut ca rezultatul 
să fie răsturnat. Jocul a fost viu dis
putat, pasionant.

n i *
Intîlnirile feminine s-au terminat cu 

victorii scontate, la scoruri nete; 
Știința—Efectppniagnetica 26—7 (13— 
4), Rapid—Fabr. timbre 28—3 (42s—0).

de 
ra

ia 
de
In

capitol prevederile planului de veni 
turi și cheltuieli. Au mai fost făcut 
și încasări din închirierea bazei spor 
tive. Banii realizați au fost însă chel 
tuiti în proporție de 95% pentru pfojșc 
rarea de echipament de fotbal. Au Tos 
astfel cumpărate pentru formația d 
fotbal care activează în campionate 
orășenesc (deci pe prima treaptă 
activității competiționale), 16 perecl 
de bocanci, 12 mingi, 34 perechi d 
chiloți, 35 de perechi de jambiere etc 
Veți spune: poate nu aveau băieții c 
ce să joace și atunci cheltuielile sîr 
justificate! Să vă arătăm — pentr 
edificare — inventarul secției de foi 
bal întocmit recent: 66 perechi bocanc 
66 jambiere, 24 mingi, 182 de tricour 
101 perechi de chiloți etc. E deci ev 
dentă risipa care s-a făcut cu cei pest 
6000 lei investiți în echipament de fo 
bal! Nu sînt multe secții de fotbal c 
echipe în categoria A, care să dispun 
de un asemenea inventar sportiv. I 
această vreme, pentru secția de teni 
de masă care are jucători participam 
la întrecerile pe plan republican s-a 
cheltuit doar 268 lei, iar în celelall 
secții (șah, turism și navomodelism 
ca și pentru activitatea sportivă d 
mase NIMIC I

Iată deci că consiliul asociației spoi 
tive „Tehnolemn" Timișoara nu și- 
axat activitatea pe prevederile stati 
tului UCFS care, la capitolul VI ar 
32 al. f precizează că, consiliile „âșt 
ciațiilor sportive „elaborează și as 
gură îndeplinirea planurilor de venitu, 
și cheltuieli, urmărind creșterea cor 
tinuă a veniturilor in scopul dezvoltăr 
aclivității sportive și a bazei materia! 
a mișcării spertive".

Dirijînd fondurile bănești numai spt 
fotbal, consiliul asociației sportive 
slăbit evident dezvoltarea activităț 
sportive de mase (la Spartachiada c 
vară au participat numai 30% din nt 
mărul membrilor UCFS) și n-au coi 
tribuiț cu aproape nimic la dezvolt; 
rea bazei materiale. Sutele de tine, 
amatori de sport de la „Tehnolemn 
ar dori să practice atletismul, înotu 
gimnastica dar consiliul asociației s 
ocupă numai de fotbal. E bine ș 
fie sprijinit și fotbalul, însă se cei 
multă atenție și pentru celelalte r; 
muri sportive. îndeosebi spre ce' 
mai accesibile care pot asigur 
cuprinderea unor mase largi c 
oameni ai muncii, a întregului tinere 
în practicarea exercițiilor fizice și spo: 
tului. Firește că în această situație cor 
siliul asociației sportive va fi supus î 
adunarea generală criticii îndrept; 
țite a membrilor UCFS. Din di. 
cuții vor reieși fără îndoială nu 
todele cele i:iai bune de alcătuire 
planului de venituri și cheltuieli f 
anul 1964 (în care sporirea veniturile 
poate fi făcută prin creșterea num; 
rului de membri UCFS, instituirea it 
trării pe bază de bilete la manifest; 
țiile sportive etc.) și de folosire chil 
zuită a fondurilor bănești. La asociat 
sportivă „Tehnolemn" Timișoara exiși 
posibilități pentru înființarea secțiile 
de atletism, gimnastică și natație, pei 
tru deschiderea unor centre de înv; 
țâre a tenisului de masă, șahului și a 
tor ramuri sportive. O distribuire ji 
dicioasă a fondurilor va duce și ai 
la continua dezvoltare a activităi 
sportive de mase și de performant 
cu accent pe sporturile de bază, cu t 
mare rol în dezvoltarea tinerei gener 
ții-

H. NAUM



antrenorii,Consfătuire cu
ieri la clubul Dinamo

eri dimineață a avut loc în sala 
ședințe a clubului sportiv Dinamo 

i Șoseaua Ștefan cel Mare o cons- 
uire organizată de F. R. Fotbal cu 
trenorii echipelor noastre de cate
na A, B, C și de junio-i.
\ fost o ședință de lucru utilă, 
pă cum au remarcat vorbitorii în- 
iși la discuții — pe a cărei ordirte 
zi au figurat două puncte:

—, referate ținute de antrenori pri- 
id diferite probleme ale jocului;
— îndrumări tehnico-metodice de 
re trebuie să țină seama echipele 
astre în perioadele de tranziție și 
egătitoare. Au fost prezentate referate 
tocmite aiit de antrenori cu expe- 
:nță (C. Braun, N. Vîicov, D. 
hileru, P. Steinbach, A.

și de alții mai tineri (C. Cer- 
lianu și P. Moidoveanu), 
idu-se toate prin claritatea proble-

rîdicate și a bogatului conținut

Vilcov,
Botcscu)

reniar-

melor 
de idei.

lată cîteva titluri ale referatelor pre
zentate ieri: „Despre sistemul de joc" 
(D. Schileru), „Cum trebuie combă
tută o apărare aglomerată1* (N. Vîi
cov), „Despre ritmul de joc" (V. 
Gain), „Cum se contracarează și cum 
se asigură zona părăsită de fundașii 
laterali** (Augustin Botescu), „Despre 
presingul atacanților** (Constantin 
Cernăianu), „Jocul extremelor în sis
temul cu patru fundași" (Petre Moi
doveanu), „Cum se realizează circu
lația mingii" (Petre Steinbach), „De
spre sistemul cu patru fundași și cum 
au fost rezolvate problemele acestui 
sistem la U.T.A." (C. Braun).

După cum se vede referatele au fost 
întocmite în scopul elucidării pro
blemelor legate de sistemul cu patru 
fundași, un sistem creator, care asi
gură echilibrul forțelor pe teren și care 
lasă porțile deschise jocului ofensiv, 
dinamic, spectaculos.

Linge înaltă în careul advers și, ca de obicei, în asemenea situații, Constantin, 
golgeterul e pe... fază.

Pentru amatorii de
CATEGOR1A A

Steaua și Rapid așteaptă 
pentru a decola

Sîmbătă urma să se 
pitală meciul Steaua—U.T.A., restan
ță din etapa a XII-a, iar miercuri echi
pa bucureșteană este așteptată la Pi
tești pentru a întilni echipa locală Di
namo, într-un alt joc restant. Partida 
cu U.T.A. a fost amînată și există toa
te probabilitățile ca să fie reprogra- 
mată și cea cu Dinamo Pitești întru- 
cît cea mai mare parte a fotbaliști
lor de la Steaua — care au luat par
te la turneul internațional din R. D. 
Vietnam — se află încă pe drum.

dispute în Ca-

spre
timp favorabil

București
După cum sîntem informați, antre

norul Gh. Ola împreună cu jucătorii 
Creiniceanu, Koszka și FI. Voinea vor 
sosi — probabil — azi dimineață în 
Capitală, în timp ce restul delegației 
în caz că vremea va deveni favorabilă 
decolării avioanelor, va continua dru
mul spre București.

După cum se știe, echipa Rapid a 
disputat la 15 decembrie la Tirana 
partida tur cu Dinamo Tirana din ca
drul turneului balcanic. Și feroviarii 
așteaptă timpul prielnic pentru a-și lua 
zborul spre București.

PfTAH TIKVA—
COMBINATA PROGRESUL-PETROLOL 

2-2 (0-1)
Conținuîndu-și turneul în Izrael, Com

binata Progresul - Petrolul a evoluat 
sîmbătă la Tel Aviv, unde a întîlnit 
formația Petah Tikva. Meciul s-a ter
minat la egalitate 2-2, după ce la 
pauză fotbaliștii romîni au condus cu 
1-0. (Agerpres).

FOTBAL PE LITORAL

Dinamo Pitești-Lotul de juniori al R.P.R. 1-0 (0-0)
PITEȘTI 22 (prin telefon). — Par

tida s-a desfășurat sîmbătă, pe un te
ren. desfundat. Jucătorii ambelor echipe 
au luptat mult pentru fiecare balon, au 
desfășurat jocul pe un front larg și 
intr-un ritm rapid, creînd unele faze 
spectaculoase.

Lotul de juniori a folosit două echipe 
alcătuite din aproape toți jucătorii. 
Formația din prima repriză a fost mai 
omogenă, a organizat mai bine atacu
rile și a avut o apărare fermă, în care 
s-au remarcat portarul Constantinescu 
și fundașul Zaharia.

Echipa din repriza a doua a fost 
tot atit de bună în apărare dar nu a 
construit decît puține atacuri la poarta 
dinamoviștilor. Din linia de înaintare 
a juniorilor s-au remarcat Oblemenco 
și Lucescu.

Avînd o mai mare experiență, Dina
mo Pitești a dominat majoritatea 
timpului, dar nu a fructificat decît o 
singură ocazie, prin Ilie Stelian 
(min. 74).

M. ALEXANDRU și 1. UDRESCU 
coresp.

După cum am anunțat în zia
rul nostru de sîmbătă, progra
mul internațional pe 1964 va fi 
deosebit de bogat. Echipele care 
ne vor vizita țara vor evolua 
atit în Capitală cît ți în provin
cie.

în mod deosebit, anul viitor. 
F. R. Fotbal va alcătui un pro
gram special de întîlniri inter
naționale care se vor disputa pe 
litoral. Aceasta pentru ca oa
menii muncii veniți la odihnă 
în sezonul balnear să poală vi
ziona jocuri de fotbal între for
mații străine și fruntașele cla
samentului nostru. După cum 
am fost informați, în această 
perioadă, la Constanța se vor or
ganiza 2—3 meciuri internațio
nale pe lună.

Corespondenții ne transmit

0 duminică fără fotbal, printre... fotbaliști
La Brașov vremea s-a menținut 

favorabilă pentru... fotbal. Deși au 
terminat campionatul, unii jucători de 
la Steagul roșu pot fi văzuți pe sta
dionul Tineretului. Astfel, Haidu, Ne
cula, Filimon, Zaharia, Mesaroș iși 
continuă antrenamentele. O altă serie 
de jucători printre care Hașoti, Campo, 
Năftănăilă, Gane iși făceau ieri ba
gajele pentru băile Herculane.

statistici

Fotbaliștii de la Tractorul sint acum 
cu toții in concediu de odihnă. Unii 
dintre ei, elevi în clasa a Xl-a au dat 
examene. Oană a dat ieri examene, 
iar Pană, student la Institutul poli
tehnic, se pregătește pentru colocvii. 
Pe trtulți dintre fotbaliștii brașoveni 
i-am văzut ieri prin sălile de sport, 
ca spectatori kt meciurile de volei.

C. GRUJA — coresp. reg.

La Arad zăpadă este de peste 30 
cm, așa că ieri întreaga activitate 
sportivă din oraș s-a desfășurat în 
săli. Fotbaliștii de la U.T.A. au făcut 
vineri ultimul antrenament din acest 
an, la care au participat toți juca 
torii. Ei au continuat pregătirile în 
vederea jocului restanță cu Steaua. 
Cum însă acest meci se va disputa în 
luna februarie, anul viitor, fotbaliștii 
arădeni au luat o scurtă vacanță. După 
cîte am aflat jucătorii Coman, Țîrlea, 
Mețcaș, Chivu și Neamțu au plecat 
ieri în concediu' de odihnă la băile 
Victoria. Ceilalți sint acasă.

ȘTEFAN IACOB — corep.

jucătorilor de la Dinamo Pitești i-am 
căutat prin oraș. Nu a fost greu să-i 
găsesc. Un grup compact de șapte 
jucători l-am întilnit dimineața pe co
ridoarele școlii medii Nr. 2, unde, 
emoționați, așteptau să dea lucrarea 
scrisă pentru examene. Printre aceștia 
erau llie Stelian, Corneanu, Valcan, 
Nicolescu și Stoenescu. Un alt grup, 
format din Ionescu, Badea și Dumi
trescu era la școala nr. 3 pentru ace
lași lucru: examene. Acasă la Mă- 
tache și Lovin, pregătiri intense tot... 
pentru examene. Astăzi, luni, ei vor 
da lucrarea scrisă la economie poli
tică, clasa a X-a. Pe Radu, Stănoaia, 
Dobrin, Badea, David și Ionescu, i-am 
văzut după amiază împreună la fil
mul Tudor. Marți, David va face o 
prezentare a filmului în fața compo- 
nenților lotului. In sfîrșit, Barbu și 
Cîrciumărescu au fost prezenți la cer
cul de studii al Institutului pedagogic, 
fiind și ei în pregătiri pentru exa
mene.

în concluzie: 14 jucători cu aceleași 
preocupări: examenele.

Golgeterii categoriilor A ț
Vomicu (C.S.M.S.), Tufan (Farul), 
Dragu (Farul), Floruț (U.T.Ă.),, O. 
Popescu (Știința Cluj), Solomon 
(Crișul).

2 GOLURI: Lovin (Dinamo Pi
tești), Negrea (Siderurgistul), Zgar- 
dan (Siderurgistul), Cioscscu (Știința 
Timișoara), Iacob (Crișul), Necula 
(Steagul roșu), lulias (Petrolul), 
Matei (C.S.M.S.), Țurcan (Dinamo 
Pitești), Militaru' (Siderurgistul), Da
vid (Siderurgistul), Kraus (Rapid), 
Mafteuță (Progresul), Pîrcălab (Di
namo București), Motroc (Rapid), 
Ologii (Farul), Raksi (Steaua), Ma- 
nolache (Știința Timișoara), Cotis- 
tantinescu (C.S.M. S.), Ene 11 (Di
namo București), Fandli (Crișul), 
Cuncuti (Crișul).

CATEGORIA B
Seria I

9 GOLURI : Mangalagiu (Ceahlăul), 
Maxim (Chimia).

7 GOLURI : Marin (Unirea), Chi- 
riță (Metalul Tîrgoviște), Constantin 
(Metalul Tîrgoviște), Popescu (Po

iana).
6 GOLURI: Anton1 (Știința Craiova), 

Binder (Tractorul), Pană (Tractorul).
5 GOLURI: V. Panait (C.F.R. Paș

cani), Rozorea (C.F.R. Pașcani), Ata- 
nasiu (C.F.R. Pașcani), Coman (Știin
ța Galați), Dumitru (Chimia), Nanu 
(Poiana).

4 GOLURI: Bontaș (Flacăra), 
Mungiu (Ceahlăul), C. Dumitrescu 
(Știința București), Buzatu (Metalul 
București), Vătafu (Dimamo Bacău),

3 GOLURI: Frîncu (Flacăra), Fră
țilă (Flacăra), Plugaru (C.F.R. Paș
cani), Feher (Chimia), L. Ene (Știința 
Buc.), Zăinescu (Știința Buc.), 
Anescu (Știința București), Dumitriu I 
(Metalul București), Harșani (Dinamo 
Bacău), Public (Dinamo Bacău), 
Cazacu (Unirea), Ghibea (Unirea), 
Budai (Tractorul).

2 GOLURI: Cruțiu (Flacăra), Me- 
der (Ceahlăul), Mihalache (Ceahlăul), 
Bogdan (Ceahlăul), Ganga (Șt. Cra
iova), Onea (Știința Craiova), Mihăi
lescu (Știința Craiova), Șerbănescu 
(Știința - ■ ■■' 
Galați), 
Bărbat (Chimia), Tăbîrcă (Chimia), 
Nisipeanu (Poiana). Matei (Poiana), 
Pavel (Forests*), CehuSîrt (Fdresta), 
Bălăceanu (Metalul Tifgovîște), Mi-

(Steaua).
(Dinamo

11 GOLURI: Constantin
10 GOLURI : Frățilă

București).
9---------- ~---------- --
8
7
6
5

București), Pavlovici . 
:escu (Progresul), Voita (U.S M.S.), 
Vlam (Știința Cluj), Codreanu (Ra- 
)id), Mateianu (Progresul).

4 GOLURI : Milea (C.S.M.S.), 
^ăîtănăilă (Steagul roșu), Dumitriu 
II (Rapid), M. Voinea (Progresul), 
Petru Emil (Dinamo București), Ha- 
ioti (Steagul roșu), Moidoveanu (Pe
trolul), Dinulescu (Farul), Donciu 
(Crișul), Mițaru (Știința Timișoara), 
Lereter (Știința Timișoara).

3 GOLURI : Țîrcovnicu 
București), Szabo. (Știința 
David (Dinamo Pitești), 
(Știința Timișoara), Selymesi 
(Steagul roșu), D. Popescu (Progre
sul), Oaidă (Progrestd), Georgescu 
(Rapid), Seredai (Steagul roșu),

GOLURI : Tîrlea (U.T.A.). 
GOLURI: FI. Voinea (Steaua). 
GOLURI: Dridea I (Petrolul). 
GOLURI : I. Ionescu (Rapid).
GOLURI: Unguroiu (Dinamo

(Steaua), Stoi-

., Necula 
lulias (Petrolul),

și B
hăilescu (Metalul Tîrgoviște), 
lescu (Metalul Tîrgoviște), 
(Știința Buc.), Șașcă (Știința 
Ciornoavă (Știința Buc.), Popescu 
(Știința Buc.), I. Niculescu (Metalul 
Buc.), Eftimie (Dinamo Bacău), 

Gram (Dinamo Bacău), 1. Lazăr (Di- 
namo Bacău), Mihăilescu (Unirea), 
Gavrilă (Unirea), Păun (Tractorul), 

i Iacob (Tractorul).

Nicu- 
Tuz 

Buc.),

Pitești, 22. 7/i dorința de a cu
noaște preocupările duminicale ale AL. MOMETE — cdresp. reg.

(Dinamo
Cluj), 

Surdan
II

Pronosport
Așa arată o variantă cti 12 rezultate 

exacte la concursul Pronosport 
51/1963.

I. Juventus—Internazionale
li. Milan—Roma

ill. Bologna—Mantov'a
IV. Fiorentina—Catania
V. Genoa—Bari

VI. I.anerossi—Sampdoria
VII. Lazio—Atalanta

VIII. Messina—Torino
IX. Modena—Spat
X. Napoli—Varese

XI. Parma—Padova
XII. Catanzaro—Palermo

Fond de premii: 269.843 lei
La tragerea cupoanelor, au

cîte un autoturism TRABANT numere
le : 2:193.401- și 2.520.418

Nr.

1 
1 
1 
x 
X
2
2 
x
1
X
X
1

cîștigat

Galați), Ulman 
Militant (Știinta;

(Știința 
Galati),
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10 GOLURI : Sfîrlogea (C.S.M. Re-
șița).

Sîr-9 GOLURI : Dărăban (Ind.
mei).

7 GOLURI : Mureșan (Ind. ■Sîr-
mei).

6 GOLURI : Tlron (A.S.M.D.),
Gavrilă (A.S.M.D.), Scînteie (C.S.M. 
Reșița), Vegh (Mureșul), Mureșan 
(C.F.R. Timișoara), M. Sasu (Minerul 
Baia Ma.re)- S°o (Minerul Baia Mare).

5 GqLuRI : Drăghici (Ind. Sîrmei), 
Băluțtu (Minerul Lupeni). Balint I 
(Mureșul). Gliergheli (C.F.R. Timi
soara), Mureșan (C.S.M. Cluj).

4 GOLURI': Varga (C.S.M. Re
șița), Sziics (FI. roșie Oradea), Zanca 
(Gaz Metan), P>rvu (Arieșul), Vaida 
(Minerul Baia Mare).

3 GOLURI : Mateescu (Ind. Sîrmei), 
Silaghi (A.S.M.D.), Cazan (Jiul), 
Baban (A.S. Cugir), Arnoțchi (FI. 
roșie Oradea), Șețu (C.F.R. Timișoa
ra), Samson (C.F.R. Timișoara), Fli- 
chiș (C.S.M. Sibiu), Văcarii (C.S.M. 
Sibiu),
Dănăilă
Metan), 
Stanciu

2 GOLURI: Constantin (Industria 
Sîrniei), Chețan (Ind. Sîrmei), Spo
rea (C.S.M. Reșița), Drăgoi (Minerul 
Lupeni), Ion C. Ion (Minerul Lu
peni), Libardi (Jiul), Casanilra (Jiul), 
Peronescu (Jiul), Ciutac (Jiul), Bur
tea (A. S. Cugir), Crăciun (A. S. Cu
gir), Nițu (A. S. Cugir), Benic (FI. 
roșie Oradea), Derji (Mureșul), Nunu 
(C.S.M. Sibiu), Popa (C.SiM. Sibiu), 
Damian (Gaz Metan), Mărgineanu 
(Arieșul), Bone (ArieșU'l), Husar 
(Arieșul). ...... - ■

Dombrovschi (C.S.M. Sibiu), 
(Gaz Metan), Chezdi (Gaz 

Feurdean (Gaz Metan), 
(C.S.M. Cluj).

Curierul nostru
• „în timpul meciului de fotbal Mă

gura Codlea — C.S.M. Sibiu, ne scrie 
tov. PETRE CAPAȚINA, coresponden
tul nostru din Codlea, spectatorii. au 
urmărit un duel foarte disputat între 
fundașul dreapta Cociș (Măgura) și 
înaintașul Văcaru (C.S.M. Sibiu). Cu- 
noseîndu-i valoarea, sibienii au trimis 
multe mingi pe partea lui Văcaru, care 
a încercat pătrunderi pe qceastă parte 
a terenului. El însă nu a reușit să 
treacă niciodată de tînărul fundaș lo
cal, Cociș. La sfîrșitul meciului, Vă
caru l-a felicitat sincer și prietenește 
pe adversarul său pentru modul cum 
l-a anihilat, fără... faulturi". Și co
respondentul nostru încheie astfel: 
„A fost un gest aplaudat cu căldură 
de spectatori. Asemenea gesturi am 
vrea să vedem cît mai des pe terenu
rile noastre de sport".

• Zilele trecute, comisia orășenească 
de fotbal a C.S.O. Craiova, analizînd 
turul campionatului orășenesc, a con
statat o serie de deficiențe serioase 
printre care: lipsa unui colegiu oră
șenesc de arbitri, nenumărate amînări 
și reprogramări de meciuri, precum și 
o serie de aspecte negative în activi
tatea unor secții de fotbal, trecute cu 
vederea de asociațiile sportive respec
tive. „Astfel, ne scrie corespondentul 
nostru regional ROM1CA SCHULTZ, A. 
S. Combinatul Chimic, Avintul Ișalnița 
și A. S. Termocentrala nu au dat aten
ția cuvenită întrecerii, lucru care a 
determinat comisia orășenească de

specialitate să scoată din competiție 
aceste echipe. De asemenea, munca 
de educație dusă în riadul sportivilor 
a lăsat de dorit la formații ca Morile 
Unite Jiul. Abatorul, Energia etc." 
Corespondentul nostru subliniază în în
cheiere munca plină de roade care se 
duce în cadrul secției de fotbal de la 
A.S. Industria locală, care nu intîin- 
plător se află în fruntea clasamentului.

• O amplă scrisoare am primit de 
la tov. N. CIOBANU, instructor spor
tiv la A.S. Textila Buhuși. In rîndu- 
rile sale se ocupă de analiza secției 
de fotbal, care a constituit un prilej 
de trecere în revistă a realizărilor și 
de dezbatere a lipsurilor manifestate 
în viața de secție. Astfel, antrenorul 
Tiberiu Căpățînă a prezentat referatul 
asupra activității echipei în prima parte 
a campionatului categoriei C. Refera
tul a scos la iveală faptul că echipa 
din Buhuși are elemente corespunză
toare, capabile să realizeze meciuri va
loroase, așa cum s-a întîmplat cu oca
zia întîlnirilor susținute cu Rapid Foc
șani și Laminorul Brăila. Din referatul 
prezentat de antrenorul echipei au re
ieșit însă și o serie de cazuri de. in
disciplină a unor jucători, ajung indu
se pînă ia scoaterea lor din lot. Asocia
ția sportivă Textila, .prin secretarul 
consiliului, a promis tot sprijinul sec
ției de fotbal pentru ca la reluarea 
întrecerilor- echipa de fotbal să se pre
zinte cit mai bine pregătită.



Campionatele republicane de baschet
MASCULIN

SERIA I

POLITEHNICA CLUJ — STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV 73-65 (31-33).
A fost un meci dinamic, cu o . pasio
nantă evoluție a scorului. Clujenii au 
început bine, conducînd timp de 14 
minute (14-9 și 19-5). Apoi „stegarii 
și-au impus superioritatea tehnică, reu
șind pînă la aîrșitul reprizei să ega
leze și chiar să ia conducerea. Mai 
mult, în repriza secundă Steagul roșu 
realizează un avantaj de 10 puncte 
(min. 23 : 42-32), lăsînd impresia că 
vor cîștiga fără dificultate. Dar, ca 
urinare' a unor decizii total eronate ale 
arbitrului C. Szabo din Cluj (!?),care 
l-a înlocuit pe unul din arbitrii neutri, 
absent de la jou Steagul roșu pierde 
pe rînd, pentru 5 greșeli personale, 
prima garnitură și ajunge ca în ulti
mele 5 minute să aibă în teren doar 
4 jucători 1 Politehnica reacționează pu
ternic iar Batint și Barti înscriu spre 
sfirsit punctele necesare victoriei (A. 
VASILHJ).

ȘTIINȚA CRAIOVA — DINAMO 
ORADEA 61-51 (23-19). Datorită unei 
frumoase comportări, studenții craio- 
veni au realizat prima victorie din a- 
cest campionat. Cei mai buni jucă
tori : Stoica, Clonda și Dragoș de la 
gazde, Hupoiu si Suhai de la oaspeți. 
(At. GHEORGHIONI - coresp.).
ȘTIINȚA TIMIȘOARA — S1DERUR- 

GISTUL GALAȚI 80-45 (28-17).
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Dîrzenie ! Filofteia Izbiceanu (I.C.F.) a scăpat printre 4 adversare și aruncă 
la coș prin plonjon.

Foto ; T. Roibu

SE APROPIE JOCURILE OLIMPIC 
DE IARNĂ

ECHIPA DE HOCHEI PE GHEATA 
A U.R.S.S. și-a continuat turneul in 
S.U.A., jucînd la Philadelphia cu for
mația profesionistă „Rumblers” în care 
activează șl cțțiva jucători canadieni. 
Hochelștii sovietici au cîștigat cu sco
rul de 12—2 (4—0; 4—fl; 4—2). Iuri Volkov 
(3), Brejnev (2), Starșinov (2), Boris 
Maiorov (1) au fost cei mai buni jucă
tori ai echipei U.R.S.S.

REPREZENTATIVA OLIMPICA 
hochei pe gheață a R. S. 
a suferit eșecuri în primele 
ciuri susținute în Canada, 
cehoslovaci au pierdut cu 2—3 
și cu 1—4 la Trail, partidele 
ționata de tineret a Canadei care, după 
toate probabilitățile, va participa la 
Jocurile Olimpice de la Innsbruck.

RElNTORȘI în țară de la St. Moritz, 
membrii echipei olimpice de schi alpin 
a Austriei, au participat la Zettersfeld, 
în apropiere de Linz, la primul mare 
concurs de selecție în vederea olimpia
dei de la Innsbruck. Competiția a în
ceput cu proba de slalom special, des
fășurată pe o pistă de 500 m cu 60 de 
porțl. La masculin, Hias Leitner, vete
ranul din Kitzbuehl, a realizat o ade
vărată surpriză, învingîndu-1 pe Pepi

de
Cehoslovace 

două me- 
Hocheiștii 
la Ottawa 
cu selec-

Stiegler. Succesul Iul Leitner este 
atît mai neașteptat cu cît el a 1 
plecarea în 
handicap de 
de Stiegler. 
au eliminat 
Zimmerman _. _
tru victoria finală luptau cu șanse eg 
Stiegler, Falch, Leitner, Schranz 
Diegruber. In manșa a doua, Falch 
căzut, Leitner a mers însă foarte b 
șl a cîștigat acest slalom la care 
participat 90 de concurenți, pe o pi 
cu zăpadă destul de puțină și îngheț 
pe alocuri.

Clasament : 1. — Leitner — 1:56’3 (dc 
manșe): 2. — Stiegler 1:56,7; 3.
Schranz 1:57,7; 4. — Burger 1:58,3; 5. 
Diegruber 1:59,3.

La feminin a 
rlanne Jahn, care în ciuda 
născuse cu cîteva luni în 
prezentat în deplinătatea 
sale tehnice șl fizice. Pe o 
de porțl, Marianne Jahn a 
Edith Zimmerman și pe Christi Ha 
Una din favoritele probei, Traudt t 
cher, a ocupat doar locul 14.

(Agerpres

manșa a doua, avînd
70 sutimi de secundă, f 
în urma căzăturilor c 
în prima manșă pe E; 
șl Gerhard Nenning, p

ieșit victorioasă T 
faptului 
urmă 
mijloace 
pistă cu 
întrecut

AU-
au

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
RUL BRAD 60-63 (36-21). Deși 
condus în permanență pînă în minu
tul 34, uneori la diîerențe apreciabile, 
bucureștenii au trebuit să cedeze în 
fața tenacității oaspeților. Remarcăm 
pe Cordier (23), Antonescu (14) de 
la Aurul, loniță (23), care greșește 
însă mult în apărare și Andrecscu (11) 
de la Progresul.

OLIMPIA M. I. BUCUREȘTI — 
CONSTRUCTORUL IAȘI 48-46 
(21-17). Din cauza încordării nervoase 
a jucătorilor ambelor echipe, nivelul 
partidei a avut de suferit. Scorul a al
ternat și putea fi favorabil oricărei 
formații. (GR. POPESCU-coresp ).

VOINȚA TG. MUREȘ — VOINȚA 
SATU MARE 57-39 ( 29-16),

FEMININ
SERIA I

au fost înscrise de Tirziu (22), Spi
ridon (15), Demetrescu (11) pentru 
Voința, Stamatiu (13), Firlinger (10) 
și Vigh (8) pentru Crișul. (1LIE GHI- 
SA - coresp. reg.).

ȘTIINTA CLUJ — UNIREA BUCU
REȘTI 68-50 (34-30). Știința Cluj a 
realizat prima victorie din acest cam
pionat după un joc foarte frumos. Or- 
gănizîndu-se mai b:ne în apărare, ac* 
ționînd mai precis sub panou și rea- 
lizînd un bun procentaj în aruncările 
de la semidiistanță (50 la sută), studen
tele s-au detașat în repriza secundă, 
în care au condus la un moment dat cu 
20 de puncte (64-44). Cele mai multe 
puncte: Godri 26, Wagner 16, Hor
vath 12 pentru Știința, Suliman 25, 
Cherciov 10 pentru Unirea. In lipsa 
arbitrilor delegați, au condus foarte 
bine I. Deak (Tg. Mureș) și F> Took 
(Cluj), (a.v.).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — VOINȚA 
TG. MUREȘ 76-36 ( 46-13).

RAPID BUCUREȘTI — VOINȚA 
BRAȘOV 65-37 ( 33-16).

MUREȘUL TG. MUREȘ — VOINȚA 
ORADEA’ 54-34 (30-15).

MUREȘUL TG. MUREȘ - UNIREA 
BUCUREȘTI (meci restanță, disputat 
vineri seară) 67-49 (40-18).

BOX

s-a disputat la 
finalei „Cupei 
echipele R. P. 

Intîlnirea a luat 
egalitate:

grisul oradea—voința bucu
rești 44-57 (20-25). Intîlflirea din
tre aceste echipe a prilejuit un joc 
de bună valoare tehnică. In prima re
priză scorul a fost strîns, datorită jo
cului bun prestat în apărare de oră- 
dence. La reluare, deși gazdele au o 
perioadă de dominare, ele ratează prin 
Stamatiu, Vigh și Firlinger. Voința joa
că din ce în ce maî bine și realizează 
o victorie clară. Cele mai multe puncte
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Galatasaray Istanbul— 
Steaua 69-51 (20-25)

ISTANBUL 22 (Agerpres). — 
în cadrul optimilor de finală ale „Cu
pei campionilor europeni" la baschet 
masculin, echipa Galatasaray Istanbul 
a învins în primul meci formația Steaua 
București cu 69—51 (26—25). Returul 
va acea k>b la 18 ianuarie 1964 la 
București.

I. C. F. — PROGRESUL 53—54 
(31-24), Fără a se ridica la un nivel 
tehnic deosebit, partida a ținut încor
dată atenția publicului datorită intere
santei evoluții a scorului și a finalului 
dramatic. Din cauza nervozității ex
cesive s-au făcut numeroase greșeli 
personale. Meritul învingătoarelor este 
că, deși în final au rămas pe teren cu 
jucătoare tinere, fără experiență, s-au 
menținut aproape de studente. La sco
rul de 53-52 pentru I.C.F. (în ultima 
secundă de joc), Grigorescu a pătruns 
și a înscris, aducînd victoria echipei 
Progresul. Cele mai multe puncte: 
Avachian (17), Grigorescu (15) pen
tru învingătoare, Izbiceanu (18) si 
Horacek (11) pentru I.C.F. (P. CRIS
TIAN - coresp.).

MĂTASEA DUDEȘTI 
CLUJ 46-53 (13-24).

S. S. E. CONSTANTA — OLIMPIA 
BUCUREȘTI 46-33 (19-14)

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — C.S.M.S. 
IAȘI 53-37 (24-13).

» La 20 decembrie 
Lodz primul meci al 
Europei" la box între 
Polone și U.R.S.S. 
sfîrșit cu un rezultat de
5-5. La cat. mijlocie, Walașek (R.P.P.) 
l-a învins la puncte pe campionul eu
ropean Popecenko (U.R.S.S.). Boxerii 
sovietici au repurtat două victorii îna
inte de limită: Stepașkin (pană) l-a 
făcut k.o. pe Sczepanski, iar Agheev 
(semimijlocie) a cîștigat tot prin k.o. 
în fața lui Knut. Iată celelalte rezul
tate înregistrate: muscă: Olech 
(R.P.P.) b. p. Sorokin (U.R.S.S.); 
cocoș: Grigorfev (U.R.S.S.) b. p. 
Bendig (R.P.P.); semiușoară : Grud- 
zien (R.P.P.) b. p. Nicanorov, 
(U.R.S.S).; ușoară: Kulej (R.P.P.) 
b. p. Poliakov (U.R.S.S.); mijlocie- 
mică : Strumskis (U.R.S.S.) b. p. Kus- 
mierez (R.P.P.); semigrea: Pietrzykow- 
ski (R.P.P.) b. p. Pozniak (U.R.S.S.); 
grea : Jendrejewski (R.P.P.) b. p. Emi- 
lianov (U.R.S.S.).

Returul se va desfășura 
rie la Moscova.

• Intr-un meci de box 
desfășurat la Pittsburg 
mondial la categoria semimijlocie, 
Emil? Griffith, a suferit o surprinză
toare înfrîngere prin k.o. tehnic în pri
ma repriză în fața lui Rubin Carter. 
Aceasta este prima înfrîngere înainte 
de limită a Iui Griffith, care, în acest 
an, a fost declarat „cel mai bun pu
gilist din Iume“ în urtaa anchetei cro
nicarilor de box americani.

> BASCHET

liștilor sovietici cu 26-19 (13-12). Re
turul va avea loc la 19 ianuarie la 
Helsinki.

VOLEI

La Tourcoing s-au disputat meciu
rile retur dintre echipele de volei 
A.Z.S. Varșovia, Tourcoing Sport și 
PUC Paris, contînd pentru „Cupa cam
pionilor europeni". în meciul mascu
lin, echipa A.S.Z. Varșovia a cîștigat 
cu scorul de 3—2 (ii—15; 15—8; 
15—12; 10—15; 15—9). La feminin, 
echipa poloneză a dispus cu 3—0 (5, 
13, 10) de Tourcoing Sport. învin
gătoare și în primele întîlniri, echi
pele .poloneze au obținut calificarea 
pentru tarul următor.

TENIS DE MASĂ

„Cupa campionilor europeni" Ia 
de masă echipa masculină Sla-

A.S.A.

DISPUTE PASIONANTE IN FINALELE
CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE TENIS DE MASĂ

'(Urmare din pag. 1)

ținindii-și titlul de campioni republi
cani. In fine, la dublu mixt, în ulti
ma probă individuală a competiției, pe 
prinlul Joc s-a situat în etapă Maria 
Alexandru și Negulescu, dar titlul a 
fost cucerit de perechea Ella Constan- 
tinescu-Qiurgiucă, învingătoare de 
doua ori anterior. Trebuie să adăugăm 
că trofeul pus îii joc, „Cupa F.R.T.MA 
a revenit reprezentativei C.S.M. Cluj, 
care a obținut 282 p. Pe locurile ur
mătoare : Progresul Buc. 200 p., Vo
ința Buc. 145 p, Voința Arad 4-0 p etc.

Rezultate și clasamente : simplu băr
bați : ultimele preliminarii: Negulescil— 
Gantner 3—0, Giiirgiucă — Simin 3—0, 
Reti — Sîndeanu 3—1, Cobîrzah — 
Bodea 3—-0. Clasament : 1. Reti 22 p ; 
2. D. Giurgiucă 19 p ; 3. R. Negulescil 
19 fp ; Ț. Gh. Cobîrzan 16 p ; 5. M. Po
pescu 6 p ; 6. V. Sîndeanu 5 p. Sim
plu femei. Preliminarii : M. Alexan
dru - E. Mihalca 3—-1, V. Jandrescu— 
L. Sălăgeanu 3—0, C. Folea — G. Pi
tică 3—0, E. Gonstântihescu — M. Jan
drescu 3-M). Turneu filial : Constanli-

lies Cu
Jândreseu , __________
și Jandrescu, Folea 3—0 cu Jandtes- 
cu. Clasament : 1. Maria Alexandru
27 p; 2. Ella Gonstantinescu 24 p ; 
3. Catrinel Folea 15 p ; 4. Judit CrejOc 
7 p ; 5. ÎVIarta Tompa 7 p ; 6. Victoria 
Jandrescu 6 p ; 7—8. Geta Pitică și 
Eleonora Milialca 6 p. Dublu bărbați : 
turneu final : Negulescu, Reti 3—1 cu 
Rodea, Sentivani, 3—1 cu Gantner, 
Sîndeanu și 3—0 cu Cobîrzah, Giur- 
giucă ; Cobîrzan, Giurgiucă 3—1 cu 
Bodea, Sentivani și 3—0 cu Gantuer, 
Sîndeanu ; Bodea, Sentivani 3—2 cu 
Gantner, Sîndeanu. Clasament : 1. Ne
gulescu, Reti 48 p ; 2. Giiirgiucă, C'O- 
bîrzan 36 p ; 3. Bodea, Sentivani 22 p. 
Dublu mixt : turneu final : Alexandru, 
Negulescu 3—0 cu Folea, Reti, 3—1 cu 
Constantinescu, Ciurgiucă și 3—0 cu 
Mihalca, Gantner ; ConStâtitiriescu, 
Giurgiucă 3—2 cu Folea, Reti, 3—0 cu 
Milialca, Gantner ; Folea, Reti 3—1 
cu Mihalca, Gahther. Clasament : 1.
Constantinescu, Giurgiitcă 44 p, 2. Ale
xandru, Negulescu 40 p, 3. Folea, Reti 
22 p.

3—0 cu Alexandru, Folea ți 
Alexandru 3—0 cu Folea

la 26 ianua-

profesionist, 
campionul

• Echipele Daugava Riga și TSC 
Berlin (R. D. Germană) s-au întîlnit 
în primul lor meci pentru sferturile de 
finală ale „Cupei campionilor euro
peni" la baschet (feminin). Echipa 
sovietică . a . învins cu scorul de 72-48 
(38-24). Cea mai bună jucătoare de pe 
teren a fost Silvia Ktoder, care a în
scris 19 puncte. Returul va avea loc 
la Riga. v

în aceiași competiție, la masculin, 
Shnenthal Milano a învins pe Ant- 
vvetpse (Belgia) cu 90-84 (43-32).

• Turneul internațional masculin 
la Berlin (R.D.G.) a fost cîștigat

" 1 — * - Sofia,
bulgari 
(40-39)

echipa bulgară Academik 
ultimul mecf, baschetbăliștii 
învins cu storul de 76-65 
Dynamo Berlin.

St
t 1 RUGBI

• Aproape 60 000 de spectatori

de 
de 
In 
au 
pe

• Aproape 60 (JOO de spectatori au 
urmărit la Arms Park din Cardiff me
ciul internațional de rugbi dintre re
prezentativele Noii Zeelande și Țării 
Galilor. Oașpeții aii obținut victoria cu 
scorul de 6-01 (3-0). De re'marcat că 
această este prima victorie pe care 
echipa Noîis Zeelande o obține după 58 
de ani în meciul cu echipa galeză, la 
Cardiff. John Uzzel, diiitr-o încercare, 
și Bruce Watt, „drop-goal“, au fost 
autorii celar 6 puncte.

HANDBAL

• Reprezentativele masculine de 
handbal în'7 ale U.R.S.S. și Finlandei 
s-au îhtîlnit la Tbilisi într-un meci con- 
find pentrR eliminatoriile campionatu
lui mondial. Victoria a revenit handba-

în 
tenis 
via Praga a învins Ia Liubliana cu 
5—3 echipa locală Olimpia. Jucătorii 
cehoslovaci s-au calificat pentru turul 
următor.

Viitorul campionat european de te
nis de masă se va desfășura între 
22—29 noiembrie 1961 într-iin orâș din 
Suedia. Inițial, această competiție urma 
să aibă loc la Londra, în luna, aprilie, 
dar Federația engleză nu poate garan
ta viza de intrhre tuturor țărilor dor
nice să participe. Astfel, Federația in
ternațională a luat hotărîrea să schim
be locul 
Ini.

• Formația argent iniană de foit
Boca Juniors, și-a început turneul 
R.F. Germană, jucînd la Stuttgart 
echipa locală V.F.B. Fofbați^J^; 
gentinieni au repurtat victoria cu 
rul de 1—0 prin n meiul marcat 
minutul 82 de 'Rialii.

• Președintele Federației interi 
ționale de fotbal (F.4.F.A.), Stan! 
Rons, împreună cu vicepreședinți 
Ottorino Barassi, se află de cîteva z 
în Japonia, pentru a pane la pur 
ultimele amănunte de organizare 
turneului olimpic de fotbal. Cei doi i 
prezentanți ai F.I.F.A. s-an dedai 
de acord ca meciurile turneului să ai 
loc în orașele Tojikio, Osaka, Kioto 
Yokohama. Ei an apreciat că teren 
rile de fotbal din aceste orașe pi 
zintă condiții satisfăcătoare de joc. 1 
asemenea a fost stabilită în princip 
lista arbitrilor care vor funcționa 
meciurile turneului. Din cei 26 de a 
bitri, 16 vor fi din țările calificate 
turneul final, 6 din Japonia și 10 d 
alte țări ale Asiei. S-a hotărît, < 
asemenea, ca mingile de joc să fie i 
fabricație japoneză.

PATINAJ ARTISTIC

• La „Zimny Stadion" din Prag 
continuat concursul internațional c 

„Patina c

de disputare al campiohalu-

GIMNASTICĂ

feminină de gimnastică aEchipa feminină de gimnastică a 
R.S. Cehoslovace .8 cîștigat cu scorul 
de 397,85—377 pdnete meciul cu se
lecționata R.S,<S. Ucrainene, desfășu
rat la Lvov. In- clasamentul indivi
dual compus, primul loc a revenit 
cehoslovacei Vera Caszlavska 
77,65 puncte, care a întrecut-o pe 
lina Astahova 77,63 puncte.

FOTBAL

cu
Po-

• După meciurile disputate în Bra
zilia, Argentina și Chile, echipa olim- 

sosit la 
Aîcf fot- 
formația 
victoria

pică de fotbal a U.R.S.S. a 
Lima, capitala statului Peru, 
balistii sovietici au întîlnit 
,,Sporting Cristal", obținînd 
cil scorul de 1—0 (1—6).

a
patinaj artistic pentru 
aur". Proba feminină a revenit "w 
tivei cehoslovacă Jana Mrazkova, ca, 
a totalizat 956,6 puncte. Ea a foi 
urmată de Seifert (R.D.G.) — 955. 
puncte, AugustOva (R.S. Cehoslovacă
— 891, 4 puncte și Almassyi (R.P.U.
— 889,5 puncte.

♦
La Tokio a apărut o broșură cai 

cuprinde pronosticuri făcute de speri: 
Iiștii japonezi în legătură cu Joduril 
Olimpiile de vară. în ce privește Jap, 
nia. pronosticurile ârată că sportiv 
țării gazdă vor putea cîștiga 34 hu 
dalii de aur, 18 de argint și 25 d 
bronz, cftfea ce ai- asigura aproximați 
44D puncte în clasamentul jieoficia 
în comparație cu. .Jocurile Olimpice .1 
la Roma, unde U.R.S.S. a ocupat pr 
mul Ioc cu 683,5 puncte, iar S.U.A. lt 
oul doi cu 463 puncte, Japonia a 
ocupa locul 3 pe națiuni la olimpiad 
de la Tokio.

La închiderea ediție

REPREZENTATIVA MASCULINĂ
R. P. ROMiNt A ÎNTRECUT 
GERMANE CU 13-10 (8-9)

R. 0. Germană — R. P. Pomină 3-2 (3-9)’-

IERI LA BERLIN
DE HANDBAL A

ECHIPA R. D.
-în îâtîfnirea feminină:
Aseară, la Berlin, a avut toc o du

blă îhtîlnire la handbal în 7 între re- 
prez&ltatitoeje R. P- Romîne și R. D. 
Germane,

Prididi meci s-ă disputat între se
lecționatele feminine. Partida s-a în
cheiat cu un scor extrem de strîns : 
3—2 peniru echipa R. D. Germane, 
după ce la pahiză gazdele conduseseră 
cu 3—(). Jucătoarele rohlînce du avut 
o revenire îlț i^eprizâ a doua, înscriind 
două gdluVi și' rediicînd diferența de 
scor la un singur punct.

’. în ■

Așteptat cri tin viu interes, meclu 
dintre reprezentativele niasculin'e ab 
celor două țări a prilejuit un joc pa 
sionant, care s-a încheiat cu o frunioa 
să victorie a echipei R. P. Romîne 
Scorul final a fost 13—lOr Ih prinți 
repriză, handbaliștii germani âu cM 
dus cu 9—8. După pauză însă, juii 
torii romîni au preluat 'inițiativa, ai 
egalat și au condus apoi în perina 
nentă la scor, practicind un joc bun 
eficace.
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