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Sîmbătă și duminică, în Capitală

Dubla întîlnire de hochei

Amatorii de hochei pe gheață 
i Capital? așteaptă cu mult 
eres dubla întilnire dintre 
■LECȚIONATA OLIMPICA 
R. P. R. și redutabila echi- 

cehoslovacă TESLA PAR- 
JBIC.E. Ambele jocuri se vor 
sputa pe patinoarul „23 Au- 
ist“, sîmbătă și duminică sea- 
, cu începere de la orele 19. 
:estea sint ultimele partide de 
rificare a „olimpicilor" noș- 

înaintea plecării în Austria, 
se antrenează în aceste zile 

i multă grijă, fiind dornici să 
editeze frumoasa comportare 
n ultim., partidă a „Cupei 
ucurești", cînd au terminat la 
jalitate (3—3) cu cîștigătoarea 
impetiției, formația Aripile So-

vietelor. Pregătiri'e hocheiștilor 
noștri sînt conduse de antrenorii 
Flamaropol și Tirun, în cola
borare cu antrenorul cehoslovac 
L. Horsk' La antrenamente 
participă toți jucătorii lotului, 
Biro și I. Szabo fiind restabi
liți după ușoarele accidente su
ferite >n „Cupa București**.

Oaspeții și-au anunțat sosirea 
în Capitală pentru vineri după- 
amiază, pe calea aerului. Tesla 
Pardubice este una din fruntașele 
hocheiului cehoslovac, în prima 
ligă. Din lotul acestei echipe tac 
parte: Dvoracek (portar), Mach, 
Strida, Ponner Kobranov, Kra- 
tochvil (fundași), Dolana, Jirou- 
tek, Spacek, Pryl, Koks, Borek, 
Vanek, Mareș. Franc (inainta-

și). Doi dintre jucătorii de mai 
sus au făcut parte din lotul re
prezentativ cehoslovac, care a 
întreprins în decembrie un tur
neu în Canada. Aceștia sînt 
Pryl și Dolana. Golgeterii echi
pei sînt Dolana (22 de goluri), 
Pryl (17), Vanek (13) și Spa-Pryl (17), 
cek (10).
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O fază dintr-un recent joc al selecționatei olim
pice a țării noastre : cel cu Aripile Sovietelor, în 
cadrul „Cupei București": Biro, unul din cei mai 
buni jucători ai noștri, șufează la poartă. Să spe
răm că sîmbătă și duminică, în compania forma
ției Tesla Pardubice, hocheiștii romîni vor reedita 
buna comportare din acest meci.

ACTUALITATEA SPORTIVA

Foto: T. Roibu

Cupa Dinamo pulsează
s»

la patinaj viteză
un oraș in care

sportiva

ANTRENORUL DE ÎNOT MANABU KOGA

A SOSIT LA BUCUREȘTI

Marți seara a sosit în 
Capitală, la invitația Fe
derației romîne de natație, 
Manabu Koga, antrenor 
de înot al totului olim
pic japonez. Manabu

LA 11 FEBRUARIE C.S.M. CLUJ—VOROS

Koga va sta în țara noa
stră pînă la începutul 
lunii aprilie, timp în care 
va împărtăși antrenorilor 
noștri din experiența na- 
tație japoneze.

METEOR BUDAPESTA ÎN C.C.E. LA

TENIS DE MASA

In semifinalele masculine ale „Cupei campionilor 
europeni** la tenis de masă vor avea loc partidele 
Vasutepitok Budapesta — Slavia Praga și CSM 
Cluj — Voros Meteor Budapesta. Ultima întîlnire 
va avea loc marți 11 februarie la Cluj.

CURS DE INSTRUCTORI ȘI ARBITRI DE
FOTBAL

Consiliul UCFS al orașului 
București organizează în pe
rioada 1 februarie — 15 a- 
prilie, un curs de pregătire 
de instructori și arbitri de 
fotbal. La aceste cursuri se 
pot înscrie foști jucători de 
fotbal precum și activiști

sportivi în vîistd de 23—38 
de ani. Cererile, Cu avizul 
asociației sportive și al clu
bului raional, se primesc 
pînă la 25 ianuarie a.c., la 
Consiliul UCFS al orașului 
București, din str. N. Fili- 
pescu.

PATINOAR NATURAL ȘI LA STADIONUL

TINERETULUI
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TREI NOI RECORDURI R.P.R

LA JUNIORI
Și în cel de al doilea con

curs al sezonului de patinaj 
viteză, dotat cu trofeul „Cupa 
Dinaino" și desfășurat pe la
cul Ciucaș din Tușnad, au 
fost corectate tr*ei recorduri 
de juniori: Victor Sotirescu 
(Dinamo București) a reali
zat pe 3000 m 5:32,6 (v.r. 
5:34,9 îi aparținea din 1962); 
Eleonora Laurenfiu (Mureșul 
Tg. Mureș) a parcurs 500 ni 
în 56,5 (v.r. 57,1 stabilit tot 
de această sportivă în primul 
concurs al actualului Bezon) 
iar Aneltse Ștefani (Voința 
Brașov) a reușit pe 100 m 13 
sec. (v.r. 13,7 era deținut de 
Eleonora Laurențiu din 
1962). Cei trei recordmani ai 
țării sînt capabili să obțină 
performanțe și mai va
loroase.

în prima zi s-au disputat 
probe rezervate sprinterilor. 
Din cauza timpului nefavo
rabil (temperatură foarte scă
zută și vînt) nu s-au înre
gistrat rezultatele scontate.

(Continuare tri pag. M 2-a)

trăiește o intensă viață sportivă...Aradul
Cinci am ajuns in orașul de pe Mureș iarna era in toi. Zăpada 

se așternuse in strat gros, tocmai bun pentru schiori. Poligoa
nele de tir, sălile de gimnastică, șah și tenis de masă, saltelele 
de trintă cunoșteau o animație deosebită. Cele două mari 'în
treceri sportive ale sezonului — Spartachiada de iarnă a tinere
tului și „Concursul pentru Insigna de Polisportiv" — polarizau 
atenția tuturor iubitorilor sportului.

ÎNSEMNĂRI PENTRU 
UN BILANȚ

Știam că Aradul este un 
tru important al sportului 
stru, că din acest oraș 
de tineri șl tinere își încep te
merara ascensiune spre culmi
le măiestriei sportive. Mă inte
resa în mod deosebit să constat 
ritmul în care se dezvoltă miș
carea sportivă de aici și forțele 
care îl propulsează. Așa am a- 
juns să cercetez rezultatele rea
lizate în acest an de Clubul 
sportiv orășenesc Arad (secre
tar Toader Bordaș). Compa- 
rîndu-le cu cele din anul trecut 
am obținut ritmul 
Să le revedem :

cen- 
no- 

sute

Așadar: creștere evidentă în 
mai toate sectoarele activității 
sportive de mase. Activiștii 
sportivi de aici mi-au vorbit cu 
entuziasm despre modul cum

ÎNSEMNĂRI

muncesc pentru creșterea con
tinuă a numărului de partici
panți la aceste întreceri. Repar
tizarea profesorilor de educație 
fizică și a celorlalți tehnicieni 
este judicios făcută pe fiecare 
asociație sportivă, prelucrarea 
regulamentelor și discutarea

principalelor acțiuni se face cu 
regularitate în cadrul „Zilei 
președintelui", iar legătura cu 
terenul constituie un mijloc e- 
fieient de îndrumare și sprijinire 
a consiliilor asociațiilor sportive. 
Fiecare competiție populară 
constituie un prilej bine folosit 
pentru depistarea elementelor ta
lentate, pentru înființarea de 
noi secții pe ramură de sport, 
pentru legitimarea de noi spor
tivi. Iată, tocmai de aici, de la 
această sîrguincioasă muncă 
pentru dezvoltarea activității 
sportive de mase, pentru judi
cioasa ei folosire în întărirea 
organizațiilor sportive, pleacă 
succesele de prestigiu 
în domeniul activității 
de performanță.

HRISTACHE
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Administrația bazelor sportive școlare din Minis
terul Invățămintului a terminat de curînd amena
jarea unui patinoar natural în incinta stadionului 
Tineretului (Baza sportivă școlară Nr. 1 a M.I.).

Patinoarul se află amplasat pe cele trei terenuri 
de baschet ale stadionului (aripa stingă) și este 
prevăzut cu vestiare de iarnă — cu încălzire — pen
tru 120 de persoane.

La patinoar — care este deschis zilnic, între o- 
rele 8— 11 — au acces numai 
sub conducerea profesorilor de 
precum și studenți.

ACTUALITATEA

elevi veniți în grup, 
la școala respectivă

SPORTIVĂ

realizate
sportive

NALJM
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★
La patinoarul 

din curtea blocului 
„Plevnei 15" au în
ceput întrecerile de 
hochei și patinaj 
artistic. în fața o- 
biectivului: pere
chea Anca Păcura- 
ra 
56) 
caie 
60).

Foto: St. Ciotloș

★

(apartamentul 
și Dragoș To- 
( apartamentul

«
de creștere.
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Asociații sportive 
Membri UCFS 
Participant! la 
Spartachiada de varâ 
Participant! la 
„duminicile sportive' 
Participanți la 
acțiunile turistice

1962 1963
48

33 602
55

35 294

24 234 36 751

3 355 16 845

24 860 48 405

ARGINTIU

Biatlonîștîî romîni pe primele trei locuri
la campionatele Austriei

SEEFELD. 15 fDrin telefon!.
Miercuri s-au desfășurat pe pîr- 
tia olimpică din localitate cam
pionatele naționale ale Austriei, 
la care au participat, ca invitați, 
și membrii echipei R.P. Romîne. 
Aceștia au avut o comportare 
bună, cucerind primele trei locuri. 
Semnificativ este și rezultatul 
pe echipe i R.P. Romînă a de
pășit cu aproape 25 de minute 
formația Austriei, clasată pe lo
cul V la campionatul mondial 
desfășurat anul trecut la Seefeld,

Clasamente. Individual: 1. Gh. 
Vilmoș (R.P.R.) lh28:53,0 (19
p); 2. N. Bărbășescu (R.P.R.) 
lh31:02,0 (18 p); 3. C. Carabe- 
la (R.P.R.) lh31:03,0 (19 p); 4. 
Walther Muller (Austria) lh37s 
07,0 (15 p); 5. Herman Mayer 
(Austria) lh39:06,0 (17 p) ; 6. 
Hervidtl Alois (Austria) lh39: 
08,0. Pe echipe ; 1. R.P. Romînă 
4h38:58,O; 2. Austria 41155:22,0.

Ninsoarea care a căzut tot 
timpul cursei a stînjenit vizibi
litatea participanțîlor,

S-a lăsat ger. Cazonele lui nea Sandu 
Teodorescu stau sub presiune. Ca la un 
vapor în plină cursă. Numai că ele nu 
plutesc pe mări și oceane, ci sînt an
corate în subsolul blocului din „Plevnei" 
15. De călătorit, călătoresc doar micuții 
locatari care, citind întîmplările extra
ordinare ale eroilor lui Jules Verne, îi 
însoțesc cu imaginația peste tot. Ei, 
dacă ar fi vară, n-ai mai prinde un 
copil în bloc I Toți ar sta în curte: ba
lansoar, teren de volei, solar... Dar așa...

S-a lăsat ger. Tovarășul Sîrbu de la eta
jul I a coborît. în fața ușii lui nea Sandu 
de la calorifer s-a oprit o clipă, a ciocănit 
și a intrat. Apoi s-au apucat de lucru. în 
ziua următoare la fel. Cînd crosele 
(frumos date la rindea) au fost gata, 
le-au dus pe terenul de volei. Adică pe 
fostul teren de volei, fiindcă între timp, 
cu sprijinul comitetului de bloc, J-au 
transformat în patinoar. A venit rîndul 
pucului. Pe acesta l-au confecționat 
dintr-o bucată de cauciuc găsită și pusă 
bine încă din vară. Au tăiat-o frumos, 
au rotunjit-o la polizor, și cînd pucul a 
fost gata, l-au dus și pe el pe patinoar.

lingă crose. De la ferestre copiii priveau 
cu ochi mari bucata argintie de gheață 
care-i atrăgea ca un magnet. N-a fost 
nevoie de mobilizare. întîi a coborît 
Anca Păcuraru de la apartamentul 56. 
A încercat cu lama patinei oglinda 
gheții, apoi s-a avîntat pe luciul ei. 
Peste un sfert de oră și-au făcut apa
riția pe patinoar și Dragoș Tocaie de 
la ap. 60, împreună cu alți doi vecini 
de etaj. Au luat crosele în mină și fără 
multă introducere au început să bată 
pucul. Numai ei ? Numai ei, fiindcă cei
lalți copii din bloc n-aveau încă patine. 
Și lucea gheața de-ți lua ochii 1 Iar tov. 
Sîrbu, împreună cu nea Sandu și ceilalți 
locatari, o făcea din zi în zi mai fru
moasă I...

S-a lăsat ger. Acum este duminică 
dimineața și patinoarul din curtea blo
cului amintit este plin de sportivi. Lu
cian Sîrbu, Gigi Teodorescu, Bebe 
Teujdea și ceilalți hocheiști lucrează în 
partea stingă a terenului. Anca Păcu
raru, Ileana Nistor, Aliona Ungureanu 
— grupa de patinaj artistic — exersează 
.în partea cealaltă a patinoarului. S-au.
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cumpărat peste 20 de patine și se vor 
mai cumpăra. Adică, părinții n-au voie 
să patineze ? „Bătrînul" Gheorgha 
Tocaie cum și-a luat patine ? Ce, tova
rășul de la apartamentul X patinează 
mai bine ca mine ?...

S-a lăsat ger. Un ger neasțîmpărat 
care ciupește de urechi și obraji. Ei și ? 
Dacă alergi 2—3 ture pe patinoarul din 
curtea blocului te-ai încălzit imediat I 
A, că mai cazi fără să vrei, asta-i alt- 
ceva. Se mai întîmplă. Important este 
că acum, în plină iarnă, stai ca și vara 
pe terenul de sport !...

V, JpFAN



200 de copii la primul concurs 
de sală al anului

MECIUL-RETUR STEAUA-GALATASARAY ISTANBUL DIN „C.C.E.
SE JOACĂ SÎMBĂTĂ LA FLOREASCA

Duminică, sala Floreasca II și-a 
Inaugurat activitatea competițională 

<Lin acest an, cu un concurs contînd 
pentru divizia de copii organizată de 
consiliul orășenesc UCFS. Competiția 
se va desfășura pe echipe de cluburi, 
în trei etape. La această primă etapă 
merită a fi subliniată comportarea re
prezentanților Școlii sportive de elevi 
Nr. 1 (N. Dinu — 6,9 pe 50 m, M. 
Georgescu — 5,19 m la lungime, Mar
gareta Ivănuș — 1,35 m la înălțime) 
ca și prezența clubului Steaua, cu nu 
mai puțin de 3 echipe ! O notă bună 
ți pentru clubul Rapid, (două echipe) 
care, în domeniul atragerii către atle
tism a copiilor a făcut — în raport 
cu anul trecut — un pas înainte...

ARAD—UN ORAȘ ÎN CARE PULSEAZĂ 
0 VIE ACTIVITATE SPORTIVA

(Urmare din pag. 1)
In anul care a trecut, la 

rAfad au funcționat 10 centre de în
vățarea sportului (gimnastică, înot, 
fotbal, atletism, handbal, baschet, tenis 
de cîmp) la care au participat aproape 
600 de tineri și tinere. Și din rîndul 
lor vor apare noi talente, noi sportivi 
bine pregătiți pentru secțiile pe ramură 
de sport. Numărul sportivilor clash 
ficați a crescut în 1963 cu 533 față 
de anul precedent, lucru care atestă 
munca desfășurată în secții de cei 64 
de antrenori și peste 200 de instructori 
pe ramură de sport. Cu sprijinul Cen
trului de cercetări științifice de pe lîngă 
consiliul regional UCFS Banat antre
norii și instructorii au putut aplica în 
procesul instructiv-educativ metode noi, 
științific fundamentate, care au contri
buit efectiv la creșterea performanțelor. 
Numărul secțiilor afiliate a crescut în 
această perioadă cu 10 la sută, iar cel 
al sportivilor legitimați cu 11 la sută. 
S-a mărit cu peste 1 200 de tineri și 
tinere numărul participanților la cam
pionatele republicane și a crescut la 21 
cel al sportivilor selecționați în lotu
rile reprezentative ale țării. Sportivii 
arădeni au cucerit 9 titluri de cam
pioni R.P.R., au realizat 5 recorduri 
republicane, 37 regionale și 61 oră
șenești. Avînd o bază de mase în con
tinuă creștere, sportul de performanță 
a prins parcă aripi. Este, fără îndo
ială, o consecință firească.

CHEIA SUCCESELOR
Amintim că al doilea obiectiv pe 

care mi l-am propus a fost acela de 
a vedea ce anume generează aceste 
succese. Nu mi-a fost greu. Mai ales 
una dintre cifrele puse la dispoziție 
mi-a dat dezlegarea acestei „taine". 
La Arajl își desfășoară activitatea 1 580 
de activiști obștești, membri ai con
siliilor asociațiilor sportive, ai birouri
lor secțiilor pe ramură de sport etc. 
Este deci evident că dispunînd de un 
activ obștesc atît de numeros și bine 
îndrumat C.S.O. Arad și-a creat exce-
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Prima etapă a „Capei F. R. H.“ 
și a „Capei Sportul popular" se apropie de sfîrșit
• Primii cîștigători: Dinamo Brașov (seniori) și Luceafărul Brașov (junioare)

Prima etapă a competițiilor de Iarna 
•Cupa F.R.H." și „Cupa Sportul popular” 
se apropie de sfîrșlt. Pentru echipele de 
Juniori și junioare, ea se va încheia la 19 
Ianuarie, iar pentru cele de seniori și se
nioare la 26 ianuarie. Apoi vor începe în
trecerile etapei intercentre, ale cărei date 
sînt : 2 și 9 februarie la juniori („Cupa 
Sportul popular”) și 8—9, 15—16 și 22—23 
februarie (în „Cupa F.R.H.**).

In prezent, în majoritatea centrelor au 
loc ultimele partide din prima etapâ. In 
unele s-au și încheiat. In cele ce urmeazâ 
consemnam cîteva din relatările corespon
denților noștri.

PRIMELE CÎȘTIGATOARE : 
LA BRAȘOV

Jocurile primei serii masculine din ca
drul „Cupei F.R.H." au luat sfîrșit, consfin
țind victoria finală a echipei Dinamo Bra
șov (antrenor loan Donca, maestru al spor
tului). In ultimele etape s-au înregistrat re
zultatele : Dinamo Brașov — Recolta Hăl- 
chiu 35—10, Chimia Făgăraș — Textila St. 
Gheorghe 41—19, Tractorul Brașov — Colo
ana Codlea 29—12, Dinamo Brașov — Chi
mia Făgăraș 33—20, Tractorul Brașov — 
Textila St. Gheorghe 26—14, Recolta Hă!- 
Chiu — Coloram Codlea 19—14.

Au mai rămas de disputat cîteva res
tanțe, ale căroi rezultate însă nu mai pot 
schimba echipa cîștigătoare. Tractorul are 
de jucat încă două meciuri, cu care, dacă 
le cîștigă, poate totaliza 18 puncte, ca șl 
Dinamo Brașov, dar avînd un golaveraj 
mai slab va trebui sâ se mulțumească tot 
cu locul 2. Așadar, Dinamo Brașov urmează 
Bă eusțină la 19 ianuarie prima întîlnire cu 

în sfîrșit, consemnăm și apariția unei 
reprezentative de asociații «portâve, 
Confecția, pregătită cu multă pricepere 
de prof. Radu Voiciloiu.

în schimb, o serie de cluburi din 
Capitală, cu tradiție în atletism — 
Progresul, Metalul și Olimpia au stră
lucit prin... absență.

Cîteva rezultate tehnice. FETE. 
50 m: 1. Magdalena Pretorian (SSE 
Viitorul) 7,5; lungime: 1. Filofteia 
Epure (Dinamo) 4,29 m; înălțime: 1. 
Margareta Ivănuș (SSE 1) 1,35 m. 
BĂIEȚI. 50 m: 1. N. Dinu (SSE 1) 
6.9; lungime: 1. M. Georgescu (SSE 1) 
5J9 m.

NICOLAE D. NICOLAE, corespondent 

lente premise pentru continua dezvol
tare a activității sportive de mase și 
de performanță. Fața de activiștii ob
ștești C.S.O. Arad manifestă o grijă 
deosebită. Instruirea acestora, îndru
marea și sprijinirea activității lor este 
făcută cu atenție. C.S.O. Arad stimu
lează — la diferite perioade — pe acei 
activiști obștești care se dovedesc frun
tași între fruntași.

Un alt aspect 'demn de relevat este 
acela al stilului de muncă al consi
liului sportiv orășenesc Arad. Desfă
șurarea muncii în colectiv este carac
teristica principală. In anul 1963 au 
avut loc 4 plenare ale consiliului și 
13 ședințe de birou. în aceste ședințe 
de birou au fost analizate probleme de 
primă importanță: calendarul compe- 
tițional, desfășurarea Spartachiadei de 
iarnă, creșterea numărului de membri 
UCFS, „Concursul pentru Insigna de 
Polisportiv", activitatea asociațiilor 
sportive U.T.A. și C.F.R. Arad eie.

Nu putem încheia articolul de față 
fără să amintim și unele aspecte 
negative din activitatea sportivă ară
deană. Așa de exemplu numărul par
ticipanților la manifestațiile sportive 
de mase, deși a crescut simțitor în 
1963 față de anii trecuți, nu este pe 
măsura posibilităților existente. Nu 
s-au pregătit suficienți instructori vo
luntari pentru ramurile de sport im
portante ca atletismul, gimnastica, na- 
tația etc. Mai trebuie să semnalăm 
și unele neajunsuri ca de pildă, insu
ficienta preocupare a asociațiilor pen
tru practicarea sporturilor specifice 
iernii, patinajul, schiul ș.a. Numărul 
patinoarelor naturale amenajate la 
Arad este mic. Este necesar să amin
tim și faptul că marile asociații spor
tive ca U.T.A., Vagonul, C.F.R. și al
tele nu se preocupă de organizarea 
unor manifestații sportive care să le 
aducă venituri suplimentare.

Trecînd la lichidarea lipsurilor, spor
tul arădean va putea cunoaște desigur 
o dezvoltare și mai frumoasă.

echipa masculină învingătoare în grupa de 
la Sibiu, pentru desemnarea formației care 
va reprezenta regiunea Brașov în etapa 
următoare a competiției.

A doua echipă învingătoare este cea de 
junioare a Clubului sportiv școlar Lucea
fărul (antrenor prof. D. Colibași). Lucea
fărul Brașov a totalizat 19 puncte din 10 
meciuri, fiind urmată în clasament de Ce
tatea cu 16 p. și S.S.E. cu 12 p. Luceafă
rul a folosit în prima etapă a „Cupei Spor
tul popular" următorul lot de jucătoare : 
Camelia Teleanu, Mihaela Pavelescu — 
Maria Hudea, Margareta Melnic, Cornelia 
Vîja, Marcela Oțelea, Lucreția Neagoe, 
Doina Rizescu, Rodica Stoian, Maria Udrea 
și Marieta Spulbert. (C. Gruia, coresp. reg. 
și T. Maniu, coresp.).

LA PLOIEȘTI : SURPRIZE
In competiția rezervată echipelor de ju

niori a început returul și o dată cu el s-a 
produs și o mare surpriză : Rafinăria Telea- 
jen — campioana regională la juniori —- 
a fost învinsă de S.S.E. Ploiești cu 15—14. 
In cel de al doilea meci disputat. Petrolul I 
a întrecut Petrolul II cu 22—17. Acum, la 
primul loc candidează 3 echipe î Rafinăria 
Teleajen (6 p), S.S.E. (6 p) și Petrolul I 
0 P).

La junioare a avut loc un singur me<ci : 
S.M. „A. Toma" — S.S.E. II 10—4. în cla
sament continuă să conducă Știința Vă
leni. .

In „Cupa F.R.H.” de asemenea s-a pro
dus o surpriză : A.S.A. a întrecut pe lide
rul clasamentului. Petrolul Ploiești, cu 
23—20. La fixarea acestui rezultat a con
tribuit și arbitrajul sub orice critică (An
tonescu —- Ploiești). In a doua partidă î

Novacek in plină acțiune la panou

Trei noi recorduri
(Urmare din. pag. I)

In ziua a doua, condițiile atmosfe
rice au fost mai prielnice și au fost 
realizate rezultate mai bune. S-au re
marcat E. Papuc, D. Lăzărescu și Gh. 
Catona, membri ai lotului republican, 
care s-au detașat de ceilalți seniori.

Iată învingătorii: cat. 14 ani, fete, 
500 și 200 m: Anelise Ștefani 69,5 
și 27,9; băieți, 500 m și 1000 m; Ion 
Fazec-aș (Dinamo Buc.) 57,7 și 1:57,0; 
cat. 15—16 ani, fete, 500 și 1000 m: 
Eva Szas (Mureșul Tg. Mureș) 73,1 
și 2:18,4; băieți, 500 și 1500 m: V. Pa- 
traulea (Dinamo Buc.) 50,1 și 2:50,5, 
cat. 17—18 ani, fete, 500 și 1500 m: 
Eleonora Laurențiu 56,5 (NOU RE
CORD) și 3:07,7; băieți, 500 și 3000 m:

Rafinăria Teleajen — Voința 33—20. In 
ciuda înfrîngerii. Petrolul conduce în cla
sament și are mari șanse să-și păstreze 
locul.

In competiția feminină au fost programate 
Jocurile : S.S.E. — Voința 38—8 și Textila 
Azuga — FI. roșie Dorobanțul 6—0 (este a 
doua neprezentare a echipei FI. roșie). 
S.S.E. este virtuală cîștigătoare. (M. Po
pescu și Gh. Alexandrescu, coresp.).

LA ORADEA
Din nou sala Dinamo din Oradea a cu

noscut o deosebită animație datorită jocu
rilor din cadrul „Cupei F.R.H.", care sînt 
urmărite cu viu interes și care scot în evi
dență progresul real al unor echipe. Iată 
cîteva amănunte asupra ultimelor partide :

I.T.O. — Voința (f) 12—7 (5—3). Joc de 
nivel tehnic bun, în care ambele echipe au 
deopotrivă merite. Au marcat : Csengeri 7, 
Păcurar 3, Ghiță și Kiss, respectiv Boroș 3, 
Toth 2 și Szabo 2.

TIPO — Tricoul (f) 6—3 (3—1). A fost un 
joc de uzură; ambele echipe au luptat cu 
îndîrjire pentru victorie. Au înscris : Mu- 
reșan 4, Gafencu 2, respectiv Zsiroș 2 și 
Arany.

I.R.T.A. — Voința (m) 33—31 (18—12). In 
acest meci, echipele au demonstrat cu a- 
devărat frumusețea jocului de handbal. Am 
putut urmări iaze spectaculoase, pătrunderi 
în viteză și contraatacuri fulgerătoare. 
I.R.T.A. și-a asigurat victoria din prima re
priză, cînd apărarea Voinței a manifestat 
multă nesiguranță. Cele mai multe goluri 
le-au înscris Uivaroșan 12 și Tenț 9 pentru 
I.R.T.A., Gașpar 10 și Galo 7 pentru Voin
ța. (Hie Ghișa, coresp. ieg.).

Jucătorii noștri au făcut ieri o ultimă verificare in compania echipei Dinamo

După cum am mai anunțat, sîmbătă 
baschetbaliștii de la Steaua vor susține 
•cel de al doilea meci cu Galatasaray 
Istanbul din cadrul optimilor de fi
nală ale ..Cupei campionilor europeni1*. 
Partida este așteptată cu un mare in
teres, mai ales că de data aceasta 
pentru a obține calificarea în turul 
următor campionii noștri vor avea de 
refăcut un handicap de 18 puncte.

Desigur, sarcina jucătorilor militari 
este destul de dificilă, dar punîndu-și 
în valoare toate posibilitățile de care 
dispun și jucînd la un nivel superior, 
echipa Steaua poate reface terenul 
pierdut.

Baschetbaliștii de la Steaua s-au 
pregătit zilnic în ultima vreme, iar 
după cum a declarat antrenorul C. He
rold, echipa a manifestat o formă 
bună, duminică, în meciul cu Steagul 
roșu.

Aseară, jucătorii militari au făcut un 
ultim meci de verificare în compania 
echipei Dinamo București. Fără să se 
întrebuințeze în mod deosebit, Steaua a 
cîștigat partida cu scorul de 83—73 
(40—46). Am reținut, ca pozitivă, ten
dința jucătorilor de a imprima acțiuni
lor ofensive un ritm cît mai susținut. 
Din păcate însă, ei nu au menținut a- 
cest ritm, fapt care a dăunat cursivită
ții jocului. De asemenea, apărarea con
tinuă să fie punctul nevralgic al for
mației, prin faptul că jucătorii cedează 
de cele mai multe ori, prea ușor, în 
duelul direct cu adversarul. Sînt două 
lucruri importante care trebuie să-i

R.P.R. la juniori
V. Sotirescu (Dinamo Buc.) 47,9 și 
5:32,6 (NOU RECORD); senioare, 
500 m: 1. Eva Farcaș (Mureșul Tg. 
Mureș) 55,8; 2. Magdalena Udrea
(Dinamo Buc.) 58,9; 3. Crista Traher 
(Voința Brașov) 59,5; 1500 m: aceeași 
ordine de la 500 m. cu timpurile de 
2:55,8, 3:09,5 și 3:11,7. Seniori, 500 m: 
1. E. Papuc (Dinamo Buc.) 48,4; 2. 
Gh. Catona (Dinamo Buc.) 48,5; 3. 
I). Lăzărescu (Dinamo Buc.) 49,7; 
3000 m: 1. D. Lăzărescu 5:24,3; 2. E. 
Papuc 5:24,8; 3. Gh. Catona 5:37,5.

INFORMAȚII
Joi de la ora 18, la sediul Consi

liului General UCFS se vor desfășura 
lucrările ședinței de analiză a federa
ției de tenis pe anui 1963 Vineri la 
ora 17, va avea loc ședința federației 
de rugbi.

★
Consiliul pentru răspîndirea cunoștințelor 

cultural-științifice în colaborare cu Uniunea 
de Cultură Fizică și Sport, anunță pentru 
Joi 16 ianuarie 1964, ora 18, în sala mică 
a Palatului R. P. Romîne, din str. Știrbei 
Vodă nr. 1, un simpozion pe tema „SPOR
TIVI ROMINI LA MARI COMPETIȚII INTER
NAȚIONALE". Vor vorbi Nicolae Pădureanu 
— antrenorul echipei reprezentative de 
rugbi; Nicolae Nedef, antrenor emerit de 
handbal; Iosif Sirbu — maestru emerit al 
sportului — tir. Va urma un program mu
zical prezentat de soliști ai Teatrului de 
stat de operetă.

Campionatele Capitalei
în campionatele Capitalei, masculin 

și feminin, s-a mai jucat cite o rundă.
La băieți, în runda a 4-a, două din

tre partidele cele mai importante (Rei- 
cher—Olteanu și Gram—Pușcașii) au 
fost aminate. Numai trei partide s-au 
încheiat: Crăciun—Macri 0—1, Segal— 
Solomonovici 0—1, Teodorescu—Polt- 
hroniade 1—0. Alte trei partide s-au 
întrerupt, toate cu avantaj de partea 
negrelor : Drăguț—Mircea, Bondoc—• 
Hondru, Isac — Georgescu. De notat 
că în ultima, Isac a întrerupt în pozi
ție net pierdută.

în finala feminină s-a jucat runda 
a 9-a. O surpriză a fost înfrîngerea 

preocupe pe jucătorii echipei Steaua î 
meciul cu Galatasaray.

Partida de sîmbătă va fi condusă d 
Kokorev (U.R.S.S.) și Dekay (R.P.U.

ȘTIRI...

• Mîine seară sînt programate don 
restanțe ale campionatelor republicane 
la București (sala Floreasca, de 1 
ora 20,30), meciul Olimpia — A.S./. 
Bacău, iar Ia Oradea, întâlnirea femi 
nină Voința — Știința București.

9 Arbitrul romîn Ion Petruțiu 
condus marți la Sofia meciul-retur din 
tre Slavia și M.T.K. Budapesta, dil 
cadrul „C.C.E." la baschet feminin 
Gazdele au cîștigat cu 64—54, califi 
cîndu-se pentru semifinalele compeii 
ției.

scw
IA ÎNCEPUT DE SEZON...
• CONCURSUL DE LA VÎRFUL CU 
DOR • „CUPA FELEAC" Șl „CUPA 

FLOREȘTI" S-AU BUCURAT 
DE SUCCES

® Concursul de deschidere a s 
nului în regiunea Ploiești s-a desfășu
rat în Bucegi, pe pîrtia amenajată la 
Vîrful cu Dor. El a constat din curse 
de slalom sipecial pentru seniori, ju
niori și junioare. Timpul frumos și 
zăpada înghețată au favorizat buna 
desfășurare a curselor, disputate pe 
un traseu lung de 250 m, cu diferență 
de nivel de 80 m.

Rezultate:
Seniori: 1. M. Focșeneanu (Carpați 

Sinaia) 53,6; 2. M. Bucur (Carpați) 
57,8; 3. P. Clinei (Carpați) 60,9; 4. 
I. Secui (Caraimanul Bușteni) 72,4.

Juniori: 1. N. Andreescu (Voința 
Sinaia) 67,1; 2—3. I. Juncu și T. Po
pescu (ambii S.S.E. Sinaia) 67,6.

Junioare: 1. Elena Neagoe (S.S.E. 
Sinaia) 33,9; 2. Liliana Focșeneanu
(Carpați) 37,2. (M. BOTA-coresp,^

• Schiorii clujeni s-au întrecut du
minică în cadrul a două competiții: 
„Cupa Feleacu pentru fondiști și 
„Cupa Florești11 pentru coborîtori. Am
bele trofee au fost cîștigate de re
prezentanții clubului Știința Cluj. Da
torită timpului frumos, zăpezii bune și 
elanului participanților, concursurile 
s-au bucurat de un deplin succes și 
au fost urmărite cu viu interes de 
numeroși spectatori. Rezultate :

Fond 10 km seniori: 1. P. Naghi 
(Știința) 41:43,0; 2. I. Tot (Știința) 
48:00,0; 3. Șt. Fediuc (Știința) 49:17,0; 
5 km senioare: 1. Ecaterina Iuhoș 
(Știința) 29:31,0; 2. Rodica Făcăoaru 
(Știința) 31:41,0; 5 km juniori: 1. 
I. Mureșan (Știința) 28:00,0; 3 km
junioare: 1. Maria Imre (Știința) 
21:10,0 !

Coborîre seniori: 1. J. Lovas (C.F.R.) 
39,1; 2. D. Căpitan (Știința) 41,0; 3. 
E. Horvath (Voința) 41,3; senioare: 
1. E. Lazăr (Știința) 34,7; 2. C. Pos- 
ticescu (Știința) 35,8; 3. C. Friedmari 
(Știința) 52,1; juniori: 1. S. Bortnio 
(C.F.R.) 46,0; 2. F. Coro (Știința) 
48,8; 3. I. Menihart (C.F.R.) 50,3; 
junioare: 1. Iudit Tomori (C.F.R.)
30,8. (P. NAGHI-coresp.J.

Virgînieî Steroiu din partea Vioricăî 
Cernat. Prin victoria obținută în fața 
Măriei Boțea nu, cu negrele, Heidrun 
Brantsch trece in fruntea clasamentu
lui, avînd o jumătate de punct înaintea 
Elenei Raducanu, care are însă o par
tidă mai puțin.

Alte rezultate înregistrate: Aposto- 
lescu—Zsigmond 1—0, Solomonovici—» 
Sutiman 1/a—Va. La întrerupere Aurq 
Teodorescu are avantaj la Ioana Mei a* 
nu.

Următoarea rundă are loc vineri,

T. N1COARĂ—coresp.



Relatări ale corespondenților noștri —
Tot mai ' multe dintre scrisorile 

pe care le primim la redacție de la 
corespondenții noștri se ocupă de 
întrecerile sportive care au loc în 
cadrul Spartachiadei de iarnă a ti
neretului.

Iată cîteva din relatările primite:
Corespondentul nostru din Gherla — 

DUMITRU VATAU — ne relatează că 
la 5 ianuarie au avut loc în această lo
calitate interesante întreceri de schi, 
săniuș și patinaj. La startul concursu
rilor au fost prezenți sute de concu- 
renți. La săniuș pe primele locuri s-au 
clasat Gh. Simion și Ion Mureșan (bă
ieți) și Elena Coroianu (fete). Astfel 
de întreceri vor avea loc în continuare.

La Panciu, paralel cu întrecerile pen
tru „Insigna de Polisportiv" au loc și

în regiunea Maramureș

72 de noi instructori 
voluntari

în perioada vacanței de iarnă a 
elevilor, în localul școlii de 8 ani din 
Baia Mare a avut loc un curs de 
instructori sportivi pentru sate, orga
nizat de consiliul regional UCFS Ma
ramureș. La acest curs au participat 
72 de tineri sportivi din diferite co
mune și sate din toate raioanele re
giunii.

Dintre cursanți s-au evidențiat: Irina 
Turja (comuna Iojib raionul Satu- 
Mare), loan Nasui (Cavnic-Lăpuș), 
Maria Font (Moisei-Vișeu), Gheorghe 
Hoțea (Sugatag-Sighet), Vasile Muț 
(Nadiș-Cchu Silvaniei) și alții. O con
tribuție însemnată la buna desfășu
rare a cursului au adus profesorii de 
educație fizică loan Lini, Alexandru 
Domuța, Ioan Bartha și Iosif Gaal.

VASILE SASARANL’-coresp.

disputate concursuri în cadrul Sparta
chiadei. Pînă acum, subliniază cores
pondentul nostru CORNELIU MIHAI- 
LESCU — peste 7 000 de tineri și 
tinere din 35 de asociații sportive s-au 
întrecut în etapa I. S-au remarcat în
deosebi asociațiile sportive Spicul Dio- 
cheți, Voința Movilita și cele școlare.

în comuna Nedeia, raionul Segarcea, 
în fruntea competițiilor sportive se si
tuează întrecerile de patinaj și săniuș. 
164 de tineri s-au întrecut zilele trecute 
și disputele dintre ei au fost deseori 
de un bun nivel. Printre învingători — 
notează corespondentul nostru AUREL 
BOCEANU — se află Florea Rotaru, 
Victor Duican, Costel Șarpe, Emil Pre
da, Costel Popa, Florian Neagu, Flo
rea Berceanu și Mihail Dumitru.

ION HASAȘIU ne transmite din 
Tîrnăveni : „Noua ediție a Spartachia
dei de iarnă a tineretului a fost întîm- 
pinată cu viu interes. Pînă acum peste 
2 500 de tineri și tinere s-au întrecut în 
concursuri de tir, săniuțe, șah, tenis 
de masă, patinaj și gimnastică. Păcat 
însă că într-o serie de asociații sporti
ve cu reale posibilități cum sînt Chi
mica, Voința, Sticla, nu s-a făcut încă 
nimic. Aceasta din cauza slabei acti
vități a consiliilor asociațiilor sportive 
respective".

Am mai primit în aceste zile scrisori 
despre desfășurarea Spartachiadei de 
iarnă a tineretului și de la corespon
denții noștri Gh. Ghinea (Băilești), I. 
Turjan (Sighișoara), 1. Păuș (Tg. Mu
reș), V. Buda (Somcuta Mare), M. Du
mitru (Buzău), Șt Teodor (Ocna Mu
reș), I. Suditu (Sinaia), T. Negulescu 
(Roșiori) și N. Cîrstocea (Filiași).

Așadar, pe întreg cuprinsul țării 
Spartachiada de iarnă a tineretului cu
prinde în desfășurarea întrecerilor mase 
largi de oameni ai muncii. Entuziasmul 
cu care tineretul se avîntă în compe
tiții demonstrează popularitatea de care 
se bucură această întrecere în rându
rile iubitorilor sportului.

Rezultate surprinzătoare ieri în „Cupa F.R.V

LF

Pregătiri la
După o scurtă pauză, fotbaliștii de 

la Știința Cluj și-au reluat antrena
mentele în vederea returului campio
natului. Cu acest prilej am stat de 
vorbă cu noul antrenor, Andrei Șepci, 
în legătură cu pregătirile echipei:

— Este bine știut faptul, a spus 
Andrei Șepci, că federația de specia
litate a stabilit două etape în pregă
tirile echipelor pentru retur. Deoare
ce o bună parte din jucătorii noștri 
se află în sesiune de examene, noi am 
eșalonat pregătirile în trei etape, în 
loc de două. în prima (8 ianuarie — 
2 februarie), ne vom ocupa de pregă
tirea fizică generală, antrenamentele 
avînd loc, alternativ, în sală și afară; 
în cea de a doua (3—16 februarie), 
care coincide cu vacanța de iarnă a 
studenților, vom pune accentul pe 
pregătirea tehnică, fizică și tactică; în 
sfîrșit, cea de a treia etapă a pregă
tirilor (17 februarie — 8 martie) o 
vom dedica menținerii condiției fizice, 
pregătirii tehnice și vom face pregă
tire fizică specială.

— V-ani ruga să ne prezentați lotul 
cu care lucrați.

— Iată-1: Moguț, Ringheanu, Cro- 
meli, Georgescu, Grăjdeanu, Marcu,

Știința Cluj
Cîmpeanu, Neșu, Sueiu, Don, Popescu, 
Ivansuc, Ion Mureșan, Adam,, Sabo, 
Doru Bîrsan, Toma și Matei. în lotul 
primei 
ni orii 
Curuț. 
tabilit
că în retur vom beneficia și de aportul 
Iui.

— Cum apreciafi returul ?
— Avem în față un retur extrem 

de dificil. Aceasta avînd în vedere po
ziția de loc strălucită pe care o avem 
în clasament. Dar sînt ferm convins 
că jucătorii vor înțelege situația și ne 
vor da tot sprijinul pentru a-i.feri pe 
simpatizanți de emoțiile retrogradării. 
De aceea, trebuie să muncim mai mult 
decât în prima parte a campionatului, 
pentru ca rezultatele să fie pe măsura 
posibilităților reale de care dispun 
jucătorii noștri. în munca pe care tre
buie să o depunem pentru redresarea 
echipei, voi fi ajutat de prof. Robert 
Cosmoc și dr. Mircea Luca, cei doi 
antrenori secunzi. Sper astfel că obiec
tivele prevăzute în programul de pre
gătire vor fi atinse.

Concurs la furda, 
dotat cu „Cupa de iarnă'*

echipe au fost promovați ju- 
Drăgulescu, Sorin Brelan și 
Felieian Mureșan, complet res- 
și-a reluat antrenamentele, așa

V. MOREA
N. TODORAN-coresp.

Bazinul acoperit din Turda a găz
duit zilele trecute un reușit concurs 
de înot, organizat de comisia raiona
lă. Au participat înotători aparținînd' 
asociațiilor sportive școlare din locali
tate. Iată rezultatele: BĂIEȚI: 100 tn 
liber: 1. Radu Dan (Școala meta
lurgică) 1:06,9; 2. C. Dan (Școala 
metalurgică) 1:08,4; 100 m bras: 
1. C. Dan 1:25,2; 2. M. Sidlovschi 
(Șc. elem. nr. 1) 1:29,0; 3. P. Dra- 
gomir (Șc. elem. nr. 1) 1:35,0; 50 m 
liber: 1. Em. Rosenberg (Șc. elem. nr.
1) 38,0; 2. I. Drăgan (Șc. elem. nr. 1) 
38,3; FETIȚE: 50 m bras: 1. Martha 
Szocsli (Șc. med. nr. 2) 52,6; 
Geta Vaczi (Șc. med. nr. 2) 54,0j 
3. Mihaela Dobocan
2) 54,6.

In clasementul pe echipe, primul 
loc a fost ocupat de Școala profe
sională metalurgică, căreia i-a reve
nit și „Cupa de iarnă". Școlile ele* 
menta re de 8 ani, nr 1 și nr 5 s-au 
clasat pe locurile următoare.

La mobilizarea celor 72 de înotă
tori și înotătoare și-au adus aportul, 
profesorii de educație fizică Ștefan 
Simon (Șc. elem. de 8 ani nr. 5), 
Letiția Vlas (Șc. elem. de 8 ani nr. 1)| 
și Ă. Szekei (Șc. prof, metalurgică).

2.

(Șc. med. nr.

VIRGIL ȘTEFANESCU—coresp.

La Școala sportivă de elevi din Constanta
Școala sportivă de elevi din Con

stanța și-a analizat de curînd activi
tatea desfășurată în anul 1963. Pre
zentăm în rîndurile ce urmează unele 
aspecte din activitatea acestei pepiniere 
a sportului de performanță din regiu
nea Dobrogea.

SPORTUL NR. 1 - ATLETISMUL!

în cursul acestei săptămîni s-au des
fășurat cîteva meciuri din cadrul seriei 
a doua și cele din etapa a IX-a din 
seria I, masculin. Metalul București — 
C.F.R. Timișoara (meci restanță din e- 
tapa I, seria a doua feminin) 3—1 
(6—15, 16—14, 15—11, 15—4). Mascu
lin seria a doua : Ind. Sîrmei C. Turzii 
— Știința Brașov (meci contînd pentru 
etapa a Vll-a) 3—1 (15—8, 6—15,
15—1, 15—13). Știința Petroșeni — 
’nainte Timișoara’ (etapa a V-a) 3—1 

2, 14—16, 15—8, 15—12).
Iată clasamentele seriei a II-a i

MASCULIN
1. Ind. Sîrmei C. T. B 4 2 12: 7 (
2. Constr. Brăila 5 4 1 13: 6 (
3. C.S.M. Cluj 5 4 1 12: 7 (
4. Minerul B. Mare 532 9: 8 (
5. Știința Brașov 624 11:13 (
6. Dinamo Suceava 523 9:10 (
7. Șt. Petroșeni 523 9:11 (
8. El.-putere Crv. 523 9:11 (
S. Olimpia Buc. 523 7:11 (

10. înainte Timiș. 5 1 4 5:12 (

FEMININ
1. Metalul Buc. 5 4 1 12: 5
2. Voința M. Ciuc 4 4 0 12: 6
3. Partiz. r. Brașov 5 3 2 12: 8
4. Progr. Tîrgoviște 5 2 3 9:10
5. Voința Buc. 523 8:10
6. Corvinul Deva 523 7:10
7. Penicilina Iași 422 8: 8
8. C.F.R. Timișoara 505 4:15

(250—215) 
(245—219) 
(248—222) 
(203—221) 
(297—301) 
(229—242) 
(252—244) 
(240—252) 
(217—223) 
(185—233)

(225—184) 
(235—224) 
(267—212) 
(218—228) 
(221—199) 
(210—222) 
(180—200) 
(184—261)

Unul din tinerii jucători ai Tracto
rului, Cristian, în plină ofensivă. Șu
tul deosebit de puternic va aduce un 
nou punct echipei in meciul cu Steaua. 

Foto: 1. Mihăică

Pe drept cuvînt se poate afirma că 
în cadrul S.S.E. Constanța, atletismul 
a înregistrat o sensibilă creștere valo
rică. Afirmația este confirmată de re
zultatele obținute de reprezentanții a- 
cestei școli în diferite concursuri și 
competiții: trei titluri de campioni 
republicani de juniori, categoria 1 și 
a II-a, patru titluri de campioni re
publicani școlari. Prin munca entu
ziastă și competentă a unor antrenori 
și profesori de specialitate ca Virgil 
Andronic, Victor Albu și Constantin 
Craia, din rîndurile elevilor școlii au 
fost depistate multe elemente talentate, 
sportivi de 
care Ion 
Gheorghe 
Mihai.

Prezența 
de tineri (peste 100) în cadrul secției 
de atletism asigură o bază de mase 
substanțială acestei frumoase ramuri 
sportive, perspective dintre cele 
largi.

cerit titlul de campioane republicane 
școlare și apoi au promovat în prima 
categorie a țării. Tinere ca Elena Cris- 
tu, Viorica Cîndea și Elena Nedelcu 
care doar cu cîțiva ani în urmă învă
țau a.b.c.-ul acestei ramuri sportive 
bat astăzi la porțile consacrării. In 
ce-i privește pe băieți și ei se impun 
atenției, printr-un loc fruntaș (5) în 
campionatul republican de juniori ca 
și în toate competițiile adresate șco
larilor. Andrei Purcăreanu, Viorel 
Cautiș și George Nicolaescu sînt doar 
cîțiva dintre tinerii sportivi care fac 
cinste secției de baschet și școlii. Pro
fesorul Eugen Simionescu, antrenorul 
echipei masculine de baschet, culege 
după ani îndelungați de muncă per
severentă, primele roade

SPORTUL GRATIEI SI AL ÎNDEM1- 
NĂRII — LÂ LOC DE FRUNTE

ClND TE CULCI PE LAURII 
SUCCESELOR...

valoare republicană printre 
Buiachi, Victoria Cosa, 
Luchian și Constantin

unui număr destul de mare

O TRADIȚIE CARE NU SE 
DEZMINTE...

mai

...și-a. creat în școală, baschetul. 
Fetele de pildă — beneficiind de în
drumarea pricepută a profesorului 
Gheorghe Benone — au realizat anul 
trecut o dublă performanță: au cu-

Ați ghicit desigur că ne-am referit 
la gimnastică. Fie că este vorba de 
gimnastica sportivă sau de cea artis
tică, componentele acestei secții au fost 
totdeauna la înălțime. Prezența în 
campionatul republican la „artistică" ca 
și în finala „republicanelor" de gim
nastică sportivă, cele 3 tinere care lu
crează la categoria maestre, și în sfîr- 
șit comportarea remarcabilă la con
cursul pe țară al școlilor sportive de 
elevi de la Arad, iată doar cîteva din 
succesele tinerelor gimnaste constăn- 
țene.

Și totuși, părerea generaiă este că 
profesoara Ana Bigan poate realiza și 
mai mult. Condiția necesară: să fie 
ajutată într-un mod mai eficient de 
către conducerea școlii, de altfel pre
ocupată să asigure condiții de dezvol
tare tuturor secțiilor.

Handbalul feminin constățean a fost 
reprezentat în prima categorie a cam
pionatului republican de echipa S.S.E. 
Numai că promovarea în principala 
competiție oficială a țării nu a avut 
darul să aducă o intensificare a rit* 
mului de muncă al profesoarei Or- 
tansa Andronic. Consecința ? Echipa 
a retrogradat... Cu două antrenamente 
pe săptămână, cu o frecvență foarte 
slabă la procesul de pregătire, acest 
eșec era de așteptat. Desigur că nu 
numai profesoara Andronic poartă vina 
acestei scăderi, ci și conducerea școlii 
care n-a avut nimic de zis în legătură 
cu modul defectuos de lucru al antre- 
noarei, n-a ajutat-o să-și schimbe sti
lul de muncă.

Cam același lucru se poate spune și 
despre handbaliști. Fiindcă în siuda 
condițiilor create, ei au înregistrat în 
1963 o serie de insuccese. Revirimen
tul trebuie totuși să se producă. Tonul 
va trebui să-l dea chiar antrenoarea, 
profesoara Cornelia Horobăț care pe 
plan pedagogic mai are multe de în
vățat...

Nici voleiul (feminin ca și cel mas
culin) nu a înregistrat rezultate la 
nivelul condițiilor și mai ales al ce
rințelor. Profesorii Elena Cristea și 
Nicolae Grigore (ultimul n-a Ținut 
anul trecut, nici o oră de antrena* 
ment 1?) trebuie să tragă, de aici, con* 
cluziile care se impun.

★

★
Echipele masculine

avut ieri etapă completă. Iată cîteva 
relatări primite de la corespondenții 
noștri:

TRACTORUL BRAȘOV — ȘTIINȚA 
GALAȚI 3—0 (7, 13, 15). Deși evo
luau două echipe bine clasate, nu
meroșii spectatori prezenți în sala 
Tractorul nu au fost satisfăcufi de 
jocul oferit. Mai siguri și mai deciși 
în acțiunile la fileu, brașovenii au 
cîștigat pe merit. (P. Dumitrescu și 
Gh. Corcodel-coresp.).

ȘTIINȚA TIMISOARA — RAPID 
BUCUREȘTI 3—2 (15-11, 16-18,
15—5, 8—15, 15—11). Joc spectacu
los, presărat cu multe faze palpitante 
la care au contribuit ambele echipe. 
(P. Arcan-coresp.)

ȘTIINȚA CLUJ—STEAUA BUCU
REȘTI 3-1 (15-7, 3-15, 15-13, 
15—3), Știința a început meciul foarte 
bine, dar a avut o cădere inexplica
bilă în cel de-al doilea set pe care 
b?-pierdut la pn scor categoric. în 
wnihlflSi'e gazdele au dominat net. 
(Stefan Tămaș-coresp.).

PETROLUL PLOIEȘTI—DINAMO 
BUCUREȘTI 3—1 (ii —15, 15—10). 
15—10, 15—13). Petrolul a obținut o 

'victorie meritată, la capătul unor e- 
fortitri deosebite. Zamolo și Rădules- 
cu au fost din nou cei mai buni ju
cători ai echipei locale, în timp ce 
Corbeanu, s-a distins din rîndul e- 
chinei oaspe. (M. Popescu și I. Ion- 
coresp.).

din seria I au Un concurs de mare atracție la Pronosport
AProgramul concursului Pronosport 

de duminică cuprinde ultimele partide 
din turul campionatului italian di
vizia A și trei partide din divizia B 
a aceluiași campionat.

Pe primul plan se situează desigur 
derbiul orașului Milano dintre In- 
ternazionale și Milan, confruntare de 
al cărei rezultat depinde în mare mă
sură stabilirea echipei care va termi
na pe primul loc Ia terminarea pri
mei jumătăți a campionatului.

Celelalte partide sînt la fel de echi
librate și anticipează întreceri 
disputate.

V-AȚI DEPUS BILETELE 
CÎȘTIGĂTOARE 

LA SPORTEXPRES?

FOST ATRIBUIT PRIMUL 
PREMIU EXCEPȚIONAL

LA PRONOEXPRES
Primul concurs Pronoexpres la care 

s-a acordat premiul exceptional de 
25.000 Iei, a fost cel din 8 ianuarie a.c. 
După cum se știe, acest premiu se 
acordă prin tragere la sorți unei va
riante de categoria a II-a in cazul

ULT1MA ZI LA LOTO CENTRAL
viu Astăzi este ultima zi în care vă 

mai puteți cumpăra bilete pentru 
tragerea Loto Central de mîine, 17 
ianuarie 1964.

1045 30 5 36 48
Numere de rezervă r 35 31 
Fond de premii: 511.037 lei. 
Report categoria 1: 367.794 lei. 
Termen 

1964.
Tragerea

miercuri 22

de contestație 5 februarie

următoare 
ianuarie în

va avea loc 
București.

Cîteva din obiectivele anului 1964 r 
sporirea numărului de campioni repu
blicani cu 4, menținerea formației de 
baschet-fete în prima categorie a țării, 
promovarea formației feminine de 
handbal în categoria A, îmbunătățirea 
muncii educative, mai ales în secțiile 
de volei și handbal băieți, unde se 
constată 6 serioasă rămînere în urmă.

Sînt obiective care se pot realiza 
ușor, dacă se va munci temeinic, dacă 
profesorii de specialitate și antrenorii 
tși vor pune toată priceperea lor îv 
slujba propășirii continue a școlii.

B. LIV1U și I. PETRE, 
corespondenți

PREMIILE 
TRAL DIN

LOTO CEN-TRAGERII
10 IANUARIE 1964

La 28 ianuarie a.c. expiră termenul 
pînă la care pot fi depuse biletele cîș- 
tigătoaj'e de premii în obiecte. Tot 
pînă la aceeași dată se ridică cîști- 
gurile în bani de la Casele raionale 
și agențiile proprii C.E.C. pentru con
cursul Sportexpres trim. IV 1963.

Deci lista câștigătorilor mai rămîne 
deschisă încă 12 zile, timp în care 
și ultimii deținători de bilete cîștigă- 
toare pot să intre în posesia premiilor.

Pînă în prezent, concursul Sport
expres trim. IV 1963 a atribuit 11 au
toturisme și alte zeci de mii de premii 
în bani și obiecte.

cînd nu există variante de categoria 
I. La omologarea acestui concurs nu 
s-a înregistrat nici o variantă de cate
goria I, astfel că participanta Mărgă- 
rinta Vizitiu din Dorolioi, posesoarea 
singurei variante de categoria a II-a 
a primit în afara sumei ce revenea ca
tegoriei respective și premiul excep
țional de 25.000. în total câștigătoa
rea din Dorohoi a încasat 82.847 lei.

PRONOEXPRES
tragerea concursului Pronoexpres 
din 15 ianuarie 1964, au fost ex- 
din urnă următoarele numere de

La 
nr. 3 
trase 
baza:

La tragerea Loto Central din 10 
ianuarie 1964, au fost atribuite urmă
toarele premii întregi și sferturi:

Premiul suplimentar II: 3 a 4.009 
lei și 2 a 1.002 lei; categoria I: 2 a 
28.069 lei si 3 a 7.017 lei; categoria a 
II-a: 18 a "".............................  *'■
categoria a 
a 264 lei;
1.183 lei și 
V-a: 93 a 
categoria a 
a 134 lei;
439 lei si 138 a 109 lei; categoria a 
VlII-a : ’196 a 322 lei și 172 a 80 lei.

Fond de premii: 701.734 lei.
Report

70.173 lei.
Termen

1964.
Rubrică

sport.

3.549 lei și 15 a 887 lei; 
IlI-a : 60 a 1.057 lei și 52 
categoria a IV-a : 55 a 
41 a 295 lei; categoria a 
650 lei și 103 a 162 lei; 
Vl-a : 111 a 537 lei și 130 
categoria a Vll-a: 141 a

premiul suplimentar 

de contestație: 31 ianuarie

I:

redactată de Loto-Prono-

De la I.E.B.S.
• Pentru jocul internațional de 

baschet Steaua — Galatasaray (Tur* 
cia) din cadrul „Cupei campionilor eu
ropeni" ce se desfășoară sîmbătă 18 
ianuarie 1964 în sala Floreasca, biletele 
se găsesc de vînzare la casa din str.: 
Ion Vidu, Aceeași casă vinde și bi* 
lete pentru jocurile de hochei pe ghea* 
tă Sel. Olimpică R.P.R. — Tesla Par
dubice din zilele de 18 și 19 ianuarie 
a. c.

• Patinoarul artificial din parcul „23. 
August" este deschis pentru patinajul 
public astăzi orele 17—19, sîmbătă o- 
rele 15—17 și duminică orele 10—13 și 
15-17.

• La Centrul de antrenament nr. 2
(Doherti) din calea Plevnei și în incin
ta complexului sportiv Floreasca s-au 
deschis patinoare naturale, care func
ționează zilnic între orele 9—12 și 
15—18. —-



ÎNTREBAT asupra proiectelor sale pe a- 
nul 1964, atletul sovietic Valeri Brumei, re
cordman al lumii la săritura in Înălțime, 
Ie-a definit astfel : doresc sd termin Insti
tutul de educate fizica din Moscova, sâ 
particip la Jocurile Olimpice de la Tokio, 
precum și la mai multe întilniri printre care 
U.R.S.S.—S.U.A. și, în sfîrșit, să trec 2,30 m.

, LA SYDNEY s-a anunțat că Australia va 
fi reprezentată la Jocurile Olimpice de vară 
de la Tokio de o delegație alcătuită din 
180 de sportivi și sportive. Australienii vor 
lua parte la toate întrecerile Olimpiadei, 
în afara turneelor de volei și baschet. Se
lecția sportivilor va avea loc cu prilejul 
unor concursuri organizate în lunile mai și 
iunie.

DUPĂ CUM scrie ziarul „Die Welt", la o 
sesiune recentă a conducătorilor cluburilor 
do fotbal din Liga regională Nord a R. F. 
Germane care a avui loc la Hamburg s-a 
arătat că numai 11 din cele 18 echipe par
ticipante Ia campionatul Ligii pot face față 
problemelor financiare. S-a subliniat că a- 
cest lucru se datorește, în primul rînd, scă
derii numărului spectatorilor la meciurile 
de fotbal. Partîcipanții la sesiune au cerut 
sprijinul federației pentru a evita ca aceste 
cluburi să fie declarate in stare de fali
ment,

TABELUL de clasificare al atleților fran
cezi, publicat la sfîrșitul anului 1963, arată, 
după cum remarcă presa pariziană, un oa
recare regres față de anul 1962. Intr-ade
văr, la categoria internațională figurează 
numai 16 atleți față de 30 cîți au existat 
cu un an în urmă, iar la categoria națio
nală 5i fată de 81 în 1962.

DIRECTORUL ziarului brazilian „Gazeta 
Esportiva", Carlos Joel Nelli, care este or
ganizatorul tradiționalei curse de fond din 
noaptea de revelion de la Sao Paulo, a 
anunțat că incepînd din acest an regula
mentul acestei întreceri va fi modificat. 
Nelli a declarat că numărul atleților par
ticipant va fî redus la 40, în loc de 400 
cîți au luat startul la ultima ediție, uimind 
să fie invitat cite un singur fondist din 40 
de țări ale lumii. în teiul acesta, a spus 
el, se va evita ca cel mai buni să se 
„înece" in masa sutelor de alergători.

SECRETARUL general al Comitetului In
ternațional Olimpic, Otto Mayer, a cerut 
Comitetului olimpia din Grecia să interzică 
desfășurarea unei etape a turului ciclist al 
Italiei in apropierea localității Olympia, în- 
trucît aceasta reprezintă .o profanare a 
idealului olimpia*. După cum a Sptrs el, a- 
cest tur și mai ales caravana publicitară 
vor dăuna imaginii locului unde s-au des
fășurat primele Olimpiade. Copil ale tele
gramei sale au fost adresate Comitetului 
olimpic italian și Federației internaționale 
de ciclism.

IARNA aceasta, în numeroase țări activi
tatea sportivă proprie sezonului este serios 
tulburată din cauza lipsei zăpezii. în El
veția, unde în munți stratul de zăpadă are 
doar cîțiva milimetri, numeroase concursuri 
de schi au trebuit să fie contramandate, la 
fel ca și in R. F. Germană.

JESSE OWENS vede în Bob Hayes etștl- 
gătorul sigur al medaliilor olimpice de aur 
la Tokio în probele de 100 și 200 m. „In 
condiții normale, nimeni nu-1 va putea în
vinge pe Bob la aceste probe*, a declarat 
celebrul campion. La 100 m, Owens preve
de stabilirea unui nou record mondial în 
1964

IURl VLASOV și-a propus pentru anul 
1364 performanța de 580 kg ta triatlon. După 
participarea la întîlnirea Moscova — Paris, 
din luna aprilie, el se va concentra exclu
siv asupra pregătirii pentru Jocurile Olim
pice de la Tokio.

REPORTERII sportivi iugoslavi au stabilit 
lista celor mai buni boxeri ai țării pe 1963, 
Locul îiitîi i-a revenit lui B. Patriei, vice- 
campion european. Urmează : Iakovlevici, 
Benedek, Vraniejsevici, Stretenovici.

_ INCA o „repetiție generale" pentru Jocu
rile Olimpice de la Tokîo-1964 va fi orga
nizată de țările mediteraneene. Este vorba 
de Jocurile mediteraneene, care se vor des
fășura la Neapole, pe noul stadion al ora
șului, în primăvara acestui an.

CA URMARE a incidentelor survenite în 
timpul meciurilor de fotbal Santos — Mi
lan, F.I.F.A. a hotărît să exercite un con
trol deosebit de sever al întîlnirilor din 
cadrul viitoarelor campionate mondiale, 
pentru a fi observate și sancționate toate 
incorectitudinile jucătorilor. In acest scop, 
în jurul terenurilor vor fi plasate aparate 
de filmat mascate, care vor înregistra pe 
peliculă,^ din -diferite unghiuri, toate mișcă
rile jucătorilor. Stanley Rous, președintele 
F.I.F.A., a declarat: „Sîntem hotărîți să 
ne folosim de toate mijloacele pentru a 
demasca violența*.

CARIERA sportivă a cunoscutului atlet a- 
merican Harold Connolly, cîștigătorul me
daliei de aur Ia f.O. de la Melbourne, la 
aruncarea ciocanului și recordman mon
dial ia această probă se apropie de sfîrșit. 
Atletul american, care se află în prezent 
în orașul finlandez Tampere, unde predă 
lecții de limba engleză, suferă de o gravă 
afecțiune a meaiscului și a fosf sfătuit de 
medici să-și întrerupă antrenamentele.

La Cortina d’Ampezzo s-a
de selecție

CORTINA D’AMPEZZO, 15 (prin 
telefon). — Din cauza temperaturii ri
dicate, care a provocat deteriorarea 
pîrtiei, „Cupa Carluzii Orioni" nu s-a 
desfășurat marți, conform programării 
inițiale, ci miercuri dimineață. La 
întreceri, care au constat din două 
manșe, au participat 24 de echipaje, 
reprezentînd 10 națiuni. Dintre acestea 
Italia, Canada, Suedia și R. F. Ger
mană au prezentat cite 4—5 echipaje, 
scopul fiind selecția în vederea Jocu
rilor Olimpice, unde fiecare tară are 
dreptul să participe doar cu cite două 
echipaje.

Primele două locuri au revenii re
prezentanților Italieii 1. Zardini-Bo- 
nacura 2:09,19/100; 2. Monti-Sciorpaes

A FOST ALCĂTUIT LOTUL DEFINITIV 
AL U.R.S.S.

Comitetul olimpic al U.R.S.S. a de
finitivat echipa care va participa la cea 
de a IX-a ediție a Jocurilor Olimpice 
de iarnă de la Innsbruck. Delegația o-. 
limpică sovietică va fi alcătuită din 
74 de sportivi, reprezentanți a 16 ora
șe. Printre ei se află 17 hocheiști, 17 
patinatori de viteză, 5 patinatori ■ar
tistici, 20 schiori, 4 biatloniști, 5 sări
tori cu schiurile de la trambulină.

Karl Schram — unul dintre cei mai buni schiori ai lumii in probele alpine 
— este unul din fauoriți la Jocurile Olimpice de iarna de la Innsbruck, la 

slalom sau coborire

Din diferite loturi fac parte sportivi 
cunoscuți, campioni olimpici și record
mani mondiali ca Evgheni Grișin, Lidia 
Skoblikova, Maria Gusakova. Pavel 
Kolcirt, frații Maiorov la hochei pe 
gheață și alții. Cel mai tînăr concurent 
sovietic este patinatorul artistic Meskov 
în vîrstă de 18 ani, iar cel mai in vâr
stă Pavel Kolcin de 33 de ani.

Fn timpul festivității de deschidere a 
Olimpiadei, sportivii sovietici vor fi Im- 
brâcați cu haine scurte maron, panta
loni negri și pulovere cu motive națio
nale rusești.

într-o declarație făcută ziarului „Iz
vestia" președintele comitetului olimpic 
al U.R.S.S., Konstantin Andrianov, și a 
exprimat speranța că sportivii sovietici 
vor reuși, ca și la ultimele Olimpiade, 
să obțină rezultate de valoare, să evo
lueze ia Innsbruck la înălțimea presti
giului lor și in același timp să contri
buie la întărirea legăturilor de priete
nie dintre sportivii lumii.

ALTE JOCURI DE VERIFICARE 
LA HOCHEI

Echipa de hochei pe gheață a Ja
poniei a susținut o nouă întilnire in 
Elveția. Hocheiștii japonezi au întrecut 
la Berna cu 5—4 (0—2; 2—1; 3—1) 
formația locală S. K. Berna.

Turneul zonal de sah
9

Un alt mare maestru internațional, 
iugoslavul Matanovici, a fost adver
sarul lui Florin Gheorghiu în runda 
a IlI-a a turneului zonal de la Keos- 
kemet. Avînd negrele, reprezentantul 
nostru a ales apărarea spaniolă, ju- 
cînd varianta care poartă numele lui 
Paul Keres. El a egalat situația iar 
la mutarea a 18-a începuse chiar să 
aibă inițiativa. Matanovici a jucat 
însă foarte exact și la mutarea 30 a 
fost consemnată remiza. Să amintim

disputat primul concurs 
la bob 2

2:09,52/100, urmați de Maurer-Graseg- 
ger (R.F.G.) 2:09.93/100. Echipajul ro- 
mîn Panțuru—Maltei s-a clasat pe lo
cul 13 cu 2:15,73/100, iar Oancea- 
Cotacu pe locul 14 cu 2:16,41/100. 
Numerele de start ale sportivilor noș
tri au fost 20 și 21. Pîrtia moale a 
influențat nefavorabil desfășurarea 
manșelor.

Boberii aflați în localitate vor par- 
tipica joi la întrecerile pentru „Tro
feul Cortina d’Ampezzo" — bob 2, iar 
vineri la primele antrenamente pentru 
bob 4. Sîmbătă și duminică își vor 
disputa „Cupa Carluzii Orioni" și 
„Trofeul Cortina d’Ampezzo pentru 
bob de 4 persoane.

Echipa olimpică a S.U.A, s-a întîlnit 
la Lugano cu o echipă alcătuită din ca
nadienii care activează în diferitele for
mații profesioniste europene. Echipa 
S.U.A. a ciștigat cu 5—4 (2—0; 0—2; 
3—2).
PREGĂTIRILE SCHIORILOR ITALIENI

Schiorii italieni își vor continua pre
gătirile în vederea J.O. participînd la 
sfirșitul acestei săptămîni la o serie de 
concursuri ce vor avea loc la Madonna 
di Campiglio. Antrenorul echipei Er-

Foto t Votava — Viena
manno Nogler a alcătuit loturile de cobo
rire și slalom din Care fac parte Bru
no Alberti, Felice de Nicolo, Martino 
Fill, Paride Milianti, Gerrardo Mussnsr, 
Lidia Barbieri, GiuStina Demetz, Pa
tricia Medaili, Pia Riva, Inge Senoner 
etc.

U.R.S.S. - CANADA 8—1 
LA HOCHEI

înainte de a pleca spre Moscova, 
unde va susține două meciuri cu re
prezentativa U.R.S.S., echipă olimpică 
de hochei pe gheată a Canadei s-a 
antrenat la Geneva cu o selecționată 
formată din jucători canadieni profe
sioniști care activează la Cluburile din 
Europa. întîlnirea s-a terminat la ega
litate: 4—4 (1—2; 1—1; 2—1).

Al doilea joc al tinerilor noștri hocheiști in Polonia
Selecționata de tineret a țării noa

stre și-a continuat turneul în Polo
nia, jucînd la Bydgoszcz, marți seara 
în compania echipei de tineret a țării 
gazdă. Au asistat peste 2000 de spec
tatori. Victoria a revenit din nou 
polonezilor, 8—4 (0—1, 5—1, 3—2). 
In prima repriză, romînii au fost mai

în legătură cu partidele rundei a 
II -a că Gheorghiu a avut o poziție 
net cîștigată la Pachman (o piesă în 
plus), dar în criză de timp, la mu
tarea 38, a comis o mare greșeală 
și a fost făcut mat într-o mutare.

Alte rezultate : Szabo — Langeweg 
1—0, Clarke — Tringov 0-—1, Bhend 
— Hort 0—1, Attard — Prameshuber 
*/2—Pachman a întrerupt în pozi
ție mai slabă la Bilek (r. a IlI-a), 
Clarke — Szabo 1—0 ! Pietsch — 
Bednarski 0—1, Damianovici — Bhend 
%—Vfe Hecht — Prameshuber 1—0 
(r, a Il-a), Clarke — Langeweg 1—0, 
Bhend — Pietsch */2—‘/2 (r. I).

Aseară s-a jucat runda a IV-a. 
Gheorghiu, cu albele, l-a întîlnit pe 
elvețianul Bhend. Partida s-a între
rupt într-o poziție inferioară pentru 
Gheorghiu, care are în final un pion 
mai puțin. Alte rezultate de aseară: 
Clarke —- Pachman 0—1, Szabo — 
Tringov 0—1, Pietsch — Attard 1—0, 
Bilek — Matanovici */2—*/2. Celelalte 
partide s-au întrerupt.

Ieri dimineață, la reluarea partide
lor întrerupte, Pachman a cedat fără 
joo la Bilek, în timp ce îneîlnirile 
Bednarski — Damianovici și Hecht — 
Pietsch au fost remize.

După patru runde, conduc în cla
sament Bilek și Pachman cu cîte 3 p, 
urmați de Bednarslci, Hecht și Tringov 
cu P ȘÎ cîte o partidă ^întreruptă.

Azi se joacă runda a 5-a în care 
Gheorghiu întîlnește cn negrele pe 
campionul polonez Bednarski. I

Aseară la Moscova s-au întîlnit re
prezentativele de hochei pe gheață ale 
U.R.S.S. și Canadei. Victoria a reve
nit hocheiștilor sovietici cu scorul de 
8-1 (3-0, 2-1, 3-0). Al doilea meci din
tre cele două echipe va avea loc tot la 
Moscova la 17 ianuarie.

ECHIPĂ COMUNA A GERMANIEI 
LA JOCURILE OLIMPICE

Reprezentanții Comitetelor olimpice 
din R.F. Germană și R.D. Germană au 
semnat la Magdeburg acordul prin care 
se stabilește definitiv participarea u- 
nei echipe comune a Germaniei la 
Jocurile Olimpice de iarnă de la Inns
bruck. Sportivii germani vor lua parte 
la competițiile de schi, hochei, patinaj, 
bob, săniuțe și sărituri de la trambu
lină. Delegația olimpică a echipei uni
te a Germaniei va fi alcătuită din 119 
sportivi și sportive.

UNGARIA—R.D.G. 1—1 LA HOCHEI

Selecționata olimpică de hochei pe 
gheață a R.P. Ungare a susținut la 
Budapesta cu o reprezentativă a R.D. 
Germane, un ultim antrenament înain
tea Jocurilor de la Innsbruck. Meciul 
s-a terminat la egalitate: 1—1 (1—0; 
0—1 ; 0—0).

PE SCURT
• Cursele cu iahturi pe gheață 

ește unul din sporturile cele mai popu
lare în timpul iernii în U.R.S.S. Re
cent, pe lactt' Razliv de tîngă Le
ningrad a avut loc un concurs cu iah
turi prevăzute eo tălpi de sanie. Con- 
ducînd un astfel de iaht, Serghei Vitt 
a stabilit un nou record absolut de 
viteză, realizînd 105,263 km pe oră. 
Vechiul record deținut de Ivan Mat
veev, era da 103 482 km

• Boxerul maghiar Laszlo Papp se 
pregătește in vederea viitoarelor întîl- 
niri internaționale. Campionul european 
al cat. mijlocii va întîlni la 10 aprilie 
la Hamburg pe M. Meinhard, în fața 
căruia își va pune titlul în joc. In 
prezent se duc tratative ca Papp să-1 
intilnească în meci oficial pe Giardello 
(SUA), actualul campion al lumii la 
cat. mijlocie.

• Echipele de tenis ale Italiei și 
i Iugoslaviei se vor întîlni intr-un meci 

buni și au condus Cu 1—0 prin go
lul marcat de Tarei. Imediat după pri
ma pauză, Scheau urcă scorul la 2-0 
pentru selecționata R.P. Romîne, dar 
într-un interval de 7 minute (min. 24- 
31), profitînd de unele „bîlbîieli" în 
apărarea noastră, polonezii înscriu cinci 
goluri, prin Zatadas, Mateja, Liput, 
Szal și Skulski. In ultima parte, jocul 
este mai echilibrat, gazdele tnarcînd de 
trei ori (Liput, Szal și Pilos), iar noi de 
două ori (Ciobotaru și Varadi). For
mația romînă n-a putut beneficia de 
aportul lui Corduban (accidentat diu 
primele minute).

Au condus arbitrii Pryminski (R.P. 
Polonă) și Florescu (R. P. Romînă).

In încheierea turneului, echipa noa
stră mai susține un joc, la Bydgoszcz 
cu o formație locală.

LAjNCHlDEREA EDIȚIEI

Aseară, la Halle, Fortschrit Weissenfels-Rapid
București 10-9 (3-4) în primul joc din „C.C.E.“ la handbal
WEISSENFELS 15 (prin telefon).— 

Astăzi, la Halle s-a disputat prima 
partidă dintre Fortschrit Weissenfels și 
Rapid București din cadrul sferturilor 
de finale ale „Cupei Campionilor eu
ropeni" la handbal în 7 feminin. în
tîlnirea, viu disputată, s-a încheiat cu 
victoria la limită a campioanei R. D. 
Germane, la scorul de 10—9. La pau
ză, Rapid București conducea cu 4-3. 
Golurile au fost marcate de: Schan- 
ding 5, Simoch 3, Reinhardt și Quarg 
peptru Fortschrit, Av Boțan 3, E. He- 
deșiu 3, G. Dumitrescu, A. Ofelea și 
I. Naco pentru Rapid.

Jocul a fost foarte frumos, dinamic, 
cu multe momente dramatice. Rapid a 
condus pînă în min. 35 cu 1-2 puncte

Campionatul (h: șah 
al U.R.S.S.

• Marele maestru Leonid Stein con
duce în meciul triunghiular de baraj 
pentru desemnarea campionului de șah 
al U.R.S.S. Partida Stein—Spasski, In 
care acesta din urmă avea un pion în 
plus la întrerupere s-a terminat remiză.

Partida dintre Spasski și Holmov s-a 
încheiat cu victoria primului. într-un 
remarcabil stil de atac, Spasski a cîș- 
tigat făcînd să se complice din nou si
tuația în clasament. Stein conduce cu 
2 puncte din trei posibile urmat de 
Spasski cu 2 din 4 și Holmov cu 1 
punct din 3. Marele maestru Stein are 
totuși mari șanse să devină campion 
pentru că în ultima partidă cu Hol
mov îi este suficient remiza. In cazul 
că va cîșfiga Holmov, atunci meciul 
continuă.

• Federația unională de șah a sta
bilit lista participanților la turneul zo
nal de șah care se va desfășura în 
U.R.S.S. cu participarea numai a șahi
știlor sovietici. La acest turneu vor lua 
parte fostul campion mondial V.- Smîs- 
lov, primii 6 clasați la campionatul 
U.R.S.S., adică Stein, Spasski, Holmov, 
Bronștein, Gheller, Suetin, campionul 
unional pe anul 1962 Viktor Korcinoi. 
Turneul va începe la 17 februarie la 
Moscova. (Agerpres).

amical care va avea loc în zilele de 
24, 25 și 23 ianuarie la San Remo. 
întîlnirea se va desfășura pe teren 
acoperit după sistemul „Cupei Davis' 
cuprinzînd 4 simplurt și o probă g 
dublu. Echipa italiană este alcătuită din 
Nicola Pietrangeli, Fausto Gardini, 
Sergio Tarquini și Michele Pirro. For
mația iugoslavă cuprinde pe Nicola 
Pilici, Bora Jovanovici și Jocg Preschi. 
Paralel cu întrecerile primelor for
mații va avea loc și un meci rezervat 
echipelor de juniori.

• Cu prilejul unui concurs de na- 
tație desfășurat la Sidney, tînărui îno
tător australian Ian Obrien a realizat 
a doua performanță mondială în proba 
de 100 m bras, cu timpul de l’08”8/t0 
(nou record al Australiei). Recordul 
mondial al probei aparține lui Chet 
Jeastremski (S.U.A.) — cu 1:07,5. Ian 
Obrien este în vîrstă de 16 ani și 
face parte din lotul olimpic al Austra
liei pentru J.O. de la Tokio.

•' Campionatul de fotbal al U R S.S 
pe 1964 va începe la 28 martie și- 
va termina la 12 noiembrie. Potrivit 
noului regulament echipele de cate
goria maeștri sînt împărțite în două 
grupe; în prima participă 17 echipe 
iar în cea de a doua — 19 echipe. 
La campionatul cat. B evoluează 151 
de echipe.

• Peste cîteva zile se va da startul 
în cea de-a 33-a ediție a raliului au
tomobilistic Monte Carlo. Pentru prima 
oară la această competiție sportivă 
participă și automobilist! din U.R.S.S. 
Ei vor concura pe traseul care por
nește din Minsk și continuă prin Var
șovia, Praga, Niirnberg, Liege, Reims 
etc. Tot pe acest traseu vor concura 
sportivi din Anglia, Franța, Olanda, 
Monaco și Elveția. Automobiliștii so
vietici vor pilota mașini Volga și 
Moskvici. Alte trasee ale raliului por
nesc din Atena, Glasgow, Stockholm.

(2-0, 3-1, 4-3, 5-3, 6-4, 7-5, 7-6 și 8-7, 
în min. 32), a fost egalată de trei ori 
(3-3, 7-7 și 8-8 min. 37), dar a pier
dut în finalul meciului, cînd Fortschrit 
a luat avantaj cu 10-8. Echipa Rapi
dului a jucat foarte bine în apărare 
în prima repriză și a atacat ponderat, 
dar după pauză s-a comportat mai slab 
în defensivă. La aceasta a contribuit 
și faptul că Irina Hector s-a acciden
tat în min. 4 (fiind înlocuită cu Ha- 
nek, care era și ea accidentată,) și n-a 
reintrat decît în ultimele 3 minute.

Vineri, Rapid susține la Leipzig un 
joc amical cu S. C. Leipzig.

Returul meciului cu Fortschrit va 
avea loc la 1 februarie la București.
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