
SPARTACHIADEi REPUBLICANE I PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNTȚtVĂ!*

O LARGA POPULARIZARE
)L»a 1 martie se vor deschide în întreaga țară întrece- 

rile etapei I din cadrul primei ediții a „Spartachiadei 
Republicane", organizată cu prilejul sărbătoririi celei 
ie a XX-a aniversări a eliberării patriei noastre de sub 
jugul fascist.

Spartachiada Republicană, menită să contribuie Ia dez
voltarea 
leosebi 
Partidul 
icumpă, bn cupniiuit museie largi ue uaiiiem ai luuiivn, 
întregul tineret în practicarea sistematică și organizată 
i exercițiilor fizice și sportului, trebuie pregătită la ni
velul înaltelor scopuri pentru care a fost creată.

Comisiile regionale și raionale de organizare a Spar- 
îachiadei Republicane, consiliile asociațiilor și cluburilor 
sportive — sub conducerea organelor și organizațiilor de 
partid — o dată cu măsurile organizatorice pe care le 
iau, au datoria să desfășoare din timp o largă acțiune 
le popularizare a acestei grandioase manifestări, folo- 
;ind din plin experiența bogată acumulată cu prilejul 
>rganizării și desfășurării spartachiadelor tineretului.

Pentru asigurarea succesului deplin al Spartachiadei 
Republicane este necesar ca mase cit mai largi de oa- 
neni ai muncii și toți tinerii să cunoască regulamentul 
icestei competiții, să fie mobilizați să participe la în
treceri.

In întreprinderi, instituții, la sate, în școli, să desfă
șurăm pretutindeni o largă propagandă in sprijinul Spar- 
iachiadei Republicane. In fiecare atelier și secție de pro- 
lucție, în gospodăriile agricole colective și de stat, în 
S.M.T.-uri, în fiecare clasă șî an de studii este bine să 
ie afișate la loc vizibil prevederile regulamentului, spor
urile la care se organizează întrecerile, cine se ocupă 
Ie înscrieri, de pregătirea concurenților, unde și cînd 
or avea loc antrenamentele și competițiile primei etape.

Afișele editate de Consiliul General al UCFS ca și 
iltele, confecționate pe plan local, panouri și lozinci 
nobilizatoare să fie expuse în locuri larg frecventate, 
>entru a se stimula astfel participarea la întreceri.

De un real folos în acțiunea consiliilor asociațiilor 
iportive poate fi sprijinul colectivelor stațiilor de ampli- 
icare și gazetelor de perete, care pot contribui la buna 
lopularizare a Spartachiadei Republicane.

Să nu pierdem nici o zi din timpul scurt care a mai 
•ămas pînă la 1 martie. Să asigurăm angrenarea, încă 
lin primele zile, a unui număr cît mai mare de oameni 
u iiumcii, a întregului tineret, în întrecerile Spartachia- 
lei Republicane !

conștiinței socialiste a oamenilor muncii și în- 
a tineretului, la dezvoltarea dragostei față de 
Muncitoresc Romin și față de patria noastră 

să cuprindă masele largi de oameni ai muncii,
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Astă-seară, la Floreasca,

Baschetbaliștii de la Steaua și Spartac ZJS Brno
| se înfîlnesc in sferturile de finală ale „C. C. E.“

I
I
I
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Campioana țării noastre la 
baschet se află în fața unui nou 
examen: prima ei întîlnire cu 
Spartac ZJS Brno din sferturile 
de finală ale „C.C.E.**.

Pentru echipa Steaua, meciul 
de astăzi are o importanță deo
sebită. De felul cum se vor 
comporta jucătorii noștri, de re
zultatul pe care îl vor obține 
în meciul de la București, de
pinde în cea mai mare măsură 
prezența lor în semifinalele com
petiției.

Baschetbaliștîi de la Steaua 
sînt convinși de acest lucru și 
ne-au doyedit-o prin grija cu 
care s-au antrenat în ultima 
vreme. Dar, pentru ca pregăti
rea lor să poată fi valorificată 
într-un rezultat corespunzător, 
care să-i scutească de emoții în

trebui săretur, bucureștenii vor
lupte cu încredere în forțele lor 
pe toată durata acestei dificile 
întreceri. Calmul în acțiunile o- 
fensive, 
apărare 
buie să

cui de

luieste echilibrat, iar rezultatul 
va cintări mult in balanța cali
ficării*.

Jocul dintre Steaua și Spartac 
ZJS Brno este programat astă- 
seară la ora 19,00 în sala Flo
reasca, avînd în deschidere (ora 

astă-seară al campionilor 17,15)

ca și concentrarea în 
sînt elemente care tre- 
iasă în evidență în jo-

un meci de juniori.

i ix-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă
Schiorul romin Gh

4 (prin telefon 
nostru special 

Dimi-

și la stadionul 
venit încă nici

INNSBRUCK, 
e la trimisul 
'.ALIN ANTONESCU). 
leața, la Seefeld... Este un frig 
ătrunzător de

un

pcctator. La cîțiva pași mai 
icolo însă domnește o activi
ste febrilă: în jurul barăcilor 
ezervate concitrenților la proba 
e biatlon se fac ultimele pre
gătiri în vederea primului start, 
mtrenorii verifică echipamen- 
ul, concurenții fac sprinturi de 
ontrol pentru a constata dacă

S3
7

\

Aseară au părăsit Capitala 
plecând la Splinderuv Mlyn, 
(R.S. Cehoslovacă) schiorii Ni- 
colae Pandrea, Gheorghe Tumori 
și Ilona Micloș care vor repre
zenta țara noastră, ia înireee- 
riie Universiadei de iarnî

Schiorii noștri vor participa 
la probe alpine, după urm sto
rul program: miercuri 12 fe
bruarie — slalom (băieți și 
fete); vineri 14 februarie sla
lom special; duminică 16 fe
bruarie — c-oborîre.

EVA FOLDI, ȘAROLTA 
ILUKACS, ROZSAS ȘI 
FAHAZI VOR EVOLUA 

LA BUCUREȘTI
La concurstd internațional de 

» tenis de masă care va avea loc 
| la București în zilele de (3 16
I februarie și-au anunțat parlici- 
j parea o serie de jucătoare și 
? jucători bine cotați in Europa. 
| Acum cîteva zile, și forul ma- 
I ghiar de specialitate ne-a tăcut 
I cunoscută formația care ne va vi

zita. La întrecerile de săp'ămina 
viitoare vor lua parte Eva i oidi, 
Sarolta Lukacs, Rozsas și Fa- 
hazi.

Campionatul de box 
' AL JUNIORILOR DIN 

CAPITALĂ

Vilmoș pe locui V in
ceara dată pe schiuri este co
respunzătoare. Numeroși antre
nori ai delegațiilor sînt înarmați 
cu aparate de radio emisie- 
recepție, truse de reparat schiu- 
rile, cronometre. Fiecare are în 
grijă o anumită porțiune de 
traseu și comunică situația prin 
radio pentru ca schiorii respec
tivi să fie informați la timp 
despre modul cum evoluează 
principalii lor adversari.

Biatloniștii romîni sînt pe tra
seu. Mai fac o ultimă verifi
care a echipamentului, 
dem peste cîteva clipe 
statăm că unul dintre 
buni oameni ai echipei
are brațul imobilizat. Este Nico- 
lae Bărbășescu. El ne spune cu

proba de biatlon
va putea lua

îi ve- 
și con- 
cei mai 
noastre

amărăciune că nu 
startul, deoarece cu o zi înainte 
a fost „taniponat“ pe pistă de 
un concurent suedez și s-a ac
cidentat, luxîndu-și umărul.

Intre timp, gerul s-a mai 
„muiat“ și soarele răzbește cite 
o dată prin perdeaua deasă a 
norilor. Prin megafoane se a- 
nunță că peste cîteva minute 
se va da primul start. Concu
renții vor avea de parcurs o 
distanță de 20 de km pe care 
vor trebui să efectueze 4 tra
geri. Primele trei în poziția cul
cat, la următoarele distanțe de 
la plecare: 6 km, 10,500 km.

(Continuare in pag. a 4-a)

De la stingă : Z. Bobrovski, Z. Konecny ți F, Konvicka (Spar
tac Brno), Folbert, Nedef și Niculescu (Steaua)

Văzuți de Neagu Radulescu

noștri. Insistăm in mod special 
asupra atenției în apărare, in- 
trucît bucureștenii nu trebuie să 
uite nici un moment că fiecare 
punct primit la București va 
conta mult in retur.

Oaspeții acordă, de asemenea, 
o mare importanță întilnirii de 
astăzi. Ei au sosit in Capitală 
încă de marți, iar aseară au 
făcut un antrenament de aco
modare în sala Floreasca. Din 
iotul care va evolua nu vor 
lipsi internaționalii Konvicka, 
Konecny, Pistelak, Z. Bobrovski 
și Pokorny. Despre partida de 
astăzi, cunoscutul antrenor loan 
Mrazek ne-a declarat: „Meciul

Studenții in vacanță

Spre Valea Prahovei...
Ton Iliescu, student în anul I 

la Institutul de Mine din Pe
troșeni, a încheiat prima se
siune de examene cu un bi
lanț excelent: 5 note de 10 1 
Ti nărui sportiv (face parte din 
echipa de rugbi Știința Petro
șeni) se poate gîndi cu bucu
rie la frumoasele zile de va
canță... L-am întîlnit, de altfel, 
ieri dimineață, în Gara de Nord, 
împreună cu antrenorul echipei,

Nicolac Ureche, pînă nu de mult 
student ji el, iar astăzi asistent 
la catedra de geometrie descrip
tivă a Institutului de Mine 
din Valea Jiului. Dialog ad- 
lioc :

— Unde faceți popas ?
— La Pîrîul Rece, în tabăra 

organizată de U.A.S.R.
-— Tot lotul ?
— Aproape. O parte a și ple

cat direct din Petroșeni, 
Sibiu. Nu ne însoțiți ?...

'roiectele viitoarelor concursuri studențești de schi se stabilesc chiar înainte de plecarea trenului...

Foto : T. Koibu

In apropierea biroului de in
formații prof. Carolina Cîrli- 
geanu și-a grupat cîteva din ele
ve, handbaliste la Știința Bucu
rești. Zoe Zamfirescu (I natu
rale), Maria Bota și Erica Tiriac 
(III ICF) și Aneta Schranko 
(I Inst. pedagogic).

— Și restul fetelor ?
— Fiind studente la I.C.F., în 

primii ani, vor merge la Paring, 
în tabăra școală de schi.

în drum spre peron, alte cu
noștințe: fotbaliștii de la Știin
ța București. Printre ei, Anescu 
(II Inst. pedagogic), Cicu (III 
I.C.F.), Wetzer (I Politehnică), 
studenți care, de asemenea, au 
încheiat cu bine sesiunea de 
examene. Se vor opri, pentru 
10 zile, la Predeal, unde, pe 
stadionul din localitate își vor 
continua pregătirile — se înțe
lege într-un regim de odihnă 
activă — în vederea campiona
tului.

Aproape de plecare, trei ti
neri de... peste 1,80 m ne atrag 
atenția.» Ni-i reamintim: sînt 
trei baschetbaliști din ,,A“ — 
Alin Savu (IV biologie), Lau- 
rențiu Niculescni (II ICF) și Ni- 
colae Caragheorghe (II Politeh
nică). Trei sportivi, totodată 
trei buni prieteni.

Ora 9,37. Garnitura specială, 
care cuprinde nu mai puțin de 
19 vagoane, s-a pus în mișcare. 
Strîngeri de mîini, batiste care 
flutură la fiecare fereastră.

— Călătorie plăcută !

a
• IN PRIMA ZI : 
ROMÎNA

Astă-sca.ră, de la ora 19. în 
sala uzinelor Vulcan din 
pitâlă va avea loc prima 
uiune de box din cadoul 
pionatului individual, 
orășenească. Următoarea 
niune se va desfășura sîmbătă 
seara în aceeași sală.

Ca-
reu- 

ca ru
fa za 
reu-

fliinc, in sala floreasca,

de a V-a

R.P. ROMÎNĂ—U.R.S.S. ȘI R-P. 
(TINERET) — R.P. UNGARA • LOTURILE 

ECHIPELOR PARTICIPANTE

o tradiție în haud- 
ca la începutul fie-

A devenit 
balul nostru . 
cărui an să se desfășoare „Cupa 
orașului București", competiție 
mult îndrăgită de iubitorii aces
tui sport din țara noastră și 
foarte apreciată peste hotare. In 
cele patru ediții anterioare au 
evoluat în „Cupă" o serie de e- 
chipe de valoare recunoscută în 
handbalul european, ceea ce a 
asigurat partidelor un nivel teh
nic ridicat. Dukla Fraga, II. G. 
Copenhaga, selecționatele orașe
lor Sarajevo, Praga, Budapesta, 
Banja Luka, Magdeburg și 
Skoplje, precum și reprezenta
tiva U.R.S.S. — alături de e- 
chipele noastre (Dinamo Bucu
rești, Știința Timișoara, selec
ționatele orașului București) — 
au oferit publicului satisfacția 
unor spectacole de factură supe
rioară

Sub semnul campionatului 
mondial

Ediția care începe 
sala ~____
start numai reprezentative de 
țări: “ ~

; mîine
Floreasca întrunește la

U.R.S.S., R.P. Ungară, 
R.P. Romînă și R.P. Romînă 
tineret. Deci, perspective certe 
pentru meciuri de bună calitate, 
de.mne de tradiția „Cupei".

Anul acesta competiția are o 
importanță deosebită: pentru

trei reprezentative, jocurile dl
7, 8 și 9 februarie constituie pri
lej de verificare serioasă cu o 
lună înainte de începerea cam
pionatului mondial. Echipele R.P. 
Romîne, U.R.S.S. și R.P. Ungare 
— trei dintre finalistele C.M — 
au inclus participarea lor la

(Continuare în pag. a 2-a)

Concurs de selecție la popice
Olga Tică (Arad); băieți: Er
nest Kis (Mediaș), Vușile Stân
cii (Ploiești), Carol Soos (Tg. 
Mureș), Ludovic Martina (1 g« 
Mureș), Nicolae Gruia (Cimpi- 
na), Gh. Andrei, Cornel Anto
nescu, Ion Săvescu și Visile 
Martin (toți din București)- 

Se joacă la probele clasice d« 
100 bile oiixte-fete ți 200 bile 
mixte-băieți.

din Capitală 
și duminică 

un concurs de selecție în vede
rea completării loturilor repu
blicane de popice. Au fost con- 
vocați pentru această competi
ție următorii sportivi: fete — 
Victoria Markai (Ploiești), Lmi
liari Stana (Constanța), Ecate- 
rina Autonomei (Constanța), 
Ioana Teodorescu (București) și

Arena Cimentul 
găzduiește sîmbătă



HR^DBRL

DUMINICĂ—ULTIMELE JOCURI „INTERREGIONALE"
IN „CUPA SPORTUL POPULAR"

...Șl
Săptămîna aceasta este bogată în 

întreceri handbalistice. în afara me; 
citirilor din cadrul „Cupei orașului 
București", vor avea loc întîlniri in
teresante pentru „Cupa Sportul popu
lar" și „Cupa F.R.H.".

Competiția juniorilor își 
suma duminică penultimul 
în etapa .a doua a fazei

con-va
său act 

interregio

primele in „Cupa
programate următoarele

Dinamo București—Lu
ceafărul Brașov (sala Floreasca. ora 
17) ; C.S.M. Reșița — S.S.E. Tg. 
Mureș și C.S.S. Cluj—Rafinăria Te- 
lea jen.

Aceste trei meciuri vor desemna 
trei dintre echipele finaliste; a patra

nale stat 
partide t

JUNIORI i

Eleonora Laurențiu (Mureșul Tg. Mureș), o > »

si Ion Roșea (Știința Cluj) campioni absoluți la juniori
9 9 9 9

Trei noi recorduri ale R P. R' în ultima zi a finalelor
F. R. H.“

este C.S.S. București, deținătoarea 
„Cupei Sportul popular".

JUNIOARE i 8.S.E. 
rești—Știința Cluj (sala 
ora 16) și Voința CJ_.L. 
Timișoara.

Pînă acum, ta 
calificate formațiile: Știința 
Munte (ca reprezentantă a centrului — 
Ploiești — care a cucerit ultima edi
ție a competiției) și Luceafărul Brașov.

în „Cupa F.R.H.", sîmbătă și dumi
nică vor avea loc jocurile (tur-retur), 
din- prima etapă interregională :

SENIORI: Steaua București—Elec- 
troputere Craiova. Dinamo Brașov— 
Tehnometal Timișoara. Știința Tg. Mu
reș—Minerul B. Mare, Știința Cluj — 
I.R.T.A. Oradea și Portul Constanța— 
Dinamo Bacău.

SENIOARE : Electromagnetica Bucu
rești—S.S.E. Ploiești, Spartac Con
stanța—Voința Craiova, Mureșul Tg. 
Mureș—I.T.O. Oradea și Știința Cluj— 
C.S.O. Baia Mare.

Turul va avea loc sîmbătă, iar retu
rul duminică.

S.S.E. Tg.

îssgp jocurile celei de-a V a edilii 
a „Cupei orașului București"

(Urmare din pap. 1) Programul primei zile

ar.

Odorhei

turneul

2 Bueu- 
Floreasca, 
- S.S.E.

final sînt 
Vălenii de

MIERCUREA CIUG 4 (prin telefon 
de la trimisul nostru). Ultima zi a 
campionatului republican de patina] vi
teză a prilejuit cea mai palpitantă 
dispută pentru cucerirea titlului la ju
niori I. V. Sotirescu care în ajun reali
zase un timp excepțional la proba de 
500 metri, pornea ca favorit. Campio
nul de anul trecut, I. Roșea (Știința

„Cupa orașului București" în programul 
lor de pregătire, lată, așadar, un punct 
de atracție In plus

Reprezentativele noastre s-au pregă
tit cu multă atenție în vederea acestor 
întreceri, sustinînd și o serie de mc- 
ciurî do verificare. Așteptăm din partea 
lor — și in special de la prima noas
tră selecționată — o comportare pe 
măsura posibilităților de care dispun 

D;n istoricul competiției
în edițiile disputate din 1959, pe lisia 

cîșligătoarelor și-an înscris numele doar 
don-, echipe H.G. Copenhaga (1959) și 
selecționata A a orașului București 
(I960 1961 și 1962). care au încheiat 
neînvinse întrecerile. Cea mai valo
roasă ediție a fost aceea d'n 1961, la 
care au participat București A, repre 
zentativa U.R.S.S.. Budapesta, Banja 
Luka și București tineret.

Loturile echipelor participante
R. P. Romînă A: Redl, Bogofea — 

Ivănescu, Oțelea, Hnat. Nodea, Mozer, 
lacob Costacho ÎL Nica. Gruia, Cos- 
tache I.

R P Romînă (tineret) : Tale, Anca 
— Bulgaru. Marinescu, Tipu, Moldo
van. Samungi, I Popescu, Bratilo- 
veantl. Gafa, Duca Roșescu. Ardclea. 
Gorau. Gatricleseu

U.R.S.S.: Abaișvîli, Țapenco — Vel
dre, Reznikov. Zelnov, Kontvainis, 
AAatejinșkas, Popadciuk. Terțvadze, 
Usenko, Zdorenko. Klimov.

R P Ungară: J Kovacs — Adorjan, 
Berkesi. Braunsteiner, Duban, Fenyo, 
Klein. L Kovacs. Kiss. Marosi, Racz, 
Sudar Tamasdi

Vineri, in sala Floreasca:
Ora 18,15: R. P. Romînă—U.R.S.S., 

arbitru: D. Do-pudja (Iugoslavia) 
Ora 19,30: R. P. Romînă (tineret) — 
R.P. Ungară, arbitru Ed. Pardubski 
(Cehoslovacia).

Jocurile vor continua sîmbătă și du
minică.

Reprezentativa R.P. Ungare este aș
teptată să sosească azi.

pornea ca favorit. Campio- 
__ _ al trecut, I. Roșea (Știința

Cluj), a spulberat însă calculele hîrtiei, 
reușind să-l depășească pe Sotirescu 
în proba de 5 000 m cu aproape 24 de 
secunde. Această categorică victorie l-a 
adus pe I. Roșea în fruntea clasamen
tului.

In întrecerea junioarelor de cat. I, 
Eleonora Laurențiu (Mureșul Tg. Mu
reș) a cîștigat detașat probele de 1 000 
și 3 000 m. Timpul realizat de ea pe 
i C00 m (1:53,7) reprezintă un nou re
cord republican.

Buletinul campionatelor

Imagine din meciul București — 
Magdeburg, disputat in ediția 1962 
(26-—16). Virgil flnat aruncă din 

săritură la poartă.
Foto : T. Roibn

La Brașov

Lliipa orașului a pierdut cu Z9-I5 (10-7)

• Sala Floreasca va găzdui du
minică o serie de partide interesante, 
în frunte cu meciurile masculine 
STEAUA—ȘTIINȚA CLUJ și RA
PID—ȘTIINȚA TIMIȘOARA.

• Tot duminică va fi reluată în
trecerea formațiilor feminine din seria 
I, cu meciurile etapei a X-a. Dintre 
jocurile programate remarcăm pe cele 
de la București (Rapid—Mureșul), 
Brașov (Voința—Voința București) și 
Cluj (Știința—Știința București).

• Pe baza propunerilor făcute în
ultima consfătuire a antrenorilor echi
pelor feminine, biroul F.R. Baschet 
a i._:r,; •
apărării „om la om 
masculine și feminine 
lf-a.

® Ținîndu-se seama 
vele obținute în ultimul 
A. Predescu, A. Berger, 
Vodă. Gh Luca, I. Krasnay. B. Koos, 
Gh. Fiilop, A Balas și I. Deak au 
fost promovați la categoria I.

• în ultima ședință de birou, F.R. 
Baschet a hotărît suspendarea pe timp 
nelimitat a lui Petre Vasiliu (Side- 
rurgistul Galați), pentru atitudine ne
sportivă pe teren, lovirea adversarului 
cu mingea etc. De asemenea, s-a ho
tărît retrogradarea cu o categorie pe 
timp de o lună a antrenorilor C. Sta- 
matescu, B. Koos, V. Geleriu, L. Gru
ber și L. Nagy, care au lipsit ne
motivat de la ultima consfătuire pe 
țară.

înainte de a încheia acest scurt «i 
mentariu, trebuie să mai menționăm 
tentativa de record, încununată de stle- 
ces, în proba de 3 000 m. a campioanei 
noastre absolute la senioare, Eva Faî- 
kaș. Timpul realizat de ea : 5:57,4 este 
cu 14 secunde mai bun................. ..
record al țării.

Rezultate: Juniori cat.
V. Sotirescu (Dinamo) 2:33,9; 2. L 
Roșea 2:36,5; 3. M. Farkaș (Mureșul 
Tg. Mureș) 2:43,9; 5 000 m: 1. I. Roș* 
ca 9:41,7; 2. V. Sotirescu 10:05,6;' 
3. M. Farkaș 10:12,1. CLASAMENTUL' 
GENERALI 1. I. ROȘCA 214,019 p; 
2. V. Sotirescu 214,776 p; 3. M. Farkaș 
224,043 p. Junioare cat. I 1 000 m s L 
Eleonora Laurențiu 1:53,7 (nou record); 
2. Svetlana Busuioc (Dinamo) 2:03,8, 
3 000 m: 1. Eleonora Laurențiu 6:38,4; 
2. Svetlana Busuioc 6:59,9. CLASA
MENTUL GENERAL: 1. ELEONORA' 
LAURENȚIU 239,700 p; 2. Svetlana 
Busuioc 254,849 p. Primii clasați la 
juniori cat. 14 ani: 200 m — ANELISB 
ȘTEFANI (VOINȚA BRAȘOV) 25,9 
(NOU RECORD AL R.P.R.); 500 m 
— Anelise Ștefani 66,1 ; 500 m — Ios> 
Fazekas (Dinamo) 54,2; 1 500 m — 
Gh. Pop (C.S.M. Cluj) 3:03,3.

GH. ȘTEFANESCU

decît vechittl

I., 1500 m;

Au fost desemnați campionii 
de juniori ai orașului Brăih)

în fața selecționatei moscovite
5 (Prin telefon). Rcpre- 

orașelor Moscova și Bra-
BRAȘOV 

tentativele 
șov au oferit azi celor aproape 2.000 
de spectatori, prezenți în sala Arma
tei, o partidă spectaculoasă care s-a 
încheiat cu victoria oaspeților la sco
rul de 29—15 (10—7).

in prima repriză s-a jucat prudent 
mai mult pozițional. Echipa locală s-a 
ridicat in această parte a meciului 
la valoarea adversarului. Acesta, însă, 
a avut mai multă eficacitate. După 
pauză, handbaliștii sovietici, grație u- 
nei excelente pregătiri fizice, au im
primat jocului un ritm mai vioi cu 
care și-au depășit adversarii. Jucătorii 
brașoveni au reușit să facă față aces-

tui ritm pînă la jumătatea reprizei, 
menținînd un scor mai strîns (min. 
46: 18—12). Apoi ei au cedat jocului 
rapid, variat și eficace al echipei mos
covite. A arbitrat foarte bine V. Pelen- 
ghian (București). Formațiile:

MOSCOVA : Abaișvîli și Țapenko — 
Veldre 2, Reznikov 3. Zelenov 4, 
Kontvainis 1, Mațeiinskas 9, Popad- 
ciuk 1, Țcrvadze i, Usenko 4, Zdo- 
renko 2, Klimov 2.

BRAȘOV: Torok și Boschner — 
Pal 1, Weber 6, Mediana 4, Miesches 1, 
Alies 2. Lechner 1, Radu, Jckel, Oană.

CAROL GRUIA ți V. POPOVICI —
coresp.

hotărit introducerea obligativității 
„om la om“ pentru formațiile 

din seria a

de calificati- 
timp, arbitrii 
I. Stirbu, M.

Selecționata regiunii riaraniurcș 
a cucerit Jupa Mogoșa"

Pentru stabilirea campionilor de box 
ai orașului Brăila au fost nect' 
trei reuniuni, în care s-au înt .4 
peste 40 de tineri pugiliști din asocia
țiile sportive Progresul, Constructorul, 
P.A.L. și Voința.

Cu prilejul acestor reuniuni s-ati 
evidențiat o serie de juniori talentațî 
care au practicat un box tehnic: C. 
Cocirlea (Constructorul), M. Roadevin 
(Progresul), AL Lumizeanu (Voința). 
R. ivanciuc (Constructorul). Dacă 
acești tineri pugiliști nu figurează pe 
lista campionilor orașului, aceasta sa 
datorește în mare măsură orientării 
greșite a arbitrilor, care au preferat 
uneori boxul în forță, acordînd decizii 
contrar indicațiilor federației de spe
cialitate.

în urma meciurilor disputate aii 
fost declarați campioni de juniori ai 
orașului Brăila următorii boxeri: cat. 
minimă: C. Gutui (P.A.L.) i cat. hîr- 
tie : Ai. Roadevin (Progresul): 
muscă: C. Cocirlea (Constructiv^/ 
cat. cocoș: T. Nicolae (Voința): "cat. 
pană : N. Lică (Progresul)) cat. semi- 
ușoară: V. Gheorghe (P.A.L.): cat. 
ușoară: S. Bănică (Constructorul)) 
cat. semimijlocie: C. Voinescu (Pro
gresul)) cat. mijlocie mică: V. lancu 
(P.A.L.)) cat. mijlocie- E. Cuzmir 
( Constructorul).
GRIGORE RIZU și ION BALTAG 

corespondenți

Tradiționalul concurs dotat cu «Cupa 
Mogoșa" a Întrunit pe masivul Mo- 
goșa de lingă Baia Sprie numeroși 
schiori din regiunile Maramureș, Mu- 
reș-Autonomă Maghiară, Cluj și Hu
nedoara. Rezultate: SLALOM URIAȘ 
SENIORI: 1. A. Gorog (Maramureș); 
2. 1. Lovas (Cluj); 3. E. Horvath 
(Cluj). SENIOARE: 1. lolanda Griga

„ZONA" DE LA SATU MARE
Prima „zonă" din cadrul campiona

telor republicane de scrimă, pe echipe, 
a avut loc sîmbătă și duminică la 
Satu Atare. Participante: formațiile 
de floretă băieți ale C.S.M.S. lași, 
C.S.O. Oradea, Progresul București și 
Unio Satu Mare și cele de spadă de la 
C.S.O. Craiova, Progresul București. 
C.S.O. Oradea și Unio Satu Mare.

Turneele, de un bun nivel tehnic, 
au dat cîștig dc cauză echipelor Pro
gresul București și Unio Satu Mare la 
floretă, C.S.O. Oradea și Unio Satu 
Mare Ia spadă, adică primele două cla
sate în fiecare probă. Aceste formații 
se califică în finala campionatelor re
publicane, din luna apritic, de la 
București.

Iii proba de floretă, unul din cele 
mai Irumoase meciuri a fost cel dintre

Progresul și Unio. Au cțștigat gazdele 
cu 9—5. Sătmărenii —cu Șt. Haukler 
în echipă — plecau, desigur, favoriți. 
Cu toate acestea, formația buctireș- 
teană s-a... ținut tare (Radocea, cel 
mai bun trăgător al echipei oaspe, l-a 
și întrecut pe Haukler /), gazdele reu
șind să se distanțeze abia în ultimele 
asalturi, Unio Satu Mare (antrenor. 
Al. Csipler) are meritul de a fi prezen
tat o echipă foarte tînără (doi dintre 
trăgători — Mircea Chișiu și lori Nea
ga— n-au împlinit 16 ani), dar valo
roasă și omogenă.

Iată și celelalte rezultate ale probei : 
Unio Satu Mare: 9—4 cu C.S.O. Ora
dea și 9—0 cu C.S.M.S. Iași; Progre
sul : 9—1 cu C.S.M.S. Iași, 9—6 cu 
C.S.O. Oradea ; C.S.O. Oradea : 9—2 
cu C.S.M.S. Iași.

La spadă lupta a fost mai strinsă. 
Pentru calificare candidau, inițial, 
C.S.O. Oradea, Unio Satu Mare și 
C.S.O.-Craiova. La un moment dat, 
craiovenii, cu o înfrîngere la orădeni 
(9—2), nu mai aveau nici o șansă de 
calificare, decît dacă ar fi întrecut for
mația gazdă. Meciul a fost viu disputat, 
încheindu-se cu victoria sătmărenilor. 
9—7... Sub semnul echilibrului s-a 
desfășurat și partida dintre Unio și 
Progresul, cîștigată de gazde, dar mai 
greu decît arată rezultatul, cu 9—6. 
Celelalte rezultate: C.S.O. Oradea: 
9—0 cu Progresul, 9—1 cu Unio Satu 
Mare; C.S.O. Craiova: 9—4 cu Pro
gresul.

Sîmbătă și duminică, la Iași, „zona" 
de floretă fete și sabie.

I

(Maramureș) ; 2. Eva Lazăr (Cluj) ; 
3 Iri-na Maior (Mureș-Autonomă Ma
ghiară) ; JUNIORI : 1. G. Vild (Mureș- 
Ătrtonomă Maghiară); 2. Gr. Timiș 
(Maramureș); 3. E. Cadar (Maramu
reș); junioare: 1. Ecaterina Lazăr (Mu
reș-Autonomă Maghiară): 2. Maria 
Deak (Maramureș): COBORÎRE SE
NIORI : î. A. Gorog; 2. E. Horvath; 
3 1. Lovas; SENIOARE: 1. lolanda 
Griga; 2 Eva Lazăr; 3. Irina Maior; 
JUNIORI: 1. t. Mihalyhazî (Maramu
reș): 2. D. Bîrlida (Hunedoara); 3. G. 
Vild; JUNIOARE: 1. Ecaterina Lazăr; 
2. Maria Deak; SLALOM SPECIAL 
SENIORI: 1. L. Horvath (Maramu
reș); 2. A. Gorog; SENIOARE: 1. 
lolanda Griga; 2. Elisabeta Tacaci 
(Maramureș): JUNIORI: 1 D. Timiș;
2. V Gorog (Maramureș): JUNIOARE- 
1. Ecaterina Lazăr; 2 Rodica Stanciu 
(Hunedoara); COMBINATA DE TREÎ 
PROBE SENIORI : 1. A. Gorog; 2. 
I. Lovas; 3. L. Horvath; SENIOARE : 
1 lolanda Griga; 2. Elisabeta Tacaci;
3. Irina Maior; JUNIORI: 1. D. Ti
miș; 2. V. Gorog; 3. E. Cadar; JU
NIOARE: 1. Ecaterina Lazăr; 2. Ma
ria Deak; 3. Rodica Stanciu. „Cupa 
Mogoșa" a fost cucerită de echipa re
giunii Maramureș, care a totalizat 
de puncte. Urmează în clasament: 
Mureș-Autonomă Maghiară 218 p; 
Cluj 285 p; 4 Hunedoara 317 p.

i
I

De la I. E. B. S.
Pentru jocul înternaționa. de baschet 

STEAUA — Sî -RTAK BRNO de azi 6 II ax., 
sînt valabile biletele cu seria nr. 22. sala 
Floreasca.

Pentru jocurile de handbal din cadrul 
competiției internaționale ..Cupa orașului 
București", sînt ................... _ “
loareie serii :

— pentru ziua 
Floreasca

— pentru ziua 
Floreasca

— pentru ziua 
Floreasca

valabile biletele cu urmâ~

a.c„ seria 25. sala

a.c., seria 26. sala

a c., seria 28 sala

de

de

de

7
8

n
ii

II

98
2
3.

ALEA. DOMUȚA-ccresp.

9
La competițiile de mai sus sînl valabile 

urmâtoarele legitimații eliberate de UCFS/ 
CG :

— roșii șî maro în piele, albastre în der- 
malin ale membrilor biroului F.R. baschet 
pentru ziua de 6 II a.c.f ale membrilor 
F.R. handbal pentru zilele de 7. 8, 9 II a.C., 
gri în dermatin cu ștampila BASCHET pen
tru ziua de 5 II a.c., și gri în dermatin ca 
ștampila HANDBAL pentru zilele de 7. 8, 9 
II a.c., gri în dermatin ale antrenorilor e- 
merițj șj maeștrilor ©meriți i sportului pre* 
cum și legitimațiile verzi i dermatin, în
soțite de delegații în limî a locurilor re- 
«etvale iiecârui ziar la mr -.a piesei.

a Biletele pentru întîlni vile internațio
nale de baschet STEAUX-SPARTAK 
BRNO de astăzi și „Cupa 
la handbal din 7—9 II do la sala Flo
reasca, se găsesc la casc 
Vid-u și după-amiază le

Patinoarul artificial 
August” este deschis săp 
pentru patinaj public n. 
de sîmbătă orele 17—19 și 
10—13 și 15—17.
• La bazinul acoperi: 

primesc înscrieri pentru 
fiere la înot pentru copii 
■''hruarie. Informații, la

& Cluburile și asociați 
inctteia contracte pentn 
bilete ta jocurile de foti 

wnaționale din acest
Cuprinderii noastre, s 

erv. manifestații 
j.70 interior 116 sau

aș București**
din str. Ion 
sală.
in parcul „23 
mîna aceasta 
nai în zilele 
iminică orele
Floreasca se 
ursul de mi
eria din luna 
lefon 11.64.96.
sportive pot 

ozervarea.
do cn,t. A {ri 
adresindu-se 

'7 Conta nr. 
ine, telefon



Puncte de vedere

nou despre presingul atacanților*
Una dintre cele mai actuale proble

me în jocul de fotbal este presingul 
atacanților, redutabilă armă tactică, 
folosită tn scopul deposedării apărăto
rilor de balon. In materialele recent 
apărute, s-a discutat pe larg despre 
acest procedeu tehnico-iactic, ce ur
mează a fi utilizat, pe scară largă și 
în țara noastră. Pe marginea acestor 
materiale, precum și despre problema 
în sine ne vom permite să facem cîteva 
aprecieri.

Mai întîi o precizare: presingul nu 
este o cucerire tactică de dată recentă. 
In forma sa inițială el se aplică ta 
fotbal. încă din 1863, dată la care s-a 
legiferat acest Joc. Atacul asupra por
tarului, pentru că aceasta este forma

pasat de către un coechipier,. la tatîl- și tactică, condiții,esențiale ale progre- 

Acordînd presingului locul ce i se 
cuvine în complexul fotbalistic se va

nire, realizează perfect condițiile pena- sului jocului de fotbal, 
lizării obstrucției t interpunerea unui A~—----- 1—

inițială a presingului în fotbal, este 
reglementat încă de atunci. Evoluția jo
cului în cei 100 ani de existență ai lui 
au făcut ca și atacul asupra portaru
lui să fie interpretat diferit la diversele 
epoci ale jocului, pentru ca astăzi să-l 
înțelegem aplicat de atacanți, conform 
ultimelor precizări ale FIFA (Florența 
IP 1) astfel : „portarul poate fi atacat 
1. suprafața de pedeapsă, dacă ține 
mingea și dacă are unul sau ambele 
picioare pe pămînt". Bineînțeles, acest 
atac se va face în condiții egale (umăr 
la umăr) fără violentă și fără pericli
tarea integrității fizice a lui. In Anglia, 
ta U.R.S.S. și în alte țări atacul asu
pra portarului, deci o formă a presin
gului, se aplică curent și de multă 
vreme. La un astfel de atac în meciul 
C.C.A. — Arsenal Londra 1956, Voines- 
cu a fost împins în poartă cu balonul, 
arbitrul acordînd gol valabil.

Aplicarea acestei forme de apărare 
agresivă în baschet și handbal este de 
dată mult mai recentă, și se face sub 
alte forme decît în jocul de fotbal. 
Astfel, ta jocul de baschet, presingul 
se face pe tot terenul, în cadrul apă
rării „om Ia om“, și are ca scop, în 
o-'mul rînd. împiedicarea jucătorilor 
fâr* .balon, de a se plasa convenabil 
pentru a-1 primi. Acest lucru nu este 
posibil tn fotbal, deoarece din anul 
1950 s-a legiferat obstrucția, ultima 
modificare importantă a regulamentu
lui de joc. In lumina acestei reguli de 
joc trebuie aplicat presingul șl înțeles 
de către arbitri pentru că, împiedicarea 
unui adversar de a ajunge Ia un balon.

jucător între adversar si balonul CARE 
NU E LA DISTANTA DE JOC, fără 
intenția de a juca balonul.

Iată de ce socotim că presingul, ți- 
nînd seama de elementele susmențio
nate, trebuie aplicat astfel:

— Asupra portarului ta posesia ba
lonului urmărind: deposedarea lui de 
balon, împiedicarea acestuia de a juca 
balonul, în bune conditiuni (cazul pe
rechii antagoniste Selim-Pahonțu în 
jocul Petrolul — Fenerbahce).

In ceea ce privește presingul asu
pra jucătorilor fără balon el se poate 
realiza, totuși și astfel : atacanții tre
buie să se plaseze la o distanță con
venabilă de perechile antagoniste pen
tru a putea acționa imediat

In aceste condijiuni presingul poate 
deveni o armă redutabilă în jocul unui 
atac. Apărătorii au totuși posibilități 
de combatere a acestei arme a ata
canților. lată pe scurt cum pot apără
torii evita presingul.

Portarul va degaja balonul cit mai 
repede posibil (fără a mai încerca _ să 
ajungă la linia de 16,50) de preferință 
cu mîna. unui coechipier demarcat 
(exemple: Iașin, Soskici, Bernard, VoL 
nescu etc). Vrem să arătăm aci. că 
portarii nu uzează de un drept pe care 
regulamentul li-1 conferă și anume, 
acela de a da coechipierilor demarcați, 
care se găsesc în propria suprafață de 
pedeapsă. Aceasta deoarece se igno
rează, în general, că mingea fiind în 
joc, poate fi jucată de orice alt jucător, 
chiar dacă nu a depășit suprafața de 
pedeapsă.

Apărătorii de cîmp vor folosi, contra 
presingului, procedee factice proprii 
atacanților și anume : procedee tehnice 
cu execuție directă, demarcarea, schim
bul de locuri.

fotbalul din țara noastră.
putea realiza un salt valoric însemnat, 
în

D. STANCIU, activist UCFS si
GR. BIRSAN, V. PALADESCU 

Arbitri de fotbal din Galați

De ce sub posibilități?
Recent, în cadrul unei ședințe lăr

gite a fost analizată activitatea echi
pei de fotbal Gaz Metan Mediaș, par
ticipantă la seria a II-a a categoriei B. 
Din referatul prezentat a reieșit fap
tul că în actualul campionat jucă
torii și-au însușit unele procedee teh
nice și tactice noi, că echipa — în 
ansamblu — a desfășurat o serie de 
jocuri de un bun nivel tehnic (cele 
cu C.F.R. Timișoara, C.S.M. Reșița 
și C.S.M. Sibiu).

Cu toate acestea au existat și o 
serie de lipsuri. Este vorba de ne- 
finalizarea acțiunilor de atac din tea
ma de adversar (Feurdean, Marinescu, 
Noian, Săndulescu) în jocurile în de
plasare, unde echipa a acumulat un 
singur punct, lipsa de voință (Zauca, 
Damian), de slaba organizare a 
acțiunilor (Dănăilă, Feurdean) și mai 
ales de nerespectarea indicațiilor pri
mite înainte de joc etc.

Atît din referatul prezentat cît și 
din discuții a reieșit apoi un aspect 
care ar fi trebuit să dea mai de mult 
de gîndit conducerii secției de fotbal: 
lipsa de disciplină a jucătorilor. Mai 
sînt fotbaliști care au atitudini ne
sportive față de coechipieri, adver
sari și arbitri, cum este cazul lui Zan- 
ca, Szabo, Damian. La cursurile fără 
frecvență ale școlii medii din locali-

tale, fotbaliștii Marinescu Pascal. Ăfc 
ton și Dănăilă nu depun suficient in
teres în pregătire fiind considerați 
printre elevii slabi.

O altă problemă oare a reținnt aten
ția celor prezenți este aceea a creș
terii și promovării tineretului. Inii 
partioipanți au atras atenția conducerii 
secției de fotbal asupra faptului că 
de mai multi ani din echipa de ju
niori nu au mai fost ridicate 
mente tinere pentru 
Aceasta se datorește 
echipa de juniori nu 
drnmată și ajutată.

în cuvîntul lor, jucătorii Oiteanu, 
Săndulescu, Szabo, Filip, Marinescu, 
ca și unii tovarăși din conducerea a- 
sociației și a secției de fotbal, a» ară
tat că lipsurile semnalate sînt reale, “ - - - «Imai

I ca' 
pe

ele-!
lotul de seniori, 

și faptului ca 
este suficient în-

ca și faptul că în sînul echipei i 
există animozități, ceea ce a făcut 
unele rezultate obținute să nu fie 
măsura posibilităților existente.

în planul de măsuri adoptat 
acest prilej sînt prevăzute o serie 
hotărîri menite să contribuie la inlă-s 
turarea lipsurilor semnalate, pentnM 
ca rezultatele echipei să reflecte ade* 
vărata valoare a fotbaliștilor din Me
diaș.

cu 
du

DAN VINTILA — coresp

Lotul U. E. F. A.
Lotul de juniori, care se pregătește 

pentru apropiatul turneu peste 
ca și pentru turneul U.E.F.A. 
landa, a susjinut ieri o nouă 
de verificare. De data asta,

hotare 
din O- 
partidă 
juniorii

Progresul 1-1
la egal cu colegii lor mai vîrstnici. Re
zultatul: 1—1, după ce lotul U.EF.A. 
a condus cu 1—0 majoritatea timpului 
de joc. în unele momente ale partidei, 
juniorii i-au întrecut pe sportivii de la

Iată deci cum, în fotbalul modem, 
sarcinile jucătorilor se multiplică și 
cum jucătorii sînt obligați, pentru a 
face față acestora, să fie în ace
lași timp buni atacanți și buni apă
rători. Acest lucru nu este posibil, fără 
o foarte bună pregătire fizică, tehnică

e scurt
• Știința Cluj are prevăzute ta 

planul de pregătire pe luna februarie 
o suită de jocuri de verificare cu echipe 
din categoriile A și B. Desprindem dintre 
acestea dubla întîlntre cu Petrolul 
Ploiești la 9 și 16 februarie și meciul 
cu Minerul Baia Mare, din ziua de 23. 
După cum se știe, echipa studenților 
din Cluj va susține primul joc oficial 
aî anului la 1 martie, în cadrul „Cupei 
R.P.R." cu formația Carpați Sinaia.

• Din Arad ni se comunică : terenu
rile stat înghețate și textiliștii nu au 
mai putut susține jocuri de verificare. 
S-a lucrat intens în sală și afară pe 
porțiuni de teren accesibile. Antrenorii 
C. Braun și N. Dumitrescu sînt preocu
pați de problema reîmprospătării for
mației pentru noul sezon. în vederile 
lor au intrat cîteva elemente tinere. 
Iată numele lor: Axente — mijlocaș, 
Czako II — fundaș dreapta, Steiner — 
extremă dreaptă.

• Știința Timișoara susține Ia sfîr
șitul acestei săptămîni două jocuri de 
antrenament la Herculane. La 19, 23 și 
26 februarie echipa se va întîlni cu 
Oțelul roșu, U.T.A. și Electroputere. 
La 1 martie. Știința va evolua la 
București, în compania formației Dina
mo Victoria, în cadrul „Cupei R.P.R.".

• Crișul Oradea se va antrena pînă 
la sfîrșitul săptămînii în „familie* cu 
juniorii și rezervele. Formația va sus
ține primul joc în fața publicului oră-

dean la 16 februarie, în compania 
echipei de categorie B Flamura roșie.

• La C.S.M Reșița antrenorul 
Reinhardt este mulțumit de disciplina 
de care dau dovadă jucătorii. Prezența 
la ședințele și antrenamentele de pre
gătire este de sută la sută. Atenția an
trenorului este atrasă de două elemente 
tinere, cu reale calități. Este vorba de 
mijlocașul Georgcvici și extrema dreap
tă Rednic.

Fază din meciul de ieri (Lotul U.E.F.A. — Progresul 1—1), o utilă verificare 
pentru ambele echipe. în prim plan Lucescu (Lotul U.E.F.A.) ți Știrbei 

( Progresul)

pescu. Lotul U.E.F.A. a 
mătoarea formație:

M. Constantinescu — 
tinescu (Popa), Alecu, 
Icanu — Petrovici, Nunweiller VI — 
Lucescu, Lungit (Lang), Oblemenco, 
Panici.

prezentat tir-,

A Constan- 
Mareș, De-

Programul
returului categoriei C

ediția 1963-1964

Foto : T. Chioreanu

au avut ca adversar echipa Progresul, Progresul mai ales in ceea ce privește 
una din fruntașele categoriei A. puterea de luptă, tăria și precizia șu-

Tinerii fotbaliști au jucat de la egal tarilor la poartă, ca și într-o serie de 
execuții tehnice. Meciul de ieri a ară
tat însă că antrenorii N. Petrescu și 
Fr. Zavoda mai au încă de lucrat 
pentru ca echipa să se prezinte în ple
nitudinea forțelor. Este vorba de fap
tul că jocul liniei de atac s-a „legat" 
destul de greu. Din această cauză, 
prea puține atacuri ale juniorilor s-au 
încheiat cu șuturi la poartă (primul, 
în min. 20; autor: Oblemenco). Tn a- 
ceastă ordine de idei ar trebui spus 
că atacul n-a fost suficient susținut 
de mijlocași, iar spre sfîrșitul partidei 
juniorii au manifestat o oarecare scă
dere în ritmul de joc.

Ca aspect general partida a plăcut 
și a fost urmărită cu interes. Golul 
juniorilor a fost Înscris de Lungu (min. 
33). iar egalarea a survenit în min. 
85, prin golul marcat de Ioachim Po-

Duminică, jocuri de fotbal
Stadionul Giulești (teren I) găz

duiește duminică un interesant cuplaj 
fotbalistic. Meciul vedetă, programat 
la ora 10,30, opune două echipe de 
categoria A: Rapid București și Di
namo Pitești. In deschidere, de la ora 
8,45, se întîlnesc echipele de juniori 
Rapid și Laminorul. Pentru acest cu
plaj, biletele se pun în vînzare înce- 
pînd de mîine la casele din strada 
Ion Vidu, Pronosport (Calea Victoriei) 
și Stadionul Giulești.

Tot duminică se desfășoară, de la 
ora 10, in parcul sportiv Dinamo (te
ren II) meciul dintre formațiile bucu- 
reștene, Dinamo și Metalul.

★
Ieri la Brașov, intr-un meci de veri

ficare: Steaua - Metrom: 2—1.

SERIA SUD

ETAPA I, 22 MARTIE
C.F.R. Roșiori — Flacăra roșie București 
Electrica Constanța — Tehnometal Buc. 
Muscelul Cîmpulung — Victoria Giurgiu 
Metalul Pitești — Unirea Răcari 
Electrica Fieni — Portul Constanța 
Dinamo Victoria Buc. — Progr. Alexandrii

ETAPA A II-A, 29 MARTIE
Portul Constanța — Dinamo Victoria Buc.; 
Unirea Răcari — Muscelul Cîmpulung 
Flacăra roșie Buc. — Electrica Constanței 
Tehnometal București — Electrica Fieni 
Progresul Alexandria — Metalul Pitești 
Victoria Giurgiu — C.F.R. Roșiori

ETAPA A III-A, 5 APRILIE
Tehnometal București — Victoria Giurgiu 
C.F.R. Roșiori — Portul Constanța
Metalul Pitești — Muscelul Cîmpulung 
Progresul Alexandria — Unirea Răcari 
Dinamo Victoria Buc, Flacăra roșie 
Electrica Constanța — Electrica Fieni

ETAPA A IV-A, 12 APRILIE
Electrica Fieni — C.F.R. Roșiori 
Unirea Răcari — Tehnometal București 
Portul Constanța — Progresul Alexandria 
Muscelul Cîmpulung — Flacăra roșie Buoț 
Victoria ' ”” — — - -
Dinamo

Giurgiu — Electrica Constanța 
Victoria Buc. — Metalul Pitești
ETAPA A V-A, 19 APRILIE
Giurgiu — Progresul Alexandria

Vom avea report la concursul Pronosport de duminică?
Astăzi este ultima zi pentru depunerea 

buletinelor cîștigătoare la concursul 
PRONOSPORT nr. 5 din 2 februarie, iar 
mîine seară — cu prilejul omologării — 
vom cunoaște numărul și valoarea pre
miilor.

Față de surprizele înregistrate se 
naște întrebarea dacă vor exista variante 
cu 12 rezultate, performanță greu de 
realizat dacă ne reamintim că doar 3 
gazde din 12 și-au apropiat victoria.

în eventualitatea că nu vor fi omolo
gate premii de prima categorie, atunci 
concursul PRONOSPORT nr. 6 din 9 fe
bruarie va beneficia de un important 
report.
• Și la concursul PRONOEXPRES din 

29 ianuarie a.c., nefiind omologate va
riante de categoria I, una din variantele 
de categoria a II-a a beneficiat de pre
miul excepțional de 25.000 lei.

Menționăm că premiul excepțional de 
25.000 lei se atribuie în continuare la 
toate concursurile PRONOEXPRES în 
cazul cînd nu se omologhează variante 
cîștigătoare la categoria X.

• Astăzi este ultima zi cînd mai pu
teți cumpăra bilete la tragerea Loto 
Central de mîine, vineri, 7 februarie.

PRONOEXPRES
La tragerea specială a concursului Pro- 

noexpres nr. 6 din seara zilei ' "
bruarie 1964 au fost extrase din 
mătoarele numere de bază :

24 45 li 39 41 38
Numere de rezervă :

26 44
Premii suplimentare în obiecte 
Extragerea I suplimentară

47 28 40 38 30 25 23 
Extraaerea a II-a suplimentară

11 29 38 41 39 7 3 
Fond de premii : 1.382.350 lei. 
Tragerea următoare va avea loc 

februarie a.c. la București. Premiul 
țional în valoare de 25.000 lei atribuit prin 
tragere la sorți uneia din cele șapte va
riante de categoria a îl-a de la conc. Pro- 
noexpres nr. 5 din 29 ianuarie 1964 a re
venit participantului Negrohi Sava di-n Bu
curești care obține astfel în total 34.945 lei

de 5 fe- 
uimă ui-

Și bani :

12Ia 
excep-

Victoria
C.F.R. Roșiori — Dinamo Victoria Buc. 
Electrica Fieni — Metalul Piiești
Portul Constanța — Electrica Constanța 
Flacăra roșie Buc. — Unirea Răcari 
Tehnometal Buc. — Muscelul Cîmpulung

ETAPA A VI-A, 26 APRILIE
Metalul Pitești — Portul Constanța
Flacăra roșie Buc. — Tehnometal București 
Electrica Constanța — Muscelul Cîmpulung 
Dinamo Victoria Buc. — Electrica Fieni 
Progresul Alexandria — C.F.R. Roșiori 
Unirea Răcari — Victoria Giurgiu

ETAPA A VII-A. 3 MAI
Progresul Alexandria — Electrica Constanța 
Dinamo Victoria Buc. — Victoria Giurgiu 
Metalul Pitești — Tehnometal București 
C.F.R. Roșiori — Unirea Răcari 
Portul Constanța — Flacăra roșie Buc. 
Muscelul Cîmpulung — Electrica Fieni

ETAPA A VIII-A, 10 MAI
i Muscelul Cîmpulung — Dinamo Victoria Buc. 
| Flacăra roșie Buc. — Progresul Alexandria 

Electrica Fieni — Unirea Răcari
Tehnometal București — Portul Constanța 
Electrica Constanța — C.F.R. Roșiori 
Victoria Giurgiu — Metalul Pitești

ETAPA A IX-A, 17 MAI
Electrica Fieni — Flacăra roșie Buc. 
Unirea Răcari — Electrica Constanța 
Portul Constanța — Victoria Giurgiu 
Metalul Pitești — C.F.R. Roșiori
Progresul Alexandria — Muscelul C-Lung< 
Tehnometal Buc. — Dinamo Victoria Bug,-

ETAPA A X-A, 24 MAI
Portul Constanța — Unirea Răcari
Flacăra roșie București — Metalul Pitești 
Dinamo Victoria Buc. — Electrica Constanța 
Progresul Alexandria — Tehnometal Buc.:' 
Victoria Giurgiu — -Electrica Fieni 
C.F.R. Roșiori — Muscelul Cîmpulung

ETAPA A XI-A. 31 MAI
Tehnometal București — C.F R Roșiori 
Unirea Răcari — Dinamo Victoria București 
Muscelul Cîmpulung — Portul Constanța 
Victoria Giurgiu — Flacăra roșie BucureșH 

i Electrica Constanța — Metalu’ Pitești

(25.000 lei premiul excepțional plus 9945 
lei premiul de categoria a II-a).

LOTO CENTRAL
Premiile întregi și sferturi de la trage

rea Loto-central din 31 ianuarie 1964.
Categoria I: 7 variante a 10.368 lei șl 5 

variante a 2.592 lei; categoria a Iî-a: 11 
variante a 6.220 lei și 11 a 1555 lei ; cate
goria a Ill-a: 30 variante a 2359 lei și 25 
a 589 lei ; categoria a IV-a: 57 variante a 
1196 lei și 58 a 299 lei ; categoria a V-a : 
98 variante cu 656 lei și 129 cu 164 lei ; 
categoria a Vl-a : 161 variante cu 418 lei 
și 174 cu 104 lei ; categoria a VTI-a : 204 
variante a 323 și 241 a 80 lei ; categoria a 
VIII : 352 a 197 lei și 324 a 49 lei.

Premiul suplimentar I: 4 variante a 16.296 
lei și una variantă a 4574 lei ; suplimentar 
II : 6 a 2391 lei și 2 a 597 lei. Cîștigători 
la premiul supliment I întreg: 1 Rath Mihai 
— Cisnădie, reg. Brașov, 2. Moise Milos- 
lovschi. Brăila, reg. Galați. 3. Tamaș Mi
hai Toplița, reg. Mureș A. M. 4. Trombi- 
ițaș lanaș, BuouTești

Rubrică redactată de Loto-Pronosport. Electrica Fieni — Progresul Alexandria



A IX-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarna
(Urmare din pag. 1)

11.500 km. Ultima tragere se executa 
din poziția în picioare la 17,500 km 
de la plecare.

SE DA STARTUL

Cronometrele electrice au început să 
funcționeze și concurenții pleacă din 
minut în minut. La 8,39 pornește in 
cursă primul dintre reprezentanții 
noștri la această probă, Constantin 
Carabela, care poartă numărul _ de 
concurs 10. Și, înainte ca pe pîrtie 
să pornească și cel de al doilea con
curent roinîn, Gh. Vilmoș. pe panoul 
electric se anunță că la primul po
ligon C. Carabela a tras foarte bine : 
5 din 5 posibile. Pornește și Gh. Vil- 
moș și o dată cu el plecăm și noi pe 
traseu pentru a urmări această aprigă 
in trece re.

UN EXEMPLU DE CURAJ

Ajungem la cel de al doilea po
ligon înaintea primului plecat dintre 
concurenții noștri. II vedem venind 
pe Carabela, care se ajută în mersul 
pe schi doar de un singur braț. In 
cele cîteva secunde cît se pregătește 
pentru a executa cea de a doua tra
gere aflăm că înainte de kilometrul 
5 a căzut și și-a luxat brațul. Calm, 
el trage din nou 5 din 5 posibile și 
pornește cu curaj în cursă.

în acest timp, Gh. Vilmoș face o 
cursă foarte bună și se menține în 
plutonul celor care aspiră la meda
liile olimpice. Megafoanele anunță că 
cele mai bune rezultate de pînă acum 
'le au sovieticul Vladimir Melanin, de 
mai multe ori campion mondial, nor
vegienii Jordet și Tveiten și romînul 
Gh. Vilmoș. Disputa lor este foarte 
îndî'rjită. în special Melanin, care ple
case in urma lui Vilmoș cu două mi
nute, „trage" extraordinar pentru a-1 
prinde din urmă. Dar concurentul nos
tru se comportă foarte bine. Din pă
cate, însă, ceea ce nu reușește Me
lanin în cursa de schi, obține la tir, 
/ealizind cu regularitate 5 din 5 po
sibile, in timp ce Gh. Vilmoș. debu
tant în competițiile internaționale de 
amploare, greșește la cel de al doilea 
poligon unde ratează un foc.

O impresie deosebită face cunoscu
tul campion olimpic Veikko Hakulinen, 
care realizează timpuri intermediare 
extraordinare. Pe poligon, insă, Ha
kulinen se comportă modest, ratînd 
unele focuri, așa incit disputa con
tinuă intre cei amintiți mai înainte. 
Lor li se adaugă după un timp so
vieticul Privalov, care, cu toate că nu 
realizează uii timp care să-l anunțe 
drept candidat la primele locuri, ob
ține la tir punctajul maxim de fie
care dată.

ULTIMUL POLIGON A FOST 
DECISIV

La locul de sosire, mii de specta
tori și .numeroși ziariști urmăresc cu 
atenție indicatoarele electronice care 
anunță cu regularitate poziția fiecărui 
concurent. După sosirea primilor 25 
de participanți. pe primul loc se afla 
sovieticul Melanin, iar. pe locul se
cund Gh. Vilmoș, cu toate că pe ul
timul poligon acesta a realizat doar 
4 din 5 posibile. Concurentul sovietic 
Privalov manifestă multă constanță 
Sn proba de tir, iar dintre cei doi 
biatloriiști .norvegieni,. Jordet ratează 
un foc la. acest punct al întrecerii, la 
fel ca și compatriotul său Tveiten. 

•tAcesta din urmă parcurge distanta 
intr-un timp foarte bun (lhl9:52,5) și 
îl_ depășește pe Vilmoș. Reprezentantul 
țarii noastre a obținut în proba de 

I

CENTRUL de rezultate este comandat 
de un creier electronic care sta
bilește rezultatele și le transmite ia 
lumea întreagă în mai puțin de 2 se
cunde 1 Menționăm că la Cortina 
d'Ampezzo, în 195S, calculele la prob&lo 
de patinaj artistic au necesitat 8 ore 
de lucru. Sistemul electronic asigură 
arbitrajul și transmiterea rezultatelor în 
modul cel mai rapid din istoria Jocu
rilor.

PENTRU Jerry Bujakoki, singurul re
prezentant al Indiei la Jocurile Olimpice 
de la Innsbruck, .Olimpiada albă' s-a 
încheiat încă înainte de a... începe. 
Intr-adevăr, Bujakoki s-a accidentat în 
cursul unui antrenament de schi, fiind 
indisponibil pentru mai mult timp. Fără 
să-și piardă umorul, el a declarat : 
«Acum voi face ceea ce îmi va pro
duce o plăcere chiar mai mare decît 
dacă aș fi concurat : voi urmări în 
tihnă întrecerile olimpice la televizor..."

PATINATORUL olandez de viteză Rudi 
XL’jrechts, prezent la Innsbruck, inten
ționează să ia parte și la Jocurile Olim
pice de... vară de Ia Tokio. Dorința 
sa are mari șanse să se împlinească 
întrucît Liebrechts este unul dintre cel 
mai buni... cicliști amatori din Olanda, 
fiind specialist în proba de urmărire.

CELEBRA patinatoare artistică norve
giană Sonja Henie, care cu victoriile 
obținute la Jocurile Olimpice din anii 
1928, 1932 și 1936 ocupa primul loc în

tir doar 18 puncte, fiind penalizat cu 
4 minute. EI a ocupat locul V în cla
samentul general. Un singur punct 
mai mult la tir i-ar fi adus medalia 
de bronz 1

Și așa însă, performanța realizată 
de acest tinăr sportiv, care doar cu 
o zi înainte de concurs și-a sărbătorit 
cea de a 23-a aniversare, este dintre 
cele mai bune. El a depășit concurenți 
de valoare, constituind pentru toți spe
cialiștii prezenți la Seefeld marea sur
priză a acestui concurs.

înainte de a comunica rezultatele 
definitive, este de menționat, de ase
menea, faptul că Constantin Carabela 
a realizat punctajul maxim la tir (20 
de puncte), performanță pe care nu 
au mai reușit-o în acest concurs decît 
primii doi clasați, sportivii sovietici 
Melanin și Privalov. Fiit*? acciden
tat, însă, Carabela nu a putut obține 
un timp mai bun, așa că s-a clasat 
pe locul 14, înaintea renumitului Ha
kulinen.

In clasamentul genera] (neoficial) 
pe națiuni, reprezentativa țării noastre 
se află pe locul VI. inaintea echipelor 
Germaniei, S.U.A., Austriei, Angliei, 
Elveției și Japoniei. Pe primele șase 
locuri s-au clasat : 1. U.R.S.S., 2. Nor
vegia, 3. Finlanda, 4. Suedia, 5. Po
lonia, 6. Rominia.

Și acum iată clasamentul individual: 
1. Vladimir Melanin (U.R.S.S.) 
11120:26,8 (20 p la tir) ; 2. Al. Pri
valov (U.R.S.S.) Ih23:42,5 (20 p) ;
3. O. Jordet (Norvegia) 11124:38,8 (19 
p); 4 R. Tveinen (Norvegia) lh25:52,5 
(17 p); 5. GH. VILMOȘ (R. P. RO- 
MINA) 11126:18,0 (18 p) ; 6. J. Rubis 
(R. P. Polonă) lh26:31,6 (18 p) ; 7. 
V. Pșenițin (U.R.S.S.) 11126:59,0 (18 
p) ; 8. H. Posti (Finlanda) lh27:16,5 
(19 p); 9. J. Guttke (Suedia) lh28:04,2 
(18 p) : 10. N. Pujanov (U.R.S.S.) 
Ih29:21,5 (16 p)„. 14. C. CARABELA 
(R. P. Romînă) lh30:59,0 ( 20 p)... 
27 GH. C1MPOIA (R. P. Romînă) 
lh35:44,6 (17 p).

TURNEUL DE HOCHEI

ROMINIA - AUSTRIA 5-2 (0-1,
4-1, 1-0). — (de la trimisul nostru). — 
In meciul susținut miercuri după-amia- 
ză, echipa noastră de hochei a jucat 
mai bine decît în întîlnirile precedente 
și a obținut o victorie categorică. Spor
tivii romîni au dominat în majoritatea 
timpului iar atunci cind au atacat gaz
dele, ei s-au apărat calm, organizat. 
Austriecii au începui meciul cu atacuri 
puternice, dar formația noastră a știut 
să închidă bine drumul spre poarta lui 
Crișan. Ea n-a cedat — în această re
priză — decît o singură dată, în min. 
13, cînd a rămas în inferioritate nume
rică și Pusching a deschis scorul.

Repriza secundă a aparținut în în
tregime echipei romîne. I.a numai 3 
minute după pauză, lonescu are o fru
moasă acțiune individuală, terminată 
cu un șut de la distanță și tabela de 
marcaj arată 1-1. In același minut, o 
acțiune a fraților Szabo se încheie cu 
un gol înscris de luliu. Echipa noastră 
continuă să atace și profită de deruta 
echipei adverse, ureînd scorul, în min. 
25, prin Calainar. Din acest moment, 
jocul devine foarte îndîrjit și își pierde 
din claritate. In min. 29, la o greșeală 
a lui Crișan (care, totuși, a apărat 
bine în acest meci) Bachura reduce din 
handicap. Trec două minute și Gheza 
Szabo urcă scorul la 4-2, rezultat cu 
care se încheie repriza.

Repriza a treia începe cu atacuri ra
pide ale austriecilor care forțează re
ducerea scorului. Deși sîntem dominați 
cîteva minute, desfășurarea jocului nu

Caleidoscop
medaliaților olimpici, a lost detro- 
la Innsbruck. Cea care i-a luat 
este patinatoaiea sovietică de vi- 
Lidia Skoblikova, care pe lingă 
două medalii de aur cucerite în

lista 
natd 
locul 
teză 
cele 
urmă cu patru ani la Squaw Valley a 
adăugat acum alte patru. In schimb 
la bărbați continuă să conducă patina
torul de viteză finlandez Klas Thun- 
berg cu cinci medalii de aur cucerite 
la Olimpiadele de la Chamonix (1924) 
și St. Moritz (1928). De asemenea, 
Thunberg este deținătorul mai multor 
medalii olimpice de argint și de bronz.

NU MAI puțin de 120 de arbitri au 
fost mobilizați pentru a supraveghea 
în timpul desfășurării probelor de sla
lom dacă concurenții trec regulamen
tar prin toate porțile. Și. totuși, în ciu
da acestei concentrări de forțe, pentru 
ca să fie și mal siguri, organizatorii 
au hotărît ca evoluția fiecărui concu
rent să fie înregistrată pe peliculă de 
șase aparate de filmat construite spe
cial pentru a putea rezista la o tem
peratură de minus 35 grade.

NUMEROȘI participanți la Olimpiada 
albă sînt filateliști, astfel îneît această 
sărbătoare sportivă le oferă frumoase 
satisfacții, 
de cea 
timbrele 
nouților 
reșkova, 
în alte 

Ziarele austriece scriu că 
mai mare căutare se bucură 
sovietice cu portretele cosmo- 
Iuri Gagarin și Valentina Te- 
ca și timbrele olimpice emise 

țări socialiste.

ne dă temeri, pentru că acțiunile gaz
delor n-au destulă claritate. După, 
schimbarea porților, echipa romînă do
mină d.in nou cu autoritate și în min. 
55 o combinație spectaculoasă luliu 
Szabo — Gheza Szabo — Ferenczi se 
încheie cu un gol înscris de ultimul: 
5-2. Gazdele au apoi o „bară" și în 
final Ferenczi ratează o nouă mare o- 
cazie. peste două

Klaudia Boiarskih (U.R.S.S.) învingătoare 
deschi fond desfășurată ieri. Ea devine 

campioană olimpică.

în proba 
astfel dublă

Arbitrii finlandezi Izotalo și Vitala au 
condus formațiile :

R. P. ROMÎNĂ : Crișan—lonescu, 
Czaka, Varga, Tiriac — Biro, Calamar, 
Andrei, luliu Szabo, Ferenczi, Gheza 
Szabo, Naghi, Florescu, Mihăilescu.

AUSTRIA: Piihl — Bachura, Knoll, 
Znehnalik, Neuwirth — Del John, 
Kirschberger, Tischer, Winkler, Wach- 
selberger, Spielman, Lornauch, Pusch- 
nig, Kalt.

Astă-seară, echipa noastră întîlnește 
Norvegia, iar vineri este zi liberă pen
tru toate echipele din grupa B.

★

în cadrul grupei B s-au mai dispu
tat următoarele jocuri:
Iugoslavia — Japonia 6—4 (2-1, 2-1,

2-2)  ;
Polonia — Italia 7—0 (2-0, 3-0, 2-0); 
Norvegia — Ungaria 6 — 1 (3-0, 2-0,

1-D;
în grupa A s-au înregistrat rezul

tatele :
Canada — S.U.A. 8—6 (1-3, 6-0,
1- 3) ;
U.R.S.S. — Finlanda 10—0 (2-0, 4-0, 
4-0) ;
Cehoslovacia — Elveția 5—1 (0-1,
2- 0, 3-0) ;
Suedia — Germania 10—2 (2-1, 4-1, 
4-0) ;
Canada — Finlanda 6—2 (2-1, 3-0,
1-D;
U.R.S.S. — Germania 10—0 (2-0, 5-0,
3- 0) ;
Suedia — Elveția 12—0 (3-0, 5-0,

4-0)  ,

LIPSA de zăpadă care a dat atîtea 
bătăi de cap organizatorilor Olimpiadei 
a prilejuit și unele glume care se 
bucură de mult succes la Innsbruck. 
Una dintre ele : «Se spune că poliția 
locală a arestat două persoane sub 
învinuirea de furt. Cei doi fuseseră 
prinși în flagrant delict în timp ce... 
mîncau zăpadă 1“

MICA delegație a sportivilor argen
tinieni a fost atît de impresionată de 
pîrtia de săniuțe de la Igls îneît, după 
ce a vizitat-o, conducătorul delegației, 
Mathias Stinnes, a declarat : „Această 
pîrtie este prea dificilă pentru noi. 
Nu-mi pot lua răspunderea sâ-mi lan
sez băieții pe acest culoar de gheața**.

ANTRENAMENTELE hoherilor au tre
buit să fie întrerupte timp de peste o 
jumătate de oră din cauza unui inci
dent comic. Pe pista de bob se rătă
ciseră mai mulți iepuri care au putut 
fi alungați numai după o adevărată 
vînătoare la care au participat atit 
concurenții cît și oficialii.

DECLARAȚIA campionului mondial de 
bob, italianul Monti, cîștigătorul meda
liei olimpice de bronz la proba de bob 
2 persoane, că pîrtia de bob ar fi 
prea... înceată, a stîrnit rîsete una
nime.

INTERESUL deosebit stîrnit de „strîn- 
gă tarii de autografe", care îi deran
jează mult prea des pe competitori. 
Ie-a determinat pe gazde să organizeze

vîrstă de 
rie coafor 
timpul cel

KLAUDIA BO1ARSKIH DIN NOU 
ÎNVINGĂTOARE

Tînăra învățătoare din Sverdlovsk, 
Klaudia BoiarskiJi, a dominat și cea 
de a doua probă de solii-fond, cea de 
5 km. Ea a avut o adversară puter
nică în finlandeza Mirja Lehtonen, pe 
care a întrecut-o în cele din urmă cu 

secunde. Cu victoria Klau- 
diei, Uniunea Sovietică 
obține, cea de a S-a me
dalie -de mir. Clasamentul 
probei: 1. Klaudia lio- 
iarskih 17:50,5, 2. Mirja 
Lehtonen 17:52,9, 3. A- 
levtina Kolcina (U.R.S.S.) 
18:08,4, 4. Evdochia Mek- 
șilo (U.R.S.S.) 18:16,7, 5. 
Toini Poeysti (Finlanda) 
18:25,5, 6. Barbro Mar- 
tinsson (Suedia) 18:26,4.

GRIȘIN ÎNVINS LA 
500 M !

întrecerile de patinaj 
viteză au început marți 
cu proba cea mai rapi
dă, 500 m. Duelul din
tre sportivii sovietici și 
americani (care erau cre
ditați cu cele mai bune 
performanțe) a prilejuit 
o pasionantă întrecere, 
soldată cu rezultate de 
mare valoare. Luînd star
tul în cea de a 17-a 
pereche, alături de fran
cezul A. Kouprianof, pa
tinatorul american Ri
chard Mc Dermott (în 
24 de ani, de mese- 

în Michigan) a realizat 
mai bun (40,1), perfor

manță ce constituie un nou record 
olimpic. Fostul campion olimpic la 
Cortina d'Ampezzo și Squaw Valley, 
Evgheni Grișin spre care se îndrep
tau majoritatea pronosticurilor a fost 
nevoit să se mulțumească — împreună 
cu alți doi sportivi — cu medalia de 
argint. Clasament : 1. Richard Mc Der
mott (S.U.A.) 40,1 — nou record 
olimpic, 2—4. Evgheni Grișin, Vladi
mir Orlov (U.R.S.S.) și Alv Gjestvang 
(Norvegia) 40,6, 5. Keiti Suzuki (Ja
ponia) 40,7, 6. Edward Rudolph 
(S.U.A.) 40,9.

SPORTIVII GERMANI AU DOMINAT 
PROBELE DE SĂNIUȚE

Marți au fost decernate medaliile 
in probele de săniuțe. Pentru a nu 
mai suferi din nou o aminare, orga
nizatorii au programat întrecerile din 
ultima manșă dimineața, la ora 6,30. 
Atit la masculin, cît și la feminin, ti
tlurile de campioni au revenit spor
tivilor germani, care au dominat clar 
aceste întreceri, ciștigînd și meda
liile de argint, lată clasamentele :

MASCULIN : 1. Thomas Koehler 
(Germania) 3:26,77, 2. Klaus Bansak 
(Germania) 3:27,04, 3. Hans Plenk 
(Germania) 3:30,15, 4. Rolf Stroen 
(Norvegia) 3:31,21, 5. Josef heist
manti (Austria) 3:31,54, 6. Mieczislaw 
Pauielkiewicz (R. P. Polonă) 3:32,15.

care 
ace-

„după-amieze de autografe", cu 
ocazie sportivii satisfac pasiunea 
stora.

JAPONEZII au realizat în satai 
pic un „record" deosebit. Unul

<\\\\\\\\\\\^^^^^

§
I

I
olim-

__ _______ __   din 
schiorii delegației poartă ghete de co
pil,..avind numărul 33. .

CEARA de schi a constituit întotdea
una un mare secret al concurenților. 
Tocmai din acest motiv a fost o mare 
surpriză și a făcut o bună impresie 
faptul că la Seefeld schiorii sovietici 
au arătat la toată lumea cum cerea- 
ză ei.

ORGANIZATORII .Olimpiadei albe' au 
fost atît de prevăzători îneît la Lizum 
au înființat o centrală electrică com
plet separată pentru a preîntîmpina 
neajunsurile pe care le-ar putea pro
voca o eventuală întrerupere a curen
tului electric.

IATĂ CELE 13 țări ai căror repre
zentanți au fost prezenți Ia toate edi
țiile Jocurilor Olimpice de iarnă : Aus
tria, Cehoslovacia, S.U.A., Finlanda, 
Franța, Canada, Polonia, Ungaria, Ma
rea Britani®. Norvegia, Italia, Elveția 
și Suedia.

PlNA ACUM, cel mai mare număr 
de echipe - de hochei participante la 
J.O. de iarnă era de 15, în 1936. La 
turneul actual numărul de 16 echipe 
reprezintă un nou record, ca și cifra 
de 64, însumînd meciurile ce vor fi 
susținute în cadrul turneului (socotite 
împreună cu jocurile de calificare).

FEMININ: 1. Ortrun Enderleift. 
(Germania) 3:24,67, 2. Use Geisler 
(Germania) 3:27,42, 3. Helene Turner 
(Austria) 3:29,07, 4. Irena Paweldzili 
(R. P. Polonă) 3:30,52, 5. Barbara 
Flant (R. P. Polona) 3:32,73, 6. Ol- 
driska Tylova (Cehoslovacia) 3:37(76.

NEOBOSITUL SIXTEN JERNBERG^,

.. .a adus Suediei prima medalie 
de aur. în ciuda celor 35 de ana 
„maratonistul zăpezii* a arătat o ad
mirabilă pregătire fizică terminînd în
vingător într-o întrecere foarte dis
putată. De-a lungul celor 50 de km 
Sixten Jernberg, alături de coechipierii 
săi, a dus o luptă înverșunată împo
triva concurenților finlandezi, care 
cîștigaseră probele de 15 și 30 km. La 
jumătatea distanței, cel mai bun timp 
aparținea finlandezului Hamalainen, 
în timp ce Jernberg se afla doar pe 
poziția a treia. Cu un finiș irezistibil, 
campionul mondial de la Zakopane a 
terminat învingător cu timpul de 2h. 
43:52,6. în urma sa s-au clasat : 2. 
Assar Roenlund (Suedia) 2h. 44:58,2,
3. Arto Tiainen (Finlanda) 2h. 45:30,4,
4. Jahne Stephanson (Suedia) 2h. 
45:36,6, 5. Sverre Stensheim (Norve
gia) 2h. 45:47,2, 6. Harald Groenin
gen (Norvegia) 2h. 47:03,6.

5000 M — PROBA PATINATORILOR 
NORVEGIENI

Cea de a doua probă a concursului 
masculin de patinaj viteză s-a încheiat 
cu o victorie categorică a sportivilor 
norvegieni, clasați pe primele trei 
locuri. De remarcat că în timpul des
fășurării cursei recordul olimpic a f $ 
corectat de 6 ori și stabilit în c 
din urmă la 7:38,4 de către Knut Jo
hann esen, de profesie tîmplar, in vîrs
tă de 31 de ani. Campionul mondial 
Jonny Nilson, deținător al unui re
zultat de 7:34,4 pe această distanță, 
s-a clasat doar pe locul 6. Rezultate 
tehnice : 1. Knut Johannesen 7:38,4, 
2. Per Ivar Moe 7:38,6, 3. Anton Ma
ier 7:42,0, 4. Viktor Kosicikin
(U.R.S.S.) 7:45,8, 5. Herman Struts 
(Austria) 7:48,3, 6. Jonny Nilson (Sue
dia) 7:48,4.

O NOUA MEDALIE DE AUR 
PENTRU GAZDE

Proba de săniuțe de două pers d? • 
a dat cîștig de cauză cuplului au 
Josef Feistmantl-Manfred Stengl, care 
a realizat timpul de 1:41,62 (în două 
manșe). Pe locurile următoare s-au 
clasat : 2. Senn-Tbaler (Austria)
1:41,91, 3. Ausetidorfer-xĂmmair (I l-a
lia) 1:42,87, 4. Eggert-Vollpreoht (Ger
mania) 1:43,08, 5—6. Kudzia-Pedrak 
(R. P. Polonă) și Ambrosi-Graber (Ita
lia) 1:43,77.

AZI VA FI CUNOSCUT CAMPIONUL 
LA PATINAJ ARTISTIC

Un punct de atracție în programul 
olimpic de astăzi îl constituie fără 
îndoială finalul întrecerii patinatori
lor artistici. După încheierea exerci- 
țiilor impuse, în fruntea clasamentu
lui îl găsim, surprinzător, tot pe Man
fred Schneldorfer (Germania), clasat 
pe locul doi la campionatele europene 
de la Grenoble. In urmărirea lui se 
află cehoslovacul Karol Divin, cam
pionul european Alain Calmat și ame
ricanul Scott Allen, în vîrstă de nu
mai 14 ani. Diferențele care îi des
part pe primii clasați ne fac să în
trezărim pentru astăzi — la exercițiile 
liber alese — o luptă pasionantă. Iată 
punctajele acumulate de primii cla
sați :' 1. Manfred Schnelldorfer 1027,1 
p, 2. Karol Divin 1018,6 p, 3. Alain 
Calmat 1008,3 p, 4. Scott Allen 990,8 
p, 5. Emeric Danzer (Austria) 941,2 p.

★

Miercuri dimineață, pe pîrtia de la 
Igls, a început întrecerea boburilor de 
4 persoane. După primele două cobo- 
rîri, în clasament conduce echipajul 
Canadei cu 2:06,81, urmat de Italia 
2:07,50 și Austria 2:07,61.
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