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Mîine, în R. S. Cehoslovacă,

începe a V-a ediție a campionatului
mondial de handbal • IN PRIMUL JOC : 

R. P. ROMÎNĂ - U.R.S.S,
DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL, DAN GIRLEȘTEANU

PARDUBICE 4 (prin telefon). 
Vineri încep întrecerile celui de 
al 5-lea campionat mondial de 
nandbal în 7 masculin.

Majoritatea formațiilor parti
cipante au sosit în cele 4 ora
șe care vor găzdui primele me
ciuri și în momentul de față ele 
fac ultimele antrenamente. De 
altfel, chiar din prima zi, cam
pionatul mondial programează 
o serie de întîlniri importante 
pentru calificarea in semifinale. 
Printre acestea se numără jocu
rile' R.P. Germană—R.S.F. Iugo
slavia R.S. Cehoslovacă—Franța 
i R P. Romînă — U.R.S.S.

Echipa țării noastre s-a an
trenat ia Praga marți dimineața, 
după care a părăsit capitala Ce
hoslovaciei, împreună cu repre
zentativa Uniunii Sovietice, in- 
dreptîndu-se cu trenul spre Par
dubice. Lotul U.R.S.S., pregă
tit de antrenorii Grimbergas și 
Kovalev cuprinde următorii ju
cători : Abaișvili și Țapenko — 
portari. Veldre, Reznikov, Zeie- 
nov, Konțvainis, Mațejinskas, 
Popadciuk. Țerțvadze, Lebedev, 
Usenko, Klimov, Samoalis și 
Zdorenko. După cum se vede, 
țkțar doi jucători nu au evoluat 
la București în luna trecută : 
Lebedev și Samoalis.

Reprezentativa R.P. Romine 
iși-a continuat antrenamentele 
t »rcuri seară la Pardubice, în 
’ompania echipei Dukla Pardu- 
>ice.

La
avut

Misiei de organizare din Par-

dubice, care ne-a declarat, prin
tre altele, ca amatorii de sport 
din acest oraș sînt bucuroși de 
cinstea ce li s-a acordat de a 
găzdui întrecerile seriei D, una 
din cele mai valoroase. în ace
lași timp, Hursch și-a mani
festat. satisfacția că în întreceii- 
le de la Pardubice vor putea fi 
urmărite cîteva din cele mai bu
ne formații de handbal din lume, 
în frunte cu campioana mondia
lă, și că localnicii așteaptă eu 
nerăbdare evoluția sportivilor 
romîni.

Miercuri au sosit la Pardu 
bice și sportivii japonezi. După

cum scrie ziarul „L’Humanite", 
în comentariul partidei Franța— 
Japonia de la Evreux, singuia 
reprezentantă a Asiei în această 
competiție joaca extrem de ra
pid și se anunță ca o candidată 
serioasă la locul doi în serie. 
Echipa japoneză este destul de 
tînără (media de vîrstă a jucă
torilor nu trece de 21 de ani) șt 
doar 4 handbaliști, care de alt
fel s-au impus și la Evreux 
(Kitamura, Takeno, Sutnihivo, 
Taguchi), au făcut parte din

(Continuare In pag. a 4-a)

Meciuri atractive de box 
in prima reuniune a juniorilor

0 întrecere emoționantă
întrecerea care s-a 

inaugurat cu cîteva 
zile înainte, vorbește 
singură de o legă
tură organică care există 
și cultura fizică accesibilă „.
vorbește de o participare generală la con
cursuri, de la învățător pînă la academi
cian, de la strungar pînă la poet, de la stu
dentul „boboc-1 la maestrul consacrat al 
literaturii, artei sau tehnicii.

Spartachiada trăiește prin această parti
cipare a tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii din patria noastră.

Mijloacele — afît de importante— pe care 
statul socialist le-a pus la dispoziția spor
tului, pentru a-i înlesni ridicarea la nivelul 
coordonatelor mondiale, și totodată pentru 
a face din cultura fizică un bun al maselor, 
demonstrează marele sprijin de care se 
bucură în țara noastră această activitate.

Sportul în folosul omului, ca factor în 
progresul social, iată cum înțeleg eu sensul 
exact al acestei Spartachiade.

La recenta conferință a organizației de 
partid a orașului București s-a acordat o 
largă atenție tocmai eficienței participării 
de mase la concursurile ce vor fi încu
nunate la 23 August 1964

de acad. GHEORGHE MIHOC 
rectorul Universității București

între socialism 
maselor largi,

întreaga complexi
tate a acestor între
ceri este și trebuie cu 
grija orientat# sprrî 

noi recorduri naționale,obținerea unor 
europene, sau mondiale, spre îmbogățirea 
tezaurului nostru sportiv cu noi și noi 
izbînzi.

O minimă întoarcere retrospectivă se face 
necesară. Ca și în oricare alt domeniu — 
industrial, agrar etc. — și în sport rezul
tatele răsunătoare răzbat de curînd pe 
meleagurile romînești. Mai exact, de 20 
de am I

Cu 20 de ani în urmă, sportul, oricare 
ar fi fost el, era un adevărat lux Acest 
fapt îl știu, l-am trăit.

Am folosit această scurtă aducere 
minte pentru a scoate mai în evidență 
fapt ce nu trebuie uitat: Spartachiada 
publicând este un concurs popular, 
exactul înțeles al cuvîntului I

Emoționantă întrecere I Elanul, forța șt 
tinerețea se opresc pentru o clipă la start, 
pentru ca apoi să-și măsoare forțele

Iar cei mai buni vor învinge I
Le urez, din tot sufletul, succes I

a- 
un 
re-
în

I

sosirea In Pardubice 
o scurtă convorbire 
Hubert, președintele

am 
cu 

c®-

Tinerii handbaliști de la Dinamo București evoluează în prima etapă a Spartachiadei republicane.

Iubitorii sportului cu mănuși, 
care n-aiu fost prezenți miercuri 
seara la ’ 
regreta.

Prima 
fazei de zonă a campionatului 
republican de juniori a oferit 
publicului multe întîlniri dina
mice, frumoase, de un nivel teh
nic superior.

Tinerii boxeri, care au evoluat 
cu prilejul acestei reuniuni, au 
arătat frumoase calități și bo
gate cunoștințe tehnice. Putem 
afirma cu certitudine, că multe 
dintre partidele susținute de ei 
s-au ridicat la un nivel superior 
întîlnirilor din primele reuniuni 
ale turneului de selecție. Me
ciurile V. Sielberman — St. 

Hîrșu, A. Simion — 
G. Stanef, Gh. Oan- 
cea — C. Negoescu, 
Gh. Arsene — C. 
Filipescu, E. Con- 
stantinescu — Gh. 
Paiangă, sînt nu
mai cîteva dintre 
partidele aplaudate 
de spectatori.

lata acum rezul
tatele înregistrate :

sala Floreasca, au ce

gală de box din cadrul

Rodica Șindilaru (I.C.F.) in plin efort. 
Foto : D. Stăneulesou

Cat. minimă : N. Stanciu (Ar
geș) b.p. N. Conțeanu (Reg. 
Buc.) ; Cat. muscă : V. Sielber- 
man (Or. Buc.) b.p. St. Hîrșn 
(Or. Buc.) ; Cat. cocoș : A. Si- 
mion (Argeș) b.p. C. Stanef (Or. 
Buc.), C. Stanciu (Or. Buc.) 
b.ab. r. III N. Grigore (Reg. 
Buc.) ; Cat. pană : I. Sabău (Or. 
Buc.) b.p. T. Jerdea (Or. Buc.), 
M. Ștefanovici (Oltenia) b.p. T. 
'1 ălpigă (Argeș) — decizie dis
cutabilă — ; Cat. semiușoară : 
I. Bribac (Or. Buc.) b.ab. r. III 
M. Niooară (Reg. Buc.), C. Ne- 
goescu (Or. Buc.) b.p. Gh. Oan- 
cea (Argeș); Cat. ușoară : P. 
Niculescu (Or. Buie.) b.ab. r. I 
E. Colesnic (Reg. Buc), Gh. 
Arsene (Argeș) b.p. C. Filipescu 
(Oltenia) — decizie eronată — ; 
Cat. semimijlocie: E. C'onstan- 
tinescu (Oltenia) b.p. Gh. Fa
langă (Or. Buc.) ; Ca mijlocie- 
mică : I. Basa (Oltenia) b.p. 
D. Niculescu (Or. Buc.), V. Te- 
cuceanu (Reg. Buc.) b.p. T. Pa
ras chiv (Or. Buc.).

Astă-seară, dc Ia orele 19 în 
sala Floreasca are loo a doua 
reuniune din cadrul fazei de 
zonă a campionatului republi
can de juniori.

Vom munci cu drag pentru a obține cit mai multe succese!“
De vorbă

La biblioteca Consiliului ge
neral a! UCFS ne-am intilnit 
deunăzi cu profesoara de edu
cație fizică VALERIA MIHAI, 
din comuna Baba Ana, o har
nică activistă sportivă. Discuția 
noastră s-a purtat în jurul ma
rii competiții care a început re
cent, SPĂRTACHIADA RE
PUBLICANA.

Tinăra iprofesoară ne-a po
vestit cum a pregătit — împre
ună cu membrii consiliilor aso
ciațiilor sportive din comunele 
Baba Ana și Conduratu — des-

De azi, la Poiana Brașov,

Campionatele republicane ale schiorilor seniori
întreceri echilibrate in probele de azi și miine

cu profesoara Valeria Mihai
chiderea întrecerilor Spartachia
dei și ne-a arătat, totodată, ce 
vor face în continuare aceste 
organizații UCFS pentru succe
sul competiției.

„Vreau. în primul rind. să 
spun cîteva cuvinte despre a- 
sociația sportivă din Conduratu. 
pentru a cărei activitate răs
pund din partea biroului con
siliului raional UCFS Mizil. A- 
sociația sportivă Drum nou- 
Conduratu cuprinde la ora ac
tuala un număr restrîns de 
membri, doar 150. Pînă anul 
trecut tinerii de aci practicau 
doar trei-patru sporturi, iar ac
tivitatea — în general — era cu 
mult sub posibilități. Acum, cu 
ocazia întrecerilor Spartachiadei 
republicane, vrem să îmbunată-

țim serios munca sportivă de 
aici. In primul rind. In între
cerile Spartachiadei vor fi a- 
trași toți tinerii din sat. Vom 
organiza săptămina! concursuri 
la atletism, gimnastică. tenis 
de masă, fotbal, volei și ?ah. 
Ca o consecință a acestor acti
vități competiționale intense va 
crește desigur și numărul mem
brilor asociației".

—.Ce veți face în prima etapă 
a competiției in comuna dv.î

— Primele întreceri au *• 
vut loc chiar in ziua deschi
derii SpartacWadei. Zeci și zeci

T. RABȘAN

(Continuare in pag. a 2-a)
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LA 4 APRILIE, ÎN CAPITALA,
De azi pînă duminică, Poiana Brașov 

găzduiește finalele campionatelor repu
blicane la slalom special, slalom nriaș, 
coborîre, fond și sărituri de la trambu
lină, la oare vor participa cei mai buni 
seniori din țară, precum și unii dintre 
juniorii evidențiați în concursurile desfă
șurate în sezonul actnial.

întrecerile, așteptate cu 
atît de participanți

UNIDHE MIIIHUG.IEM’
BOX : Astă-searâ, de la ora 19, în sala Flo- 

reasca, a doua reuniune din campionatul re
publican de juniori — faza de zonă.

PATINAJ : Ora 14.30, patinoarul artificial ,23 
August", figuri obligatorii juniori II în cadrul 
campionatului republican de patinaj artistic.

FOTBAL: Stadionul Giulești, ora 13.45: Ra
pid B — Unirea Râcari; ora 15.30 : Rapid A — 
Viitorul Electronica București; stadionul Di
namo teren II, ora 15 : Dinamo Victoria — Lo
tul de juniori; ora 16.30: Dinamo — Bum
bacul.

mult interes 
cît și de către nume

roși iubitori ai a- 
cestlii frumos sport, 
vor prilejui o luptă 
strînsă pentru o- 
cniparea locurilor 
fruntașe, la care 
candidează — cu 
șanse apropiate — 
mai mulți schiori, 
dintre care amin
tim de C. Tăbăraș, 
I. Zangor, K. Gohn, 
Gh. Bălan, Mihaela 
Stoenescu, Ilona 
Micloș, Magdalena 
Biră (la probele al-.

pine), Dinu Petre, Gh. Vilmoș, Șt. Drăguș, 
Gh. Cincu, Marcela Leampă (la fond), 
Fl. Voinea, C. Crăciun, I. Ciucudeanu (la 
sărituri). Acestora li se vor adăuga, fi
rește, tinerii schiori dornici de afirmare, 
al căror talent și curaj pot suplini lipsa 
de experiență în concursurile de am
ploare.

Primele probe se desfășoară azi după 
următorul program : ora 8,30: fond 30 
km băieți ; ora 9 : 10 km fete ; ora 12 : 
slalom uriaș fete ; ora 12,30 : slalom 
uriaș băieți. Mîine se dispută următoa
rele curse : ora 9,30 : slalom special fete; 
ora 11 î slalom special băieți ; ora 13 : 
antrenament non-stop pentru coborîre 
fete.

Și acum, iată lista campionilor 
pe anul 1963: SENIORI : Ion Zangor 
(slalom uriaș și combinată), Cornel Tă
băraș (slalom special și coborîre), Dinu 
Petre (fond 15 și 30 km), Casa Ofițeri
lor Brașov (ștafeta 3 x 10 km), FI. Voinea 
(sărituri de la trambulină) ; SENIOARE : 
Ilona Micloș (slalom uriaș, coborîre, com
binată). Mihaela Stoenescu (slalom spe
cial). Marcela Bratu (fond 5 km), Elena 
Tom (10 km), Dinamo Brașov (3x5 km).
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VOINȚA BUCUREȘTI—VOROS METEOR
BUDAPESTA IN FINALA „C.C.E." LA 

TENIS DE MASĂ FEMININ

în urma înțelegerii intervenite între federațiile 
de tenis de masă din R. P. Romînă șl R. P. Ungară, 
a fost fixată data finatei „Cupei campionilor euro
peni" dintre echipele feminine Voința București 
și Voros Meteor Budapesta. întîinirea va avea loc 
sîmbătă 4 aprilie la București.

„CUPA MOLDOVEI"

Stadionul Tineretului 
din Bîrlad a găzduit du
minică și marți întrecerile 
din cadrul „Cupei Moldo
vei" la rugbi. lată rezul
tatele înregistrate r

Duminică: G.S.M.S. Iași
— Ancora Galați 6—3 
(3—3), Rulmentul Bîrlad
— Progresul Bacău 26—3 
(9—0) ; marți: Rulmen

ACTUALITATEA SPORTIVĂ •

LA RUGBI

Bîrlad — C.S.M.S.
8—6 (3—3). Ancora

tul
Iași
Galați — Progresul Ba
cău 3—0 (3—0).

Competiția a fost. cîști- 
gată de formația Rulmen
tul Bîrlad. neînvsnsă. Pe 
locurile următoare, CȘMS 
lași. Ancora Galați și 
Progresul Bacău.

S. EL1ADE-—coresp.
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Pregătiri pentru finalele campionatelor republicane de cros

Au mai rămas doar zece zile pînă 
la data finalelor campionatelor repu
blicane de cros ale anului 1963. După 
cum am mai anunțat întrecerile se vor 
desfășura în ziua de 15 martie la 
Călimăneștî. Campionatele constituie un 
6erios prilej de verificare și de selec
ție a echipelor reprezentative (seniori 
și senioare, juniori și junioare) care 
vor participa la cea de a VIII-a edi
ție a Crosului Balcanic de la Vrnacka 
'lîania din Iugoslavia.

NATAȚIE

Au inceput jocurile pentru 
„Cupa de iarnă” îa polo
ORADEA (prin telefon). Bazinul «- 

coperit din localitate găzduiește de cî- 
tova zile jocurile de polo din cadrul 
„Cupei de iarnă", competiție organizată 
de F.R.N. cu participarea echipelor re
giunilor Banat, Cluj, Crișana, a orașu
lui București, a lotului olimpic și a 
lotului de tineret.

In meciurile de pînă acum au fost 
înregistrate următoarele rezultate : lo
tul de tineret—Cluj 11—1 (3-0, 3-1, 
4-0 1-0); lotul olimpic — București 
3—2 (0-0, 2-1, 1-0, 0-1); Crișana — 
Banat 8-1 (3-1, 2-0, 1-0, 2-0); lotul 
olimpic—Banat 9—2 (3-0, 3-0, 1-0, 
2-2): lotul de tineret—București 14—4 
(3-2. 3-0, 6-2, 2-0) ; Crișana — Cluj 
9—4 (4-1, 1-1, 2-2, 2-0) ; lotul de ti
neret—Crișana 8—0 (2-0, 1-0, 2-0, 3-0).

Viitoarele etape programează urmă
toarele partide: azi: lotul de tineiet
— Banat, Crișana — lotul olimpic. 
București — Cluj; mîine: Banat — 
Cluj. Crișana — București, lotul olimpic
— lotul de tineret.

• în vederea unei cit 
mai bune comportări la 
finale, crosiștii bucu- 
reșteni au participat, la 
sfîrșitul săptămînii tre
cute, la două competiții 
organizate de cluburile 
Dinamo și Metalul.

In incinta stadionului 
Tineretului a avut loc 
sîmbătă crosul masculin 
organizat de Dinamo. Re
zultatele înregistrate : se
niori (6000 m): Z. Va
meș (Dinamo) 17:21,5; 

A. Barabaș (Dinamo) 
17:21,8; Ov. Lupu 
(Steaua) 18:10,8; D-tru 
Buiac (Steaua)- 18:34,0; 
T. Voicu (Rapid) 18:40,0; 
sensori — semifondiști 
(3000): St. Bereszaszi
(Dinamo) 9:05,8; C. Voi- 
vozeanu (Dinamo) 9:21,0; 
1. Volohovschi (Dinamo) 
9:22,5; juniori (3000 
metri) : L. Caraiosifoglu 
(Dinamo) 9:21,0; Gh. 
Glodea (Dinamo) 9:24,0; 
D-tru Bogdan (Dinamo) 
9:35,0 etc.

Crosul feminin organizat 
în cinstea zilei de „8 
desfășurat duminică 
aleile din parcul sportiv „23 Au
gust". Au luat parte 49 de concurente, 
în ciuda timpului neprielnic întrecerile au 
fost foarte disputate și au arătat forma 
bună a celor mai multe dintre par
ticipante. Cîteva rezultate: junioare 
cat. a Il-a (600 m): G. AAoldoveanu 
(Tg. Mureș) 2:02,0; G. Scliel (Dinamo) 
2:11,0; AA. Dumitrescu (Metalul) 2:12,0; 
A. Tetărău (SSE1I) 2:14.0; Ec. AAoscu 
(Dinamo) 2:17,0; junioare cat. I 
(900 m): V. Furduî (SSE Roman) 
2:56,0; D. Bîrsan (Dinamo) 2:58,0; 
M. Nicoară (Rapid) 3:01,0; C. Berna 
(Metalul) 3:02,0; A. Eftimle (SSE 

Roman) 3:08,0; senioare (1800 m) : 
El. Bucur (Olimpia) 6:20,0;

Vantoș și Barabaș, doi dintre principalii pretendenți 
la titlul de campion republican de cros.

G. Dumi
trescu (Metalul) 6:30,0; E. Kadar

dc Metalul, tonescu (Metalul) 6:30,0;
Martie", s-a ;?toU„i', Z.ZZ.Z, — -------

dimineața pe (Metalul) 6:41,0; N. Moraru (Dinamo) 
L- • 7:07,0.

In clasamentul pe echipe, primul loc 
a fost ocupat, în ordinea categoriilor, 
de următoarele formalii: Viitorul 24 
p; Rapid 21 p și Metalul 0 p. „Cupa 
8 Alartie" a fost cîștigată de alergă
toarele dinaraoviste. (NICOLAE D. 

NICOLAE - coresp.).

Al. POP, I. BO1TOȘ și P. LORINCZ
corespondenți

Clasamentele la zi

• In organizarea comisiei regionale 
a avut loc la Ploiești o competiție de 
cros la care au participat 74 de tineri. 
Iată cîștigătorii: junioare II—500 m: 
El. AAăndică (SSE) — echipe SSE 7 
p; junioare I—800 m: Al. Stoian (SSE) 
— echipe Șc. profesională Tîrgovi.ște 
10 p; juniori II—1200 m: V. Bălan 
(Șc. prof, auto PI.) — echipe Șc. 
profesională auto Ploiești 12 p; ju
niori 1—2500 m: AA. Sandu (T elec
trician Cîmpina) — echipe Tînărul 
electrician Cîmpina 18 p; seniori: V. 
Puitileț (Prahova) — echipe Prahova 
Ploiești 10 p. (FL. ALBU - coresp.).

Rapid
Tractorul Brașov
DiîlGBlO

1.
2.
a.
4. ȘUlaja Timișoara
5. Petrolul Ploiești 
®. Minerul Bihor
7. Progresul 
‘ Știința Galați

Steaua
C.S.M.S. lăți 
Farul Constanța 
Știința Cluj

0.
9. 

10.
11.
12.

„CUPA R.P.R."
MASCULIN

3 3 0 9:3
3 2 1 8:3
3 2 1 6:5
3 2 1 8:5
3 2 1 7:6
3 2 1 6:7

1 2 5:8
1 2 5:6
1 2 5:7
1 2 4:7
1 2 4:8

FEMINIK

Două
SI...

3
3
3
3
3
3 0 3 3:9

(168—139) 6 
(152—119) 5 
(176—1571 5 
(161—163) 5 
(158— 159) 5 
(159—182) 5 
(131—136) 4 
(122—133) 4 
(167—168) 4 
(134—142) 4 
(141—165) 4 
(140—168) 3

Rapid 
Dinamo 
Știința Cluj 
C.S.M. Sibiu 
C.F.B.

precizări
un sfat

ofe- 
la 

eta-
Să re-

minge, lovită pentru a 
jucătorii aceleiași ceki-

precizările :

ld eea rîndurilor de față ne au 
rit-o protestele «mor spectatori 
«îteva din meciurile ultimei 
pe. dar si în alte ocazii,
producem mai întîi protestele, adre
sate arbitrilor : „A călcat 1“ (cni re
ferire la linia de centru) și „Bandă!“ 
(acuzînd atingerea benzii superioare a 
fUeului, de o 
treia oară de
pe).

— Și acum,
— Nu CĂLCAREA, ci DEPĂȘIREA 

liniei de centru constituie infracțiune 
fi ea trebuie sancționată ;

— Singură atingerea benzii stiperi- 
' «are a fileului de către minge (chiar 

ți alunei curd. ea este lovită pentru 
a treia oară de aceeași echipă) nu 
constituie o greșeală, căci balonul (de 
pildă, datorită unui efect favorabil care 
i-« fost imprimat sau tocmai din con
tactul cii banda) poate foarte bine 
•a treacă, totuși, plasa. Greșeala nu 
«e comite, deci, decît în momentul în 
care o echipă lovește mingea pentru a 
patra oară, nereușitul să o trimită din- 
c&Io de fileu, la adversar, numai din 
.Circi lovituri.

Sfatul, adresat unor spectatori gata 
protesteze (spre exemplu la me

ci OI feminin de duminică, Dinamo — 
(, P.B.) se impune de la sine : studie-

5 atentă a regulamentului de joc.

— C. L -

INTERES DEOSEBIT ÎN REGIUNEA 
BRAȘOV

In multe orașe și comune ale regiunii 
Brașov a avut loc duminică deschide
rea jestivă a celei mai mari competiții 
interne a anului 1964 — Spartachiada 
republicană. Măsurile luate de către 
comisiile de organizare raionale și oră
șenești au făcut ca, încă din prima zi 
a etapei inaugurale, la startul probelor 
să fie prezenți numeroși sportivi. La 
Sf. Gheorghe, deschiderea festivă a 
Spariachiadei republicane a fost orga
nizată, in aer liber, pe stadionul din 
localitate, înaintea focului de fotbal 
Textila Sf. Gheorghe — Steagul roșu 
Brașov. In raionul Sf. Gheorghe, în 
majoritatea comunelor. la căminele 
culturale, an fost organizate „duminici 
cultural-sportive", cu reușite concursuri 
și demonstrații sportive

C. GRUIA — coresp.

blicane organizată de asociația spor
tivă Spartac București.

Cele mai frumoase meciuri: la băieți: 
Chimimport — Agroexport (2—0), 
I.C.S. Victorts — T.A.P.L. București 
(2—0), la fete; I.C.R‘T.1. — Tehno- 
import (2—0) și O.C.L. Textila — 
I.C.S. Victoria (2-0).

LA SPARTAC-BUCURESTI S-AU ÎN
TRECUT 20 DE ECHIPE DE VOLEI

Nu mai puțin de 20 de echipe de vo
lei au fost prezente în sala grupului 
școlar comercial, la startul primei con
fruntări dîn cadrul Spartachiadeî repu-

PE STADIONUL CRIȘANA...

Cu tot timpul friguros, peste 600 de 
sportivi, reprezentanți ai asociațiilor 
din orașul Oradea și din cele nouă 
raioane ale regiunii, au participat du
minică pe stadionul din localitate, la 
festivitatea de deschidere a primei 
Spartachiade republicanei După defila
rea sportivilor, tov. Arcadie Pop, pre
ședintele consiliului regional UCFS, a 
vorbit despre însemnătatea mai ii com
petiții, iar în numele sportivilor din re
giune a luat cuvîntul atleta fruntașă 
Margareta Costin. După festivitate, a 
avut loc meciul de fotbal între echi
pele Flamura roșie Oradea (cat. B) și 
Steaua roșie Salonta (cat. C.). Aseme
nea deschideri festive au avut loc în 
toate centrele raionale din regiunea 
Crișana.

ILIE GHIȘA — coresp.

„Vom nmnei cu drag pentru a obține
cit mai succese"

(Urmare dîn pag. 1)

băieți și fete s-au întrecut în sala că-de băieți și fete s-au întrecut jn sala că
minului cultural ia gimnastică, tenis de 
masă și șah. In această săptămînă, 
dacă timpul permite, vor intra în con
curs și fotbaliștii, iar în zilele urmă
toare se vor organiza meciuri de volei 
și handbal. Ne-am propus ca asociația 
noastră, Șoimii-Baba Ana, să fie frun
tașă pe raion în cadrul Spartachiadei, 
să mobilizeze un număr mare de tineri 
și tinere în întrecerile primei etape

1.
2.
3.
4.
5. , 
*. Șfiiața București
7. C^.M. Cluj*
8. Voința Craiova
9. Progresul

Farul C-ța10.

4 0 4 2:12 (126—202)
3 0 3 4: 9 (139—179)
3 0 3 3: 9 (132—166)

CAMPIONAT
SERIA A II-A

MASCULIN

1.
2.
3. C.S.M. Cluj

5. Ind. Sir. C. T.

Șt. Petrosenl 
Cons Ir. Buni a

4. Și. Brașov

6. Sin. B.' Mare
7. Olimpia Bac.
8. înainte Tlm.
9. Electroputexe 

10. Dîn. Suceava

1. Metalul Buc.
2. Pârtii, roșu Br.
3. Voința M. Ciuc
4. Progr. Tîxgov.
5. Penicilina lași
6. Voința Buc.
7. Corvhtul Deva 
6. C.F.R. Tim.

FEMININ

8 7 1 21: 7
862 21:11
7 6 1 20:10
6 4 4
7 3 4
8 2 6
S 2 8
8 1 7

15:18
12:16
12:19
10:19
0:21

CAMPIONATELE DE JUNIORI ALE REGIUNILOR
MARAMUREȘ, HUNEDOARA ȘI PLOIEȘTI

• Sala sporturilor din Baia Alare 
găzduit de curînc* campionatul de 

juniorii și junioarele

r'
$
i

■jJ

(513—461) 
(468—467) 
(528—513) 
(470-452) 
(424—425) 
(416—485) 
(470—472) 
(472—493) 
(421-392) 
(419—452)

(307—294) 
(433-311) 
(400—362) 
(362—301) 
(307—362) 
(378—385) 
(335—387) 
(285—395)

16
1S
10
15
15
15
14
14
13
13

15
14
13
12
10
10
10
9

a
baschet pentru 
din regiunea Maramureș. La Băieți a 
câștigat echipa Înainte Baia AAare ur
mată de S.S.E. Satu AAare și Știința 
Cărei. La feie clasamentul este ur
mătorul: 1. S.S.E. Satu Mare, 2. îna
inte Baia AAare, 3. Știința Cărei. In 
cursul întrecerilor s-au evidențiat: 
Igor Bacinsclii, Mihai Cirlan, Florica 
Trandafir, Eva Spac (Satu AAare). 
Iosif Moldovan, Nicolae lodor. Ioan 
Span, Doina Gliiran, Miltalca Roze- 
niari (Baia AAare) ș. a. (V. ȘTEFA
NE SCU - coresp.).

• Campionatul de juniori al regiunii 
Hunedoara a avut loc în sala școlii 
medii „Avram lancu" clin Brad și ș-a 
încheiat cu victoria echipei masculine 
Știința Brad (antrenor prof. VI. Mo

canu) și a echipei feminine S.S.E. 
Deva (antrenor prof. St. Popescu). 
S-au evidențiat Mihai Lticaci, Mircea 
Predoiu, Eva iarcaș (Brad), Ștefan 
Răgălie, Doina Tiureanu (Deva), Lu
cia Bodea (Orăștie) ș. a. (1. Sl- 
A1ION - coresp.).

• -Clasamcniele campionatelor de 
juniori din regiunea Ploiești: băieți:
1. S.S.E. Ploiești; 2. Știința Buzău; 
3. Avîntul tineresc Pucioasa; 4. Vul
turii Cîmpina; fete: 1. S.S.E. Ploiești;
2. Știința Buzău; 3. Șc. medie nr. 5 
Ploiești; 4. Avîntul tineresc Pucioasa. 
(ION 1. ION - coresp.).

a competiției și să realizeze cu această 
ocazie o serie de obiective deosebit de 
importante pentru viața sportivă a co
munei. Dintre acestea amintesc doar 
cîteva: mărirea numărului membrilor 
UCFS cu 100, și cel al sportivilor le
gitimați cu 20, afilierea secției noastre 
de atletism la federația de specialitate, 
înființarea a încă două echipe de hand
bal ș.a.

— Ați amintit de secția de atletism 
pe care vreți s-o afiliați la F.R.A. Ce 
îmbunătățiri veți aduce în activitatea 
acestei secții?

— Bineînțeles că o secție afiliată 
trebuie să aibă o activitate mai sus
ținută. Ce ne-am gîndif noi să fa
cem în această privință? In primul 
rînd, vom organiza periodic între
ceri de atletism. La început la probele 
accesibile pentru tinerii dîn comună, 
ca alergări de viteză, sărituri, arun= 
cari, cros etc. Vom forma doi instruc
tori voluntari dintre tinerii talcntați, 
care se vor alătura celor existenți. 
Pentru a desfășura în cele mai bune 
condițiuni activitatea atletică se vor 
amenaja — prin muncă voluntară — 
o pistă de atletism de 200 ni, sectoare 
de aruncări și sărîiuri. Realizarea a- 
cestor obiective cerc o muncă in
tensă din partea consiliului asociației 
(președinte, colectivistul Dumitru 
Constantin), din partea instructorului 
nostru voluntar (P. Costache) și ua 
ajutor mai consistent din partea condu
cerii G.A.C. (președinte Ion Stan- 
ciu).

— Vă mulțumim pentru relatarea 
pe care ne-ați făcut-o și vă tffăm 
spor la muncă!

TEATRUL REGIONAL BUCUREȘTI
PREZINTĂ JOI 5 MARTIE ORELE 20

Premiera:

PUNCTUL CULMINANT
Comedie în 3 acte

de
Gheorghe Vlad 
în distribuție :

SANDU RADULESCU (artist emerit), ION MARINESCU, DU
MITRU FEODOREAC, SILVIU STÂNCULESCU, ALEXANDRA 
POLIZU, EUGEN PETRESCU, CONSTANTIN FLORESCU, 
CONSTANTIN RĂSCHITOR, ICA MOLIN, CORNEL GÎRBEA, 
LUCRETIA RACOVITĂ, DODO ICONOMU, ANDA CARO- 

POL, DOREL LIVIANU.

Regia Mihai Dimiu 
Scenografia Mihai Tofan

Biletele se găsesc la sediul teatrului, șos. Stefan cel Mare nr. 34, 
telefon 12.94.23. Tramvai 4, 5, 24, 26, 27, troleibuz 88, autobuz 35.



De la Consiliul Științific al UCFS

BUCUROS DE OASPEȚI!
„Cum se va prezenta duminică sta- 

lionul „23 August" ?
Cu această întrebare ne-am adre- 

lat ieri dimineață tov. C. Ispas, di
rector al I.E.B.S. în loc de răspuns am 
’ost invitați să facem împreună o vi- 
>ită Ia această mare bază sportivă de
mită atît de familiară bucureștenilor.

Gazdă primitoare a atîtor mari com- 
letiții, stadionul „23 August" se pre
țuiește în vederea cuplajului inter- 
merareștean de duminică (reamintim: 
>ra 13,45 : STEAUA — PROGRESUL; 
■ra 15.30 : RAPID — DINAMO). De 
apt, pregătirile au început încă de 
istă-toamnă cînd terenul de joc a fost 
livelat. Peste gazonul de anul trecut 
-au împrăștiat zeci do tone de îngră- 
ăminte chimice. La această oră tere- 
tul parc o imensă masă de ping-pong, 
ăreia i se fao ultimele retușări. Zeci 
le lucrători se ocupă de tăvălugirea 
ui și apoi de „periere", „ca să salte 
arba", după cum ne spunea șeful de 
chipă Marin Ioniță. Această „toaletă" 
re Ioc zilnic
în urma celor relatate de tov. Radu 

on, responsabilul complexului „23 Au- 
usi" și Al. Suhală de Ia I.E.B.S., du

minică, dacă vremea nu se va schim- 
a, terenul de joc se va 
ele mai bune condiții.
— Alte amenajări ?
— Porți noi de fotbal, 

m, -reparații la tribune, 
radenelor stricate etc.

O vizită Ia vestiare. Peste tot un 
devărat șantier : zidarii, zugravii, vop- 
itorii ți instalatorii îu plină activitate 
’otul este pus la punct, nici un amă- 
unt nu este 
•—■ Cînd se

prezenta în

plase de re- 
înlocuirea

uitat
v<ir termina pregătirile ?

Notă

S-a întîmplat
la Timișoara!..

Tîmplarîi montează noile porți de fotbal.

— Sîmbătă la ora 12, fiindcă dumi- ------
nieă stadionul va găzdui primii oas
peți.

— m. t. — AGE
Turneul echipei sovietice

Moldova Chisinău
Echipa sovietică Moldova Cbișinău 

întreprinde un turneu în țara noas
tră. Fotbaliștii sovietici vor susține 
trei partide în compania unor forma
ții de categoria A și B. Astfel, dumi
nică 8 martie vor juca la Oradea cu 
Crișul, miercuri 11 martie la Reșița 
cu C.S.M. și duminică 15 martie la 
Timisoara cu C.F.R,

CRIȘUL—ȘTIINȚA CLUJ 2—1 (2—1) 
ORADEA 4 (prin telefon). Intîlnind 

azi intr-un joc de verificare echipa 
Știința Cluj, Crișul a cîștigat pe me
rit practicînd un fotbal de bună cali
tate. De remarcat faptul că Crișul a 
folosit în fiecare repriză o altă forma
ție (mai întîi de seniori și apoi echipa 

Cluj s-a comportatde tineret). Știința 
slab.

Golurile au fost 
(min. 22), Fandli 
Crișul, respectiv Ivansuc (min.

CRIȘUL: Weichelt (Duca) 
Georgescu (Lurrcul), Solution (Cun- 
cuti), Sacaci II (E. Naghi), Balogh

înscrise de Bacoș
(min. 25) pentru

41). 
Al.

In foaia țara meciurile din ca
drul „Cupei R.P.R." desfășurate 
duminică au fost așteptate cu deo
sebit interes. Cu toate că în multe 
locuri vremea s-a burzuluit chiar 
în ajun, a doua zi dimineața gaz- 

terenu- 
Ca orî-

dcle au trecut la curățirea 
,r’’orv la amenajarea bazei, 
ce bun gospodar,

Și la Timișoara meciul 
motor—C.S.M.S. Iași a fost 
cu interes. Dar. numai de 
lori. Pentru că, echipa 
toare „Electromotor", ca

Electro- 
așteptat 
specta- 

organiza- 
și tova-

Recent a avut loc, sub conducerea 
academicianului Grigore Benetato, șe
dința lărgită a biroului Consiliului 
științific al UCFS. Cu acest prilej, se
cretariatul a prezentat o informare 
asupra activității desfășurate in tri
mestrul IV al anului trecut și în pri
mele luni ale acestui an.

Analiza muncii a scos în evidență 
realizările obținute în organizarea și în 
conținutul sesiunilor de comunicări ști-

ințifice și a arătat unele lipsuri legat® 
de coordonarea și angrenarea intr-o ac- 
tivita te continuă a colectivelor și co
misiilor Consiliului științific.

Au fost discutate, de asemenea, pro
bleme privind sesiunile de cercetări 
științifice care vor avea loc în antd 
1964 șl întocmirea unor materiale care 
urmează să fie prezentate la Congresul 
științific, care se va organiza la To
kio în perioada J. O.

VEȘTI DIN TARA
NOI ASOCIAȚII SPORTIVE

• In raionul Rm. Vîlcea numărul 
asociațiilor sportive a crescut de la 
81 la 86. Cele 5 noi asociații spor
tive au luat ființă la centrul școlar 
cooperator (cu 160 membri UCFS), 
la școala din Govora (180 membri 
UCFS), la școala tehnică sanitară 
Rm. Vîlcea (195 membri UCFS), 
G.A.G. Jibiea (60 membri UCFS) și 
la sectorul minier Lotru, unde s-a 
amenajat un club pentru întreceri de 
șah și tenis de masă.

I. Zarioiu, “coresp.

N D A
(Mihai), Donciu, (Demian), Vlad 
(Sandu), Fandli (Sacaci Iii), Bacoș 
(AI. Naghi), Pojoni, lacob (Mănes- 
cu).

ȘTIINȚA: Ringheanu (Moguț) — 
Marcu, F. Mureșan, Grăjdeanti, ’ Cîm- 
peanu, V. Alexandru,' Sabo (Birsan), 
Ivansuc, Feodot, Adam, Matei (Dră- 
gulescu).

(1. OPREA și M. POP-coresp.)
ALTE REZULTATE t Rulmentul 

Bîrlad — Dînamo Iași 5—9 (3—0), 
Chimia Făgăraș — Metalurgistul Gu- 
gir 2—2 (0—2), Unirea Botoșani
— C.F.R. Suceava 6—9 (în cadrul 
Cupei „Zori Noi").

Pentru juniori, activitate in continuare
Faptul cu turneul final al campio

natului de seniori a început chiar a 
doua zi după ultimul meci al juniori
lor, nu ne-a permis să revenim asupra 
competiției tinerilor noștri jucători. 
0 facem azi, în această scurtă notă, 
conscmnînd •— ca o concluzie de an
samblu — un fapt îmbucurător: ni
velul actualei ediții a campionatului 
de juniori a fost mai ridicat decît al 
tuturor celor precedente. In special 
meciurile dintre cele trei protagoniste 
('Unirea București, Avîntul Miercurea 
Ciuc și Steaua) ne-au oferit dispute 
deosebit de atractive, în cadrul cărora 
tinerii jucători și-au etalat din plin 
calitățile. A cîștigat Unirea, deplin 
meritat, juniorii bucureșteni îmbră- 
cînd pentru a doua oară consecutiv 
tricourile de campioni.

Turneul a dat prilej multor tineri 
să se evidențieze. Dumitraș, Tudor, Mi- 
hăilescu, Moiș, Voiculescu, Patraulea 
de la Unirea, Petrescu, Trăușan, Kraus, 
Gheorghiu de la Steaua, Klein, Szi- 
laghi, Sarkany, Iere, Kollo și Texe de 
la Avîntul Miercurea C.iuc, iată o serie 
de jucători (unii s au afirmat mai

Pe teme actuale

— Ajutor 1 Ni se îneacă fundașul! 
Desen de Neagu Radulescu

rășii din comisia orășenească de fot
bal s-au dezinteresat complet de acest 
joc. După cum ne scrie cititorul no
stru, Petre Izghireanu, stadionul 
C.F.R. pe care a avut loc partida s-a 
prezentat Intr-o stare cu totul treco- 
respunzătoare: la ora începerii jocu
lui terenul era nemarcat; în spatele 
porților erau băltoace cu apă; stația 
de amplificare a stadionului n-a 
funcționat astfel că spectatorii n-au 
cunoscut formațiile celor două e- 
chipe; tribunele erau murdare ete. 
Aspectul puțin atrăgător al stadio
nului a demonstrat cum nu se poate 
mai bine lipsa spiritului gospodă
resc. In plus, deși meciul a fost a- 
nunțat pentru ora 15, casele de bi
lete au fost deschise abia cu 20 
ie minute înaintea fluierului de în
cepere, ceea ce a dus Ia supraaglo
merarea lor...

Cum se pot explica aceste se; 
voase lacune în organizarea unui 
meci de fotbal la Timișoara, oraș 
in care sportul în general și fotbalul 
în special au o frumoasă tradiție?

^HALTERE

Start in campionatul
orașului București

GHEORGHE MINCU (DINAMO) 
0BT1NUT UN NOU

JUNIORI

A
RECORD DE

dinainte, alții s au impus acum) care 
ar putea constitui un punct de ple
care pentru alcătuirea unui lot de ju
niori al R.P. Romîne și căruia i s-ar 
putea adăuga și alți jucători de la 
echipele bucureștene, rămase în afara 
turneului final.

Preocuparea cluburilor bucureștene 
pentru formațiile de juniori începe să 
dea roade. însăși disputarea unui cam
pionat de juniori al Capitalei cu par
ticiparea a opt echipe vorbește de la 
sine despre această preocupare ca și 
despre dragostea pe care tineretul 
bucureștean o nutrește pentru această 
spectaculoasă și dinamică disciplină 
sportivă.

Scriem aceste rînduri nu numai pen
tru a sublinia unele rezultate bune, ci 
și pentru a atrage atenția asupra fap
tului că patinoarul artificial din Bucu
rești oferă condiții bune da activi
tate cel puțin încă o lună de acum 
înainte. Ar fi păcat ca acest timp să 
fie irosit fără ca echipelor bucureș
tene, în special celor de juniori, să 
li se asigure continuitate în activitate. 
O competiție organizată de comisia 
orășenească ar putea completa golul 
din activitatea compctițională oficială 
a juniorilor. Chiar federația ar putea 
lua eventual unele- măsuri în această 
direcție, atrăgînd în activitate și o se
rie de juniori talentați din țară. Ne 
gîndim, de exemplu, la participarea 
unei selecționate de juniori, la o com
petiție amicală despre care știm că 
se află în proiect.

Intr-o formă sau alta, tinerilor ho- 
clieiști — dintre care unii vor fi poate 
chemați din sezonul viitor în lotul de 
tineret sau chiar A — trebuie să li 
se asigure, în continuare, o activitate. 
Pentru juniori, încheierea turneului fi
nal al campionatului încă înainte de 
sfîrșitul lui februarie nu trebuie să 
însemne și punerea patinelor în cui 
de la această dată...

RADU URZICEANU

• Muncitorii de la S.M.T. Roșiori 
și-au constituit asociația lor sportivă, 
căreia l-au dai numele de Tractorul-1 
Pentru început, cei 300 de membri' 
UCFS vor activa in secțiile de atle
tism, haltere, fotbal, volei, turism, șah 
șt tenis de masă. In prezent ei sint 
angrenați in diverse competiții.

O REUȘITA COMPETIȚIE DE PO
PICE PENTRU ÎNCEPĂTORI

Sportivii de la Poligrafia 
G.L.D.G. și A.8. Armata din Brașov, 
au participat la o reușită întrecere 
de popice. S-a jucat la probia de 
40 de bile mixte, echipele fiind for
mate din cile 6 popicari. Clasament® 
1. Poligrafia cu 505 p.d.; 2. A.S. Ar
mata 484 p.d.ț 3. G.L.D.G. 432 p.(L

Gel mai bun rezultat individual a 
fost realizat de Traian Munteanu care 
a doborît din 40 de bile mixte IM 
popice.

Gh. Corcodcl, coresp.

NOUTĂȚI TURISTICE

In regiunea Cluj s-au deschis două 
cabane: Meseș — 7 km sud de Zalău
— pe muntele cu același nume și Ca- 
libifa — 25 km nord-est de Bistrifa
— ia munții Bistriței. Cabana Mess- 
șui are posibilitate de cazare pentrs 
60 de persoane, iar Colibița — 309 
de persoane. Piuă le ambele cabans 
circulă autobuze IRTA.

Gh. Benga, coresp.

CENTRU DE TENIS DE .MASA
PENTRU COPII

In sala de sport din centrul munci
toresc minier Gura Barza funcționează 
un centru de tenis de masă pentra 
copii. Instructori sînt loan Mănesca 
și Florian Merle.

Tr. Bor<% coresp.

De la I. E. B. S.
Pentru cuplajul interbucuieștean da

1 fotbal STEAUA — PROGRESUL și RA- « 
PID — DINAMO din 8.III a.o., de pe sta- /'

i dionul „23 August', biletele s-au pus ‘” 
, în vînzare la casele obișnuite și anu- 
, me : gtr. Ion Vidu, agenția Pronosport* , 
i cal. Victoriei nr. 2, agenția C.C.A; L 
i bd. 6 Martie, stadioanele „23 August'/ 4* 
i Republicii, Dinamo și Giulești.

i Casele din. str. Ion Vidu și Fronaspioat,
1 cal. Victo.lei ni. v’nd șl bilete pen*
1 tru faza de zonă a campionertului ’RvPiflfe 
’ de box — juniori — din 5 și 7.III de la .
1 sala Floreasca.

— Patinoarul artificial din parcul „23 
August* este deschis pentru patinaj pu
blic azi șl sîmbătă orele 17—19 și du
minică orele 10—13 și 15—17.

— TOVĂRĂȘII DESEMNAȚI DE CĂTRE 
ASOCIAȚIILE SPORTIVE CA DIFUZORI 
VOLUNTARI DE BILETE PENTRU COM
PETIȚIILE SPORTIVE SINT INVITAȚI 
ASTAZI ORA 18 ÎN SALA DE FESTIVI
TĂȚI A U.C.F.S./C.G., STR. V. CONTA 
Nr. 18, PENTRU DISCUTAREA UNOR 
PROBLEME LEGATE DE ÎNCEPEREA SE
ZONULUI DE FOTBAL.

Campionatul de haltere pe echipe 
al orașului București a fost 
duminică prin întîlnirea de 
A dintre Dinamo București 
pia. în ciuda scorului mare 
favoarea echipei Dinamo) 
pe categorii au fost deosebit 
nante. Iată rezultatele : cat. cocoș : 
I. Hortopan (Olimpia) 242,5 kg. și Tra
ian Georgescu (Dinamo) 220 kg; cat. 
pană : Drago? Nieulescu (O) 280 kg 
și P. Blidaru (D) 207,5 kg; cat.
ușoară : D. Leca (D) 310 kg și
Gheorglie Enciu (O) 305 kg ; cat. 
semimijloeie : Gheorghe Moldoveanu 
(D) 325 kg. La această categorie Li- 
sias Ionescni (O) nu s-a prezentat 1 
De ce ? Cat. mijlocie : Ștefan Gușe (D) 
317,5 kg. și T. Năstase (O) 310 kg ; 
cat. semigrea : C. Chelemen (D) 310 
kg (rezmltat slab) și D. Vîjă (O) 297,5 
kg; cat grea : Gheorglie Mincu (D) 
400 kg. Sportivul dinamovist a corectat 
recordul republican de juniori la „îm
pins" de la 135 kg. stabilit recent la 
Cluj la 137,5 kg. Adversarul ‘ său I. 
Vlădăreanu (O) a realizat 350 kg.

în cadrul categoriei B Combinatul 
Poligrafic „Casa Scînteii" a întrecut 
cu 3—2 Sirena.

inaugurat 
categoria 
ți Olim- 
(5—2 în 

întîlnirile 
de pasio-

ASTAZI ULTIMA ZI LA TRAGEREA MĂRȚIȘORULUI
• Numai astăzi mai puteți cumpăra 

bilete la tragerea specială LOTO CEN
TRAL a MĂRȚIȘORULUI Ia care se 
acordă numeroase cîștiguri suplimen
tare în obiecte ți bani. în fruntea lis
tei de câștiguri : MINIMUM ȘAPTE 
AUTOTURISME ȘI UN NUMĂR NE- 
LIMITAT DE CĂLĂTORII PESTE HO
TARE.

Pentru tragerea specială LOTO 
CENTRAL A MĂRȚIȘORULUI se vor 
extrage în total 58 numere : 13 nu
mere pentru cîștigiarile obișnuite și 
45 numere pentru câștigurile supli
mentare în obiecte și bani.

• PronoexprcsA Sportexprcs. O ves
te bună pentru participanții la am
bele sisteme... Începînd cu concursul 
Pronoexpres din 11 martie și conti- 
nuînd cu cele din 18 și 25 martie, po
sesorilor de bilete Sportexpres trim. 
I. 1964, prezenți la aceste concursuri, 
li se vor atribui cîștiguri suplimen
tare. Atribuirea acestor cîștigrari se va 
face pe baza unei extrageri suplimen
tare de 5 numere din 49 pe trei ca
tegorii. Printre premiile suplimentare

acordă întîlnim : motociclete 
175 cmc., motociclete MZ de 

frigidere „Saratov", „Zill“, 
televizoare, aparate de ra-

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres din ziua de 
martie 1964 au fost extrase

acestor

care se
CZ de
125 cmc.,
„Fram", 
dio etc.

Participarea Ia atribuirea
cîștiguri suplimentare se face înscriin- 
du-se numărul cite unui bilet Sport
expres pe buletinele Pronoexpres, 
pentru fiecare variantă jucată.

• Nu uitați 6a participați la con
cursul Pronosport de duminică 8 mar
tie care are următorul program :

Rapid — Dinamo București (A) 
Steaua — Progresul (A) 
Bologna -—Sampdoria (italian-A) 
Catania -— Milan (italian-A) 
Fiorentina — Laueiosi (italian-A) 

VI. Internazionale — Bari (italian-A)
Genoa — Torino (italian-A) 
Juventus — Atalanta (italian-A) 
Lazio — Modena (italian-A) 
Mantova — Spăl (italian-A) 
Messina — Roma (italian-A) 

(italian-B)

i. 
ii. 

in. 
IV.
V.

VII. 
VIII.

IX.
X.

XI.
XII. Catanzaro —• Brescia

din urnă

48
14 

lei.

4 
următoarele numere :

6 16 8 15 1
Numere de rezervă : 41
Fond de premii : 597.741

PREMIILE TRAGERII LOTO 
CENTRAL DIN 28 FEBRUARIE 1964 

(întregi și sferturi)
Pr. suplimentar 1:1 de 37.567 (în

treg) și 5 a 9.391 lei (sferturi) ; Pr. 
suplimentar II : 1 de 5.201 lei și 9 a 
1.300 Iei : cat. I : 4 a 18.596 lei și 4 
a 4.649 lei; eat. a Il-a: 12 a 5.998 Iei și 
14 a 1.499 lei; cat. a 111-a: 24 a 3.151 
Iei și 22 a 787 lei ; cat. a IV-a : 47 
a 1.575 lei și 48 a 393 lei : cat. a 
V-a : 83 a 877 lei și 92 a 219 lei ; 
cat. a Vl-a : 142 a 529 lei și 135 a 
132 lei; cat. a VII-a: 98 a 712 lei 
și 130 a 178 lei ; cat. a VIII-n : 228 
a 325 lei și 232 a 81 lei.

Rubrică redactată de Loto-Pronosporl



PATINAJ ! FOTBAL
■ Multe surprize în „Cupele europene

DUKLA ÎNVINSĂ PE TEREN

GLOB
PROPRIU CU 4-0!

CC

Start în campionatul republican i 
de patinaj artistic

La 1 martie patinatorii bucureșteni 
iu luat startul în faza regională a 
campionatului republican, care s-a în
cheiat marți, iar de astăzi — după 
numai o zi de odihnă — vor evolua 
— în fața arbitrilor și a spectatorilor 
îndrăgostiți de patinajul artistic — în 
cea mai importantă competiție internă, 
finalele campionatului republican.

întrecerile care încep astăzi pe pa
tinoarul „23 August44, privite prin 
prisma ultimei confruntări a patinato
rilor din Capitală și ținînd seama de 
progresul evident înregistrat de pati
natorii artistici dintr-o serie 
aie țării, se anunță deosebit 
live. Echilibrul de forțe și 
pentru prima dată la noi 
vor avea de executat figuri 
de o dificultate la nivelul 
internaționale, stîrnesc un 
teres. La 
tatea justificată de a vedea modul în 
care finaliștii vor reuși 
examen de maturitate, 
încheie o primă etapă 
«de ridicare calitativă a 
sportive.

de centre 
de atrac- 
faptul că 

sportivii 
de școală 
cerințelor 

legitim in- 
aceasta se adaugă și curiozi-

să treacă acest 
care vine să 

a programului 
acestei ramuri

★
Astăzi la ora 14,20 va avea loc fes

tivitatea de deschidere a finalelor 
campionatului republican de patinaj 
artistic, după care de la ora 14,30 va 
începe întrecerea juniorilor de cat. a 
Il-a la figuri obligatorii. Iată progra
mul zilelor următoare : 
țVINERI 6 martie, ora
8—11.30: figuri obliga
torii junioare II ; ora 
15—18,30 : figuri obliga
torii junioare și juniori I: 
SÎMBĂTĂ ora 8—11,30: 
figuri obligatorii seniori 
ți senioare ; ora 19,30 : 
Jiguri libere junioare-ju- 
niori și perechi juniori II; 
DUMINICĂ ora 18—19,20: 
figuri libere juniori, ju
nioare și perechi juniori 
I ; ora 19,20—20,30 : fi
guri libere seniori, senioa
re, perechi seniori.

bucurătoare : majoritatea patinatorilor 
s-au arătat în progres față de anul 
trecut.

Iată clasamentele fazei regionale : 
junioare Ii : 1. Cristina Oană (Di
namo) 343,8 puncte ; 2. Constanța Io- 
nescu (Dinamo) 324.1 p. ; 3. Rodica 
Dîdă (Unirea) 317,6 p. Juniori 77 •' 
1, S. Dragoș (Unirea) 360,1 p. ; 2. E. 
Tăujan ( 
canu ( . .
N. Belii (Unirea) 457,6 p. 
cncscu (Dinamo) 423,0 p, 
rinescu (Dmamo) 376,5 p. Junioare I . 
1. Cristina Formagiu (Dinamo) 418.9 
p. ; 2. Gabriela Manta (Dinamo) 413,2 
p. ; 3. Letiția Păcuraru (Diuamo) 
401,2 p. Perechi juniori H: 1. Car
men Paroschi + Bică Vaier (Steaua) 
23,7 p ; 2. Corina Antoehe + Andrei 
Novac (Știința) 20,9 p. ; , 
niori I : liana Gheorghiu 
Dragos (Unirea) 28,4 p. ; ! 
Georgesou -4- D. Săvescn

Seniori: 1. M. 
687,6 p. ; 2. C.
p. ; senioare : 1. Elena Moi, 
693 p ; 2. Crenguța Cumbari 
617,5 p.; 3. Imola Seifert 

514,8 p. Perechi seniori : 1.
Patraulea -}- Radu Ionian 

30,7 p.

a (Dinamo) 330,8 p. ; 3. S. Mo-
(Dinamo) 325,4 p. Juniori I : 1.

------  2. M. Sto-
3. R. Ma-

27,5 P- 
(Steaua) 
ința) 657 
(Dinamo) 
(Dinamo) 
(Steaua) 
Cristina 
(Știința)

• perechi ju-
i + Sandu
2. Liliana 

(Dinamo) 
Comanici

Herd (Ști-

Ieri s-an desfășurat mai multe me
ciuri din cadrul „Cupelor europene*. 
Cea mai mare surpriză s-a înregistrat 
la Praga, unde în cadrul sferturilor de 
finală ale „Cupei campionilor europeni" 
Dukla a pierdut surprinzător cu 4—0 
(1—0) în fața formației Borussia Dort
mund. Este greu de presupus ca în 
meciul revanșa de la Dortmund (18 
martie) echipa Borussia să mai piardă 
calificarea în semifinale.

La Milano, în meci retur, Interna- 
zionale a dispus de Partizan Belgrad 
cu 2—1 (mai greu decît cu o săptă- 
tnînă în urmă la Belgrad, unde a cîș- 
tigat cu 2—0) calificîndu-se în semifi
nalele competiției.

în „Cupa Cupelor44 Celtik Glasgow a 
susținut meciul revanșă, la Bratislava, 
cu Slovan. Contrar așteptărilor, fotba
liștii cehoslovaci, care pierduseră pri
mul meci la limită (1—0) au părăsit 
și de data aceasta terenul învinși, tot 
cu... 1—0 ! Astfel, Celtik s-a calificat 
în penultima fază a întrecerii.

Tot ieri s-ara întîlnit în primul meci 
din „sferturi44 S.V. Hamburg și Olim- 
pique Lyon. Meciul s-a terminat cu 
rezultatul de 1—1. Revanșa va avea loc 
la 18 martie la Lyon.

în sferturile de finală ale „Capei 
Rappan", Rapid Viena a fost învinsă 
pe teren propriu de Standard Liege 
cu 1—-0. întrucît și în primul meci, 
victoria a revenit fotbaliștilor belgieni 
aceștia s-au calificat în semifinale.

ȘTIRI, REZULTATE

Beroe, pe care au învins-o cu 
(2—0).

ȘTEFANESCU

cam-
a

• Echipa sovietică Dinamo Moscova 
se află în R.P. Bulgaria, unde se pre
gătește în vederea deschiderii sezo
nului. Recent, fotbaliștii sovietici aia 
jucat Ia Stara Zagora cu formația lo

cală 
2—1

® Echipa olimpică a Angliei se pre
gătește pentru meciul retur din preli
minarii, pe care-1 va susține în com
pania echipei Greciei. (După cum se 
știe, primul joc din cadrul prelimi
nariilor olimpice a revenit fotbaliști
lor englezi cu 2—1). Zilele trecute, 
olimpicii englezi aiu fost învinși la li
mită (1—0) de cunoscuta formație 
Tottenham.

® La 28 martie va începe campiona
tul de fotbal al U.R.S.S. pe anul 1964. 
în categoria A (grupa I) vor participa 
17 echipe : Dinamo, Spartak, T.S.K.A. 
și Torpedo din Moscova, S.K.A. Ros
tov, Dinamo Minsk, Dinamo Tbilisi, 
Zenit Leningrad, Neftianik Baku, Di
namo Kiev, Șahtior Donețk, Torpedo 
Kutaisi. Moldova Chișinău, Kairat Alma 
Ata, Krila Sovietov Kuibîșev, Volga 
Gorki și Șinik Jaroslav. în categoria 
I (grupa B) vor participa 27 de echi
pe, împărțite în două serii (de 14, și 
13 echipe).

• Reprezentativa 
ce put pregătirile în 
lor din sferturile de 
Europei", în care va 
tativa R. P. Ungare. 
Franței fac parte portarul Bernard, 
fundașii Bosquier, Casolari, 
Chorda, mijlocașii Bonnel și Gress, 
înaintașii Lech, Douis, Watteau, Chil- 
lan, Herbin și Sauvage. în cele 3 me
ciuri de antrenament de pînă acum, 
echipa franceză a utilizat formula 
4—2—4.

<• Echipa Braziliei va susține la 14 
iunie la Rio de Janeiro un meci ami
cal cu reprezentativa Portugaliei. Re
vanșa va avea loc o săptămînă mai 
tîrziu la Lisabona.

<• Ieri, Ia Ankara : Turcia (tineret) 
— R.F. Germană (tineret) 2—1.

Franței și-a în- 
vederea întîlniri- 
finală ale „Cupei 
juca cu reprezen- 
Din lobul echipei

Artelesa,

PESTE 100 0G0 de spectatori este o cifart 
pe care o poți întilni de abteel numai IU 
fotbal. Recent, la Gorki, aceastâ clfrâ c 
fost înTegisiraiâ la campfonafola uaio&aia 
de sărituri ca echiurile. TiOuJl da 
ai U.R.S.S. a fost cîștigat de un ttnăr sta- 
dent din Leningrad, luni Zubarev, care « 
sărit 96 m șl 35,3 m. De notat că renum&M 
Koba Takadze a ocupat de-abia local 101

CUNOSCUTA echipă de fotbal belgian* 
Sporting Anderlecht este pe punctul de c 
bate un record : în acest sezon, toți ju
cătorii săi de cîmp, de la fundașul dreapte 
și pînă la extremul stingă, au marcat ce 
puțin cîte un gol 1 Singurul care nu șl-t 
înscris încă numele în clasamentul gol go 
terilor este portarul Trappeniers, cărak 
colegii de echipă i-au promis întîietatea 
executarea primului penalti. Nu știm înstf 
dacă ei își vor ține promisiunea. La un 
,,11 metri' acordat în minutul 89. la scara 
de 0—0...

LOUISON Robei, de mal multe ori cîștS 
gător al Turului Franței la ciclism, s-a a 
firmat recent în calitate de cîntăreț. EI șî-i 
făcut un debut promițător la televiziunii 
franceză ca interpret de ci atee o popular 
bretone.

DINTRE țările celor două Americi, ca 
mai mare număr de Jucători de fotbal I 
deține Brazilia : 890 000. Urmează Argeuttnt 
cu 490 000 și — la distanță mare Mexiau 
cu 85 000. Țara cu cel mai mic număr di 
jucători este Jamaica : numai 600, ceoa w 
n-a împiedicat federația jamaicană să b< 
înscrie în campionatul mondial, fiind sre 
partizată în subgrupa 1 a grupei Ametioi 
de Nord și Centrală 1

INTRE halterofilii sovielici Iurtt Vlasov g 
Jabotinski s-a angajat o cursă Interesant^ 
pe drumul... atingerii celor 609 de klfo 
grame la cele trei stiluri. Inlr-o declarați' 
recentă, Vlasov a anunțai că incă inatai 
de J.O, Ișj propune să atingă 580 kg. Li 
rîndui său, jabotinski atinge de pe acum 
in cadrul antrenamentelor 565 kg I

Scurte știri externe
a Jacuri- 
Tokio a

Faza regională a 
(Honatului republican 
întrunit majoritatea spor
tivilor fruntași și de a- 
ceea ea a constituit o a- 
devărată repetiție gene
rală pentru întrecerile 
©are încep astăzi. Victo
riile finale au revenit fa- 
.▼oriților. O constatare îm-

Dana Gheorghiu fi Sandu Dragoș, prelendenfi la 
Utilii de campioni republicani de juniori, la perechi.

• Comitetul de organizare 
lor olimpice de vară de la 
trimis invitații de participare comite
telor olimpice din Algeria, Nigeria, 
Sierra Leone și Congo. Aceste invitații 
au fost făcute la recomandarea Comi
tetului internațional olimpic. Numărul 
țărilor participante Ia cea de-a 18-a 
olimpiadă de vară s-a ridicat acum la

14
® în primul joc din noua ediție a 

.Cupei Davis**, echipa de tenis a In
diei a învins cu 5—0 formația Ceylo
nului. Cei mai bun jucător al indieni
lor a fost Premjit Lai. In ultimul joc, 
el l-a învins cu 6—1 ; 6—3 ; 6—3 
pe Ferneole. în turul următor echipa 
Indiei va întilni reprezentativa Pa
li is Li nubili.

tal A V-A fDIIlf A CAMPIONATULUI MONDIAL DL HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

for'mația care a evoluat la campionatul 
mondial din 1961. La ora cînd telefo
nez sînt așteptați să 
lorii norvegieni.

Handbaliștii noștri 
portanta meciului de 
avea zi de odihnă, 
▼a fi stabilită joi după-amiază, 
cu 24 de ore înainte ca arbitrul sue
dez Janerstam să fluiere începutul 
meciului.

sosească și jucă-

acordă toată im- 
vineri. Joi ei 
Formația de joa 

joi

vor

PRIMELE JOCURI...

garia 24—10 ; Franța — Iugoslavia 20—17 
și Franța — Japonia 27—14.

Danemarca — Elvefia

Ultimele lor rezultate : Danemarca — 
Suedia 17—23 și 6—13 ; Elveția — Luxem
burg 36—12 și Elveția — Franța 13—13.

GRUPA D

Romînîa — U.R.S.S.

Ultima lor întîlnire directă : 12—12
(în 1964). Ultimele lor rezultate : Romi- 
nia — Ungaria 25—12 și U.R.S.S. — Suedia 
16—23 și 25—20.

Japonia — Norvegia

Ultimele lor rezultate : Japonia — Fran
ța 14—27 și Norvegia —- Olanda 13—18.

in finale, dacă umil sau mai multe 
jocuri se termină cu rezultate de egali
tate. atunci meciurile respective se pre
lungesc cu două reprize a 5 minute. 
In caz că egalitatea se menține, se va 
acorda o nouă prelungire, tot de două 
reprize a 5 minute. Și pentru că s-ar 
putea intîmpla ca rezultatul să con
tinue să rămînă egal, regulamentul spu
ne că dacă este vorba de finalele pea- 
tru locurile 3—8. atunci aceste jocuri 
nu se mai prelungesc și locurile vor fi 
atribuite echipelor respective. In schimb, 
finala campionatului se va rejuca marți 
17 martie.

• Concursul unional de schi ce se 
desfășoară în localitatea Kavgolovo, 
de lîngă Leningrad, a continuat cu 
proba de 5 km fond femei. Pe locul
I s-a clasat campioana olimpică Clau
dia Boiarskih cu timpul de 17:55,0, 
urmată de Rita Acikina la 9 secunde 
și Alevtina Kolcina la 18 secunde.

Proba masculină pe distanța de 
15 km a fost cîștigată de Pavel Kol- 
cin în

• în 
nai de șah de la Moscova s-a terminat 
o singură partidă : Spasski — Stein, 
consemnată remiză la mutarea 40. S-au 
întrerupt partidele Korcinoi — Sue- 
tiu și Bronștein — Gheller. în clasa
ment conduce Spasski, cu 5,5 puncte, 
urmat de Bronștein 5 puncte și o 
partidă întreruptă.

® Prima etapă a competiției ciclis
te internaționale turul Sardiniei, dis
putată între Roma și Ncapole, de-a 
lungul a 222 km., a revenit la sprin
tul final lui Adriano Durante (Italia), 
în 5 h 26:30 (medie orară 40,794 km.).

• La Melbourne au început pe un 
timp nefavorabil (vînt și ploaie) cam
pionatele feminine de atletism ale 
Australiei. în proba de 800 m victoria 
a revenit atletei Dixie Willis, crono
metrată cu 2:08,9, Tot ea a cîștigat și 
cursa de 440 yarzi cu timpul de 53,7. 
Proba de 100 yarzi s-a încheiat an 
victoria sprinterei Joyce Bennet cu
II secunde, care a învins și în proba 
de 220 de yarzi în 24,6. Burvill, care 
zilele trecute corectase recordul mon
dial în proba de 220 yarzi (22,9), s-a 
clasat pe locul doi. Kilborn a învins 
ia 80 de m garduri, realizînd 11,3 sec.

„CUPA Europei’ între reprezentativ d< 
țări a fost copiată de federațiile de tolba 
din țările africane. „Cupa Africii* se v 
disputa din doi în doi ani. Finala prim« 
ediții, în curs de desfășurare, este pro 
gramată la sfîrșitul acestui an în Ghana

ClTEVA cifre statistice după jZ O. di 
la Innsbruck : 140 000 de spectatori a» tos 
înregistrați pe pîrtiile de la Lizum> Dintr 
aceștia, 35 000 au urmărit slalomul apesie 
băieți. Intre 29 ianuarie și 9 februarie, t 
gara Innsbruck s-au înregistrat 448 00(3 d 
plecări și sosiri de călători.

IN LUNA iunie se va desfășura în Brazi 
lia o „Cupă a Națiunilor" la. fotbal, i 
atara țărilor sud-americane, au tost invi 
tate reprezentativele U.R.S.S., Angliei i 
Italiei, italienii au răspuns Insă negații

DUPĂ Luukkonen, campion de box pw 
fesionlst al Europei ia categoria coooț 
Finlanda are încă un campion european £ 
persoana iul OUI Maeki care a sacos 
centura la semiușoară. Performanța ssl 
cu totul ieșită din comun, ținînd seama d 
faptul că Finlanda are în total 6 boxe 
profesioniști.

GRUPA A
Iugoslavia — R.F.G. la caz de egalitate la C.M

47:45.0.
runda a 11-a a turneului zo-

La patinaj viteză

JAPONEZII vor începe o serie de .rep< 
tiții generale" în vederea pregătirii un< 
transmisii directe în Europa, la televiziuni 
a ]. O. de la Tokio. Ei vor încerca a 
transmită la 9 aprilie prin Mondvizion, iei 
tivitatea de deschidere a Conferinței mor 
diale a emisiunilor radiofonice pentru 
lari. Această legătură de peste 10 Q09 
făcută prin intermediul lui Relay II va coi 
stitui prima comunicare spațială între J< 
ponia și Europa.

MARGARET Smith (Australia), jucător 
nr. 1 de tenis a lumii, a primit în ciud 
tinereții ei — are numai 21 de ani — 
deosebită distincție : a fost numită recen 
cetățean de onoare al orașului ei nota 
Albury.

ȘAPTE înotători francezi în frunte c 
Gottvalles, însoțiți de 2 antrenori, au pl< 
cat în S.U.A. unde — în cadrul pregătii 
olimpice — vor lucia timp de o lună sti 
conducerea celor mai buni antrenori aun 
ricani.

Ultima lor întîlnire directă : 25—17
pentru Iugoslavia. Ultimele lor rezul
tate (în 1964) : Iugoslavia — Franța 17—20 
și Iugoslavia — Cehoslovacia 15—17 ; 
R.F.G. — Olanda 20—11 și R.F.G. — Sue
dia 16—21.

R.D. Germană — S.U.A.

Ultimele lor rezultate : R.D.G.—Aus
tria 30—13 și S.U.A.—Islanda 17—32.

GRUPA B

Suedia — Ungaria
Ultimele lor rezultate: Suedia—U.R.S.S. 

123—16 și 20—25, Ungaria — Cehoslovacia 
10—24 si Ungaria — Romînia 12—25.

Islanda — R.A.U,

Ultimele lor rezultate : Islanda—S.U.A. 
32—17 și R.A.U. — Siria 40—16.

GRUPA C

Cehoslovacia — Franța

Ultimele lor rezultate : Cehoslovacia — 
Iugoslavia 17—15 și Cehoslovacia — Un»

Cititorii noștri cunosc sistemul de 
desfășurare a campionatului mondial 
din Cehoslovacia și probabil că și-au 
pus întrebarea : cum vor fi departajate 
echipele care eventual vor ajunge la 
egalitate de puncte în seriile prelimi
nare sau în grupele semifinale ? Ce 
se va intîmpla în cazul unui rezultat 
de egalitate în meciurile finale?

Regulamentul a prevăzut aceste even
tualități și în ce privește prima între
bare răspunsul îl dă stabilind criteriile 
după care vor fi alcătuite clasamen
tele: 1) numărul de puncte acumulate 
în cele trei meciuri (cite susțin echi
pele in fiecare serie și grupă) ; 2) di
ferența de goluri (dintre cele marcate 
și cele primite); 3) numărul de goluri 
(marcate); 4) tragere la sorți (dacă 
egalitatea persistă). Deci, în caz de 
egalitate între două sau mai multe 
echipe se iau in considerare pe rind 
aceste 4 criterii.

SKoblihova învinsă de Voronina
In campionatele l.R S.S.»

Zilele trecute s-au desfășurat în ora
șul Sverdlovsk campionatele de patinaj 
viteză (masculin și feminin) ale Uni
unii Sovietice. întrecerile au fost viu 
disputate și s-au terminat cu nume
roase surprize. Cel mai neprevăzut re
zultat a fost tnfringerea campioanei 
olimpice și mondiale Lidia Skoblikova, 
care n-a reușit să se claseze pe primul 
loc la nici o probă I

Titlu! de campioană absolută a re
venit patinatoarei Inga Voronina, care 
la Jocurile Olimpice de la Innsbruck 
n-a fost prezentă la start fiind bolnavă 
în perioada respectivă. La Sverdlovsk. 
Voronina s-a clasat pe locul întli la 
probele de 1000 m, 1500 m și 3000 m.

Ea a totalizat la mulfiatlon 192,266 
puncte. Campioana olimpică Skoblikova 
a ocupat locul secund cu 198.066 
puncte. Pe locul al tieilea s-a clasat 
Tamara Rîlova cu 199,066 puncte.

Foarte viu disputate au fost și între
cerile masculine. Aici, fiecare distanță 
a dat alt cîștigător: Grișin a ieșit vic
torios la 500 m. Matușevici la 1500 m. 
Antson la 5000 m iar Kosicikin la 
10.000 m. Titlul de campion absolut a 
revenit lui Eduard Matușevici, urmat 
de Kosicikin și Habibulin. După cum 
se vede, campionul olimpic Antson nu 
se află printre primii 3 clasați.

NILTON Santos, ia ciuda celor 39 de a 
ai săi a semnat un nou contract, 
un an — al 17-lea — la Botafogo. Gartk 
cha șl Zagato au semnai și ei pentru 
lași club din Rto. In același timp Pefo 
prelungit contractul pentru alții 2 ani I 
clubul F. C. Santos, refuzind numeieaM - 
ierte, printre care și una din Italia..

CUNOSCUTUL jucător de fotbal lugoslc 
Sekularac a suferit o fractură, în curs 
unui meci amical. îneît a fost necesar e 
i se pună piciorul în gips. El va fi de 
indisponibil pentru meciurile de campion, 
din primăvară, și bineînțeles, pentru fa 
tîlnixile echipei naționale.

UNIVERSIADA de vară va fi organiza 
in 1965 în R. P. Ungară la 9 discîplir 
sportive : atletism, notație, sărituri, pol 
tenis, baschet, volei, gimnastică și scrim 
Perioada sa de desfășurare 20—29 augui

CONSILIUL de miniștri austriac a hotăi 
să creeze un ordin special : .Medalia oii» 
pică", care va fi decernat celor care s-o 
distins în mod deosebit în munca de orgi 
nizare a Jocurilor Olimpice.

Toți sportivii austrieci medalîați la Inn 
bruck vor primi permise de intrare gratuit 
la toate manifestațiile sportive organizate I 
țară.

GIMNAȘT1I italieni sînt dornici să-și pă 
treze la Tokio medalia olimpică de forai 
obținută în I960 și desfășoară intense pr 
gătiri în acest scop. Echipa din care h 
parte, printre alții, frații Carminucci, Mea 
chelii și Cimnaghi, va avea în curînd { 
susținut meciuri deosebit de importante i 
echipele U.R.S.S., Bulgariei și Poloniei.

CAMPIONUL olimpic și mondial de pal 
naj artistic Schnelldorfer a fost declar 
„cetățean de onoare" ai orașului său oale 
Miinchen. Sindicatul măcelarilor i-a 
o „rentă în mezeluri" pe timp de zece at 
în fiecare 21, Schnelldorfer va primi o fumi 
tate de kilogram de mezeluri. Ia aieger
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