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Să întărim votul nostru
i noi succese in muncă și sport
ațele comunicate de către 
Comisia Electorală Cen
trală și comisiile electo- 

■egionale cu privire la a’e- 
de deputați în Marea 

ire Națională și în Sfa- 
populare arată partici- 
impresionantă la vot a 

tilor muncii. Ei și-au dat 
lanimitate votul lor pen
au did a ții Frontului Demo- 

'’opulare, pentru bună- 
rialism, pentru pace.

i participarea masivă Ia 
alegătorilor, poporul și-a 

estat hotărîrea sa în lupta 
j victoria deplină a socia- 
iui în patria noastră, 
lucru reflectă, de asemenea, 
îtul politic larg, înalta 
ință a maselor, dragostea 
ce muncesc față de repre- 
îții aleși în Marea Adu- 
Națională și în Sfaturile 
ire, adeziunea hotărîtă și 

la politica partidului și 
nului, politică pusă în 

vieții și bunăstării po
li, a înfloririi patriei.
I Ne mindrim cu strălu- 
ictorie în alegeri a Fron- 
Democrației Populare. Ne 
im pentru că rezultatele 
î confirmă faptul că în- 
popor este hotărît să-și 

toate forțele luptei 
i înfăptuirea sarcinilor 
osului ai IlI-lea. Ne mîn- 
pentru că întreaga desfă- 

a alegerilor și rezuita- 
restora ilustrează legătura 
lică a partidului cu ma- 
profnnda încredere reci- 
dintre partid și 

alcătuiesc un tot 
mit.
iziasta unanimitate 

acordate în < 
electorale
tovarășul Gheorghe

popor, 
indiso-

a vo- 
circtun- 

unde aile 
at 
ghiu-Dej, precum și cei- 
;onducătorî aj partidului 
vernului, oglindește dra- 

fierbinte a poporului 
față de fiii săi cei mai 
încrederea nestrămutată 

re se bucură partidul, 
luptă de 40 de ani cu 
iție și eroism pentru in- 
e vitale ate celor ce 
sc.

Strălucita victorie în alegeri 
Frontului Democrației Popu-a , _ .

lare constituie un nou prilej și 
pentru sportivii patriei noastre
— ei înșiși oameni ai muncii
— de a întări votul lor prin noi 
succese în muncă și sport. Ti
nerii sportivi au datoria să se 
străduiască de a fi la înălțimea 
sarcinilor Congresului al IlI-lea, 
de a fi permanent fruntași la 
locurile de 
socialistă, 
răspundere 
trasate de 
tive.

Frumoase succese a obținut 
mișcarea sportivă în ultimul 
timp ! Am cîștigat campionatul 
mondial la handbal feminin, 
am fost fimaliști în cadrul tur
neului U.E.F.A, sîntem vice- 
campioni la handbal masculin, 
la Olimpiada de la Roma am 
obținut — într-o întrecere spor
tivă epocală cu cei maț buni 
sportivi din lume — 10 me
dalii olimpice. Parttcipîod la 
trei ediții olimpice în anii de 
democrație populară — ca ur
mare a condițiilor create de 
partid și guvern, de regimul 
nostru — am obținut 27 de 
medalii olimpice, situîndu-ne 
în ierarhia celor mai bune na
țiuni ale lumii, în timp ce Ia 
celelalte ediții la care am par
ticipat nu am obținut decît o 
singură medalie! Anul acesta, 
din nou s-au reliefat succesele 
Pe care le-au obținut în sport, 
pe tărîm intern sau internațio
nal, sportivii patriei noastre, 
sportivi de tip nou.

La campionatele mondiale de 
volei din Brazilia, Republica 
Populară Romînă s-a clasat pe 
locul 3; Ia hochei pe gheață, 
în campionatul mondial, am 
obținut rezultate remarcabile; 
Ia handbal masculin, în marea 
confruntare mondială din 
R.F.G., am învins rind pe rind 
echipele Japoniei, Danemarcei 
și Germaniei. O treaptă mai 
sus în ierarhia schiului mon
dial, prin rezultatele 
la Poiana Brașov, a

muncă, în întrecerea 
de a traduce cu 
în viață sarcinile 

partid mișcării spor-

obținute 
urcat S>

(Continuare in pag. a 2-a)
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O mare victorie a handbalului nostru

Reprezentativa R. P. Romine a învins echipa unită a Germaniei

Vorbind despre evoluția echi
pei noastre de handbal în 7 
în cadrul campionatului mon
dial, arătam în numărul nos
tru trecut, că în ciuda rezul
tatului excelent obținut în întîl- 
nirea cu selecționata Danemar
cei, handbaliștii romîni nu au 
prima șansă în mediul cu echi
pa unită a Germaniei — ma
rea favorită a acestei ediții a 
campionatului mondial. Tn a- 
ceeași zi la Duisburg, ziarul lo
cal de sport „Der Sport" în- 
tr-un articol apărut su.b titlul 
„OARE EXTRAORDINARA E- 
GHIPA A SURPRIZELOR (n.n. 
formația noastră) VA PUTEA 
FAQE GEVA ÎMPOTRIVA E- 
CHIPEI UNITE ?" își asigura 
cititori; că victoria nu poate 
scăpa handbaliștilor germani. 
Afirmația ziariștilor din R. F. 
Germană era întărită și de de
clarațiile celor doi antrenori ai 
echilpei unite (Seiler — R. D. 
Germană și Vick — R. F. Ger
mană), care răspundeau între
bării puse de ziarul vest-german 
astfel: „Fiți fără grijă! Am 
studiat bine această echipă a 
surprizelor și nu vom fi în
vinși !“

Deci, un acord deplin asupra 
faptului că în această întilnîre

Olimpiu Nodea a fost unul din 
cei mai activi jucători ai echi
pei noastre, atit in atac cit ți 

în apărare

handballștii romîni 
șanse să termine 
Mulfți spuneau acest 
mai jucătorii noștri.

aveau

Campionatul mondial de hochei pe gheată

R.P. ROMINA—OLANDA12-0
(4-0, 4-0, 4-0)

Opinia brigăzii
ibiectiv principal
doua zi după consfătui- 
e producție a brigăzii 
e de comunistul Gheor- 
ndea, urma ca fiecare să 
In practică propunerile 

pentru îmbunătățirea
i produselor, in lumina 
ivelor partidului privind 
lie principale ale intre- 
:ocialiste in cinstea
ii a 40 de ani 
■ea Partidului 
ominia.
iul a pășit in

II montaj-pompe a uzi- 
„Vasile Roaită", lăcătu- 
idor Baran, de altfel, 
■ fruntaș — mijlocaș stin- 
echipei de fotbal „Sire- 

ti-a îmbrăcat in grabă 
a. și-a luat sculele și a 
de-a lungul fluxului teh-

ani- 
de la în- 
Comunist

hala sec-

8 (prin telefon 
nostru special). 
zile a devenit

LAUSANNE 
de la trimisul

In ultimele 
un fapt obișnuit ca atunci cînd
relatez despre meciurile susți
nute de echipa noastră repre
zentativă, scorurile cu care se 
încheie aceste partide să fie 
de proporții. Așa incit, rezul
tatul final al întîlnirii R.P. Ro
mînă — Olanda, care nu face 
nici el excepție de 
tă... regulă, nu mai 
ceva nou: 12—0 (4—0,

Partida a fost tot
jucătorilor noștri care 
să probeze prin re- 
pe care le obțin că 
nu este IN NICI UN 

în

la aceas- 
constituie 
4-0, 4-0). 
timpul la

discreția 
continuă 
zultatele 
locul lor
CAZ în seria C. Superiori 
patinaj, în tehnica individuală, 
în pregătire fizică jucătorii din 
echipa reprezentativă a țării 
noastre au dominat clar și 
acest joc, ca șl pe toate cele-

i

calitatea
m

operației
a

Incepind

nologic. In dreptul 
de „asamblarea generală 

pompelor" s-a oprit.
de azi va lucra aici, împreună 
cu colegul său de echipă Nico- 
lae Cocan, venit și el de la 
„lagăre". Repartiția justă pe 
operațiuni a colectivului de 
muncitori, in raport cu gradul 
de calificare al fiecăruia, a fost 
una din principalele propuneri 
făcute in consfătuirea pentru 
îmbunătățirea calității produ

selor.
La ora începerii lucrului, lă

cătușii din brigada lui Gheor
ghe Bindea erau la noile lor 
locuri de muncă. Lupta pentru 
o calitate superioară a produ
selor — împreună cu sporirea 
producției, a productivității 
muncii și reducerea cheltuieli
lor de producție — începuse 1

cadrul seriei 
toate acestea, trebuie 
în mod deosebit în 
cu selecționata Olan- 
remarcat jocul bun

lalte dispute în 
C. Cu 
spus că 
partida 
dei s-a
practicat în apărare de echipa 
noastră. In atac echipa a vădit 
aceleași lipsuri pe care le-am 
mai amintit și la celelalte în- 
tîlniri: unele acțiuni n-au avut 
claritate și din această cauză 
s-a ratat mult.

In general, hocheiștii olande
zi au făcut eforturi deosebite 
pentru ca scorul să nu ia pro
porții. Pentru aceasta au lup
tat mult în apărare, fo-

(Continuare in pag. a 4-a)

MIRCEA COSTEA

INCEPIND DIN RETUR

SE POT ÎNLOCUI DOI 
JUCĂTORI ÎN CAMPIONA
TUL DE FOTBAL

Biroul Federației noastre de 
fotbal a luat în ședința sa de 
aseară cîteva hotărîri impor
tante, printre care una privind 
înlocuirile de jucători în me- 
— l'.a de campionat. INCE- 

cu acest sezon 
POT ÎNLOCUI

ntt 
învingători, 
lucru. Nu- 

---------- j-------- nu I Ară- 
tînd chiar din jocul cu echipa 
Danemarcei că au posibilități 
să realizeze victorii de presti
giu, handbaliștii noșțri nu s-au 
intimidat de loc, nici de re- 
numele de care se bucură echi
pa unită a Germaniei și nici 
de ,,galeria" formidabilă a ce
lor 5.000 de aprigi susținători 
din Krefeld ai jucătorilor ger
mani. Jucînd de o manieră 
care a entuziasmat, HANDBA- 
LIȘTII ROMÎNI AU TERMI
NAT ÎNVINGĂTORI CU SCO
RUL DE 12-9 (7-5), rea.lt- 
zînd astfel o victorie de pres
tigiu, nu numai pentru hand
balul nostru, ci și pentru în
treaga noastră 
tivâ.

Pentru a vă 
precisă despre 
care l-a avut în lumea 
victoria handbaliștilor 
vă putem spune că ieri dimi
neață, cînd ni s-a dat legă
tura telefonică cu orașul Duis
burg, unde sînt cantonați re
prezentanții noștri, 30 —40 de 
redactori ai unor ziare din 
R.F.G., R.D.G., Suedia, Dane
marca, Franța, Elveția etc. aș
teptau ca delegația noastră să 
coboare la masă pentru a o 
,,asalta", cu întrebări, avind... 
blocnotesurile și „blitz"-urile 
gata pregătite.

citirile 
PIND CU 
ECHIPELE 
PORTARUL $i UN JUCĂTOR 
DE CIMP TOT TIMPUL ME
CIULUI.

De asemenea, Biroul a ho- 
tărît ca în vederea reluării 
campionatului, luni 13 martie 
să aibă loc la București o 
consfătuire cu antrenorii de 
categorie A. In .această consfă
tuire, antrenorii vor prezenta 
informări asupra pregătirilor 
efectuate, apoi se vor face, din 
partea colegiului central al an
trenorilor, aprecieri asupra pre
gătirilor și se vor da indicații 
privind etapa următoare. Cons
fătuirea va avea loc la sediul 
U.C.F.S. din str. Vasile Conta 
16, începînd de la ora 10 dim.

în sfîrșit, Biroul a luat act 
de propunerea federației sue
deze pentru un meci Suedia 

la 24 sep- 
(cu revanșa

— R. P. Romînă 
tembrie în Suedia 
în R. D. Rom-n^^

mișcare spor-

face o 
largul

idee mai 
ecou pe 
întreagă 

romîni,

(Continuare în pag. a 4-a)

In cadrul „Lupei Campionilor 
Europeni" la volei feminin s-au 
întâlnit Ia Moscova formațiile Di
namo, campioana Uniunii Sovieti
ce, și Minior Dimitrovo, campioa
na R. P. Bulgaria. Victoria a re
venit cu 3—0 (10, 10, 9). după 
un meci mai disputat decit arată 
rezultatul final, formației Dinamo 
Moscova. Partida a fost condusă 
de arbitrul romln N.

3 schiori 
la concursul 
Harakov

romîni
de la

Ieri au plecat în R.S. Ceho
slovacă fondiștii Dinu Petre, 
Gh. Bădescu și Gh. Vilmoș, 
însoțiți de antrenorul N. Bur- 
chi, pentru a participa la un 
important concurs de probe 
nordice care se va desfășura 
între 10—12 martie în locali
tatea Harakov. Reprezentanții 
țării noastre vor lua startul în 
probele de 15 km și 30 km.

„Cupa Sportul popular44
pentru juniori la handbal in 7
Sala Floreasca va găzdui, in

cepind de mîine, întrecerile fi
nale din cadrul „Cupei Sportul 
popular" rezervată echipelor de 
juniori. La competiție vor par
ticipa opt dintre cele mai bune 
echipe de juniori (băieți și fete) 
din țară. întrecerile primelor 
două zile se vor desfășura 
după următorul program'. vi
neri de la ora 17,00: Mureșul 
Tg. Mureș—Voința Buc. (f); Vo-

ința Sibiu—Banatul Timiș. 
Banatul Timiș.—Luceafărul 
șov (f): C.S. Școlar București— 
Harghita Mureșul (m). Simbătă 
de la orele 16,00: Banatul—Vo
ința (f) ; Mureșul—Luceafărul 
(f) ; C.S.S.—Voința (m) ; Știința 
Buc.—Dynamo Praga (f)—finala 
„Cupei Campionilor Europeni";, 
Banatul—Harghita (m).

Pentru zilele de vineri ți du
minică intrarea publicului este 
gratuită.

(m); 
Bra-

poate ? îl în-

întrecere!
Se lucra cu multă atenție 
intr-un ritm susținut. Privin- 
du-i, iți puteai da lesne seama 
ce puternic ecou au stirnit in 
inimile lor Directivele parti
dului.

In pauza de prinz, Gheorghe 
IoneScU, Constantin Mirea și 
alți sportivi din această bri
gadă fruntașă s-au strîns în 
jurul meșterului Constantin 

Munteanu.
— A avut dreptate nea Bîn- 

dea, în problema garniturilor 
de asbest grafitat — începe 
primul.

— Așa-i că se 
treabă meșterul.

(Continuare în

V. TOFAN

pag. a 2-a)

Mijlocașii dinamoviști au venit deseori in atac, in special Dragomir, care a țutat de citeva 
ori periculos la poartă. Iată-l in acea stă fotografie reluind cu capul o minge centrată de pe 
stingă. De la stingă la dreapta: Dzadek, Jedrzejczdk, Anghel, Syiwestrzak, Țircovnicu, Luba- 
wy și Dragomir. Fază din meciul Dinămo București—Polonia Bydgoszcz 2—1.

(Citiți rubrica de fotbal in pag. a 3-a)



Să întărim votul nostru 
prin noi succese în muncă și sport

(Urmare din pag. 1)

tânăra noastră generație de schiori. 
Sîntem bucuroși de aceste succese, 

dar nu înseamnă că am făcut to
tul. Să întărim votul nostru prin 
noi succese sportive, pentru gloria 
patriei noastre dragi. Să punem în 
centrul activității sportivilor, activi
știlor U.C.F.S., problema luptei pen
tru redresarea disciplinelor sportive 
rămase în urmă, să luptăm neînce
tat pentru ridicarea performanțelor 
noastre sportive la nivelul celor mai 
bune performanțe europene și mon
diale.

Avem toate condițiile create: baze 
sportive numeroase, o puternică 
bază de mase la cele mai multe

dintre disciplinele sportive, antre
nori, în general, cu o bună califi
care — într-un cuvînt tot ce ne 
trebuie pentru ridicarea măiestriei, 
pentru obținerea de noi succese 
sportive. Grijii partidului și guver
nului 
muncii, 
muncă și 
nostru de 
răspundem 
în muncă 
Tineretul 
dească în toate 
disciplină și ținută morală, să mun
cească și să lupte și mai avîntat 
în spiritul dragostei și devotamen
tul nemărginit față de patria noas
tră socialistă, față de partid.

acordată tuturor oamenilor 
condițiilor minunate de 

sport create de regimul 
democrație populară să le 
cu tot mai multe succese 

și pe terenurile de sport, 
nostru sportiv să dove- 

ocaziile o înaltă

Opinia brigăzii: calitatea
obiectiv principal în întrecere!

(Urmare din pag. 1)

— Și încă cum ! Azi cînd am tăiat 
bucățile de asbest le-am măsurat de 
cite două ori. Pe lingă că la pompe 
garniturile au venit ca turnate, am 
făcut și economii de materiale.

— Cu oțelul de pene la fel — con
tinuă un alt tinăr.

— Intr-adevăr — răspunde meșterul. 
Barele au fost bine tăiate, iar penele 
executate cu precizie. Asta a fost și 
părerea tov. Bîndea.

— A spus el asta 1
— Și de ce n-ar spune 1 Lucrul însă 

trebuie să meargă din ce în ce mai 
bine...

Și va merge ! Angajamentul brigă-

de Gheorghe Bindea, pre- 
celorlalți muncitori de la 

.Vasile Roaită" din Capitală

rii conduse 
cum și al 
uzinele 
este ca in cinstea aniversării a 4 de
cenii de la înființarea partidului, să 
obțină produse de calitate superioară, 
care să dea satisfacție atît celor care 
le-au produs cit și celor ce le vor fo
losi.

La sfirșitul săptăminii

Tradiționalul concurs

in țara noastră
din R. D. Germană vor concura

dimineața, 
colaborare

Prin concursul de duminică 
organizat de clubul Știința în 
eu Echipa Hipică a Armatei, va fi inau
gurată oficial activitatea competition al ă 
d'in acest an la călărie. La întrecerile 
care se vor desfășura în manejul din 
calea Plcvnei vor lua parte 6 serie de 
călăreți fruntași, în frunte cu maeștrii 
sportului Vasile Pinciu, Gheorghe Lan ga, 
Virgil Bărbuceanu, Nicolae Mihalcea, Ion 
Oprea și tinerii Iolanda Lazăr, Elena 
lonescu, Angliei Donescu etc.

In program figurează probe de dresaj 
și de obstacole. Concursul este așteptat 
cu foarte mult interes, cu atît mai mult 
cu cît el constituie un bun prilej dc 
verificare a stadiului de antrenament 
al sportivilor noștri fruntași care se 
pregătesc cu asiduitate în vederea apro
piatelor concursuri internaționale și în 
special pentru campionatele europene de 
călărie care vor avea loc în luna iunie 
la Aachen.

B. Eckstein (R.D.G.) — campion r 
dial la ciclism fond

acest sezon

Mîine seară, amatorii sportului lup
telor din Reșița vor avea prilejul să 
asiste la o interesantă confruntare in
ternațională. Echipa locală C.S.M. va 
întîlni formația iugoslavă Lokomotiv 
Vîrșeț. In echipa reșițeană vor evo
lua, printre alții, Petre Popescu, 
maestru al sportului, Marin Botocan, 
clasat pe locul 2 la campionatele de 
seniori din I960 și Ion Ioneseu. Re- 
șițenii se vor bucura, de asemenea, 
de aportul a doi membri ai lotului 
republican de lupte clasice: N. 
Baciu și N. Martinescu, ultimul 
susținînd acum prima sa întîlnire in
ternațională.

Meciul va constitui _ totodată și o 
utilă verificare a echipei reșițene în 
vederea participării în campionatul pe 
echipe.

Duminică

Azi și mîine,

„CUPA START"
Conform Calendarului F.R.S.B.A.. joi 

și vineri se desfășoară pe pîrtia de la 
Poiana Brașov „Cupa Start”, concurs 
organizat de asociația sportivă Start 
București. Vremea favorabilă din ultima 
vreme a permis menținerea pîrtiei în 
stare foarte bună, astfel că boberii de la 
Casa Ofițerilor Brașov, Start București, 
Carpați Sinaia. Voința Sinaia, Progresul 
Sinaia și Steagul roșu Brașov, care vor 
participa la această competiție, au avut 
condiții excelente de pregătire.

„Cupa Start" se dispută în 
manșe, la bob de două persoane.

patru

După încheierea Concursului Interna
țional, Jubileul de 50 de ani al schiului 
romînesc va continua prin concursurile 
ce vor fi organizate săptămânal de clu
burile și asociațiile sportive, de consiliile 
regionale și raionale U.C.F.S. și de către 
F.R.S.B.A. La sfârșitul acestei săptă
mâni, de pildă, vor avea loc întrecerile 
pentru tradiționala „Cupă U.A.S.R.”. 
organizată de Comitetul Executiv 
U.A.S.R. prin Uniunea asociațiilor stu
denților din Institutul Politehnic Brașov. 
Competiția, deschisă tuturor categoriilor 
de schiori, programează pentru sîmbătă 
proba de slalom uriaș (pe Sulinar) și 
pentru duminică cea de slalom special 
(pe pîrtia din Poiana Brașov sau în 
Kantzer).

„Cupa U.A.S.R.” se dispută pe echipe 
de șase schiori și patru schioare.

Miercuri a

Cei mai buni cicliști

Marți după-amiază a sosit în Capi
tală lotul de ciclism al R.D. Germane 
care, la invitația forului de speciali
tate din țara noastră, va participa 
la cîteva concursuri de verificare în 
compania rutierilor romîni. întrecerile 
se vor desfășura la Gluj și București 
în cursul acestei luni și au un carac
ter de selecție în vederea alcătuirii 
echipelor pentru „Cursa Păcii". Din 
lotul de ciclism al R.D. Germane care 
a sosit în țara noastră fac parte: 
B. Eckstein (campion mondial), G. 
Schur (clasat pe locul II la campio
natele mondiale), Hagen, Adler, Grun- 
zig, Hohne, Bruning, Weissleder, 
Ampler și Lorke.

regî/l 11 IdlrlbhO!
Duminică, pe șoseaua Giurgi

„Cupa Primăveri

început în Bucegi etapa
a Alpiniadei republicane

Miercuri, în Bucegi a început prima 
etapă, de iarnă, a Alpiniadei republicane. 
Zece echipe alcătuite din maeștri ai 
spo'rtului și sportivi de categoria I au 
luat startul într-o întrecere deosebit 
de dificilă. Este vorba de echipele: Casa

de iarnă

două formații), 
Metalul Bucu

Concursul republican 
de calificare
Hunedoara

Sala clubului „Siderurgistul" 
Hunedoara a găzduit întâlnirile 
cadrul etapei de zonă a concursului 
republican de calificare. REZULTATE 
TEHNICE: P. Gal (Banat) b.ab. V. 
Bărbulescu (Oltenia); D. Roman (Ba
nat) b.ab. N. Cozian (Brașov); G. 
Dumitrașcu (Oltenia) b.p. V. Turcu 
(Brașov); I. Simiguleț (Hunedoara) 
b.p. I. Fîciit (Oltenia); C. Szabo (Ba
nat) b.p. Gr. Vlad (Brașov); V. Su
rugiu (Banat) b.p. S. Slarcu (Bra
șov); P. Olaru (Banat) b.p. D. Gră
dinara (Hunedoara); M. Lazăr (Hu
nedoara) b.ab. N. Iuga (Brașov); P. 
Cîrlogea (Banat) b.p. D. Țanea (Bra
șov); P. Mentzel (Banat) b.ab. A. 
Gali (Brașov); I. Brttcher 
b.ab. I Burloiu (Brașov); 
(Brașov) b.k.o. M. Căpățînă

...Oradea

din 
din

(Banat)
1. Roșea 
(Banat).

ORADEA, 5 (prin telefon). — Iată 
rezultatele tehnice din finala 
competiției : I. Kerekeș (Mureș
A.M.) b. p. Gh. Boicu (Maramu
reș) ; H. Moldovan (Mureș A.M.) 
b.ab. 2 Z. Vass (Crișana); C. Gui 
(Crișana) b.p. M. Bucși (Mureș A.M.); 
V. Căreian (Crișana) b. dese. E. Vai- 
da (Mureș A.M.) — V. Daraban
(Crișana) 
reș A. 
b.p. E. 
b.p. I. 
Szilagy 
(Cluj); ......................
Barabaș (Cluj); L. Kacucsi (Crișana) 
b.p. A. Ghirsik (Cluj); M. Mairiu- 
țan (Cluj) b.p. M. Ursuleac (Crișana); 
I. Harș (Crișana) b.k.o. 1 V.. Teglas 
țfCluj).

i- Gbișa — eeresp. reg.

V.
b. p. P. Banga (Mu-

M. ) ; Vasile Pop (Crisana) 
Gali (Cluj); Șt. Vituș (Cluj)
Szigetl (Mureș A.M.); Fr. 
(Maramureș) b.p. D. Bud

N. Mocsar (Crișana). b.p,. B.

I

intre echipele R. P. R
După cum se știe, la începutul 

lunii aprilie reprezentativa R. P. 
Romîne va susține la Kiev prima 
întîlnire internațională’ a Anului, în* 
compania selecționatei R.S.S. Ucrai- 
niene. Cele două echipe s:au întîlnit 
pentru prima oară anul trecut, la 
București și la' Br.ăilîf. Prima partidă
s-a terminat 
(5—5), iar 
cîștigafă de 
de 5—4.

Antrenorii
asistat la cele două partide privesc 
cu toată seriozitatea întâlnirile re

cu tin rezultat nedecis 
cea de a doua a fost 
boxerii noștri cu scorul

și tehnicienii care an

R. S. S. Ucraineană
vanșă care se vor desfășura la Kiev. 
De aceea în cadrul programului de 
pregătire a pugiliștilor susceptibili de 
selecționare în echipa reprezentativă, 
antrenorii au prevăzut și întîlniri de 
verificare a formei sportive. O primă 
gală se va desfășura săptămîna vi
itoare în Capitală. Iată programul: 
A. Olteanu — N. Mîndreanu, D. Ră- 
gălie — N. Puiu, G. Gheorghiu — T. 
Pintilie, FI. Pătrașcu — E. Cișmaț, 
V. Antonio — I. Turcu, V. Neaga — 
Gr. Enache, N. Stoenescu — M. Ba
laș (H. Low), N. Șerbu — O. Zil- 
berman, V. Bogoi — I. Astaloș.

CONCURSURI... REZULTATE
• Comisia orășenească de atletism, I David (C.F.R.), V. Vîrvoreanu 

din Timișoara a organizat — recent, (Prog.); FETE: 50 m: junioare 1 — 
— o competiție în aer liber, pe stadio- A. Sfătuță (S.M. 4) 7,2; A. Cimpo- 
nul Progresul. La întreceri au luat ieriu (S.M. 4) 7,2; junioare_ II — 
parte 140 de tineri atleți. Iată cîteva.............................  “
din rezultatele înregistrate: BĂIEȚI: 
50 m: juniori I — C. Stroe (S.M. 4) 
6,3; M. Batter (S.M. 4) 6,4; juniori 
II Tr. Nicoruță (S.S.E.) 7,0; Gh. 
Bunoi (S.M. 4) 7,1; I. Megan (Ener
gie) 7,1 ; seniori — 1. Mesaroș
(C.F.R.) 6,5; Ad. Ltipaș (Știința)
6,5 ; 150 m: juniori I — C. Stroe 
18,1; M. Bauer 18,1; juniori II — 
Gh. Bunoi (S.M. 4) 20,5; I. Megan 
20,7; seniori — I. Mțsaroș 18,3; Gh. 
Ceman•, (C.E.R.) .18,5; CROS: juniori

junioare II — 
L. Veselinovici (S.M. 4) 7,2; El. Vasi 
(S.M. 4) 7,3; N. Hoș (S.M. 4) 7,4; 
150 m: junioare I — A. Sfătuță 21,6; 
L. Anca (S.M. 4) 21,6; junioare II — 
L. Veselinovici 21,7; El. Vasi 22,1 ; 
CROS: junioare I (400 m) — A. 
Cimpoieriu 68,6; L. Anca 68,8 (prof. 
EMIL GROZESCU).

• Clubul sportiv Metalul organi
zează duminică, de la ora 10, o com
petiție de cros pentru elevii școlilor 
profesionale și tehnice din M.I.G. 
Concursul va avea loc pe baza spor- 

(2.000 m) — C. Perju (S.M. 4), M. tivă a clubului din incinta parcului 
Boțea (SjM. 4); seniori (4.000 ta) — August",

Ofițerilor Brașov (cu 
Metalosport București, 
iești, (cu două forma(ii). Torpedo, Di
namo Brașov, Știința București, Voința 
Brașov și Mătasea roșie Cisnădie.

In zilele de 11 și 12 martie, alte 
echipe (printre care Corvinul Hunedoara, 
Celuloza Zănlaști, Caraimanul Bușteni, 
Viscoza Lupeni, C.F.R. Petroșani, Pra
hova Ploiești, Tractorul Brașov, Petro- 
ehim Ploiești, Mureșul Tg. Mureș și 
Metalul Cluj), alcătuite din sportivi 
de categoriile a Il-a și a IlI-a, vor lua 
startul pe un traseu mai ușor.

Duminică dimineață se inatigur 
sezonul de ciclism 1961, prin d 
știrarea concursului dotat cu tr 
„Cupa Primăverii". Organizatori 
ceste! competiții (consiliul rai 
U.C.F.S. Nic. Bălcescu) au >n 
șapte categorii de participau 
își vor disputa întîietatea la 
toarele probe: avansați — 40 
tineret, 30 km; juniori eat. I — 
km, juniori cat. a II-a — 15 
fete — 10 km, biciclete oraș 
km, biciclete semicurse — 5 kr

Concursul se va desfășura pe 
Giurgiului cu plecările de la kr 
Primul start se va da la ora 
Adunarea concurenților va avea 
la ora 8,30 în fața comitetului ra 
Nic. Bălcescu al P.M.R. (str. Pot 
Bordea nr. 2) de unde se va da 
tul festiv.

Duminică, in Capiti

DINAMO—RAPID (CAMPIONATUL MASCULIf 
ȘI DINAMO—PARTIZAN

Amatorii de volei din Capitală vor 
putea asista duminică la nu mai puțin 
de...7 partide! Este vorba de meciurile 
din cadrul celor două campionate (du
minică reîncepe și întrecerea echipelor 
feminine) și de întîlnirca feminină Di
namo — Partizan Belgrad din cadrul 
„Cupei Campionilor Europeni”. Din în
trecerile masculine iese în evidență par
tida Dinamo — Rapid, unul dintre cele 
mai așteptate jocuri ale campionatului.

BELGRAD („C. C. E.“
Iată programul complet: SALA 

LEȘTI, ora 12: Rapid — C.S.M. 
(f) ; SALA METALUL, de la o 
Combinatul Poligrafic--- Progresi
și Metalul — Țesătura Iași (f) ; 
DINAMO, ora 9: Victoria — ! 
Galați (m), ora 11 : Dinamo — Pi 
Belgrad (f), SALA FLOREASCA 
16,30: Progresul — Petrolul Ploieșt 
ora 17,30: Dinamo — Rapid (nf

START LA MOTOCROS
desfășura, 

în organizarea asociației sportive Meta- 
losport, primul concurs de motocros al 
anului. întrecerile vor avea loc pe tra
seul din spatele terenului I.T.B. (fost 
Constructorul) din șos. Olteniței. Antre
namentele oficiale sînt programate vineri 
și sâmbătă de la ora 15, iar concursul se 
va disputa duminică dimineață, începând 
de la «ra 1Q, Iată probele programate

Duminică dimineață, se va 
organizarea

în concurs : piuă la 175 cmc și 35 
(începători), 125 ome, 175 cmc 
cmc și 350 ome — avansați.

Concursul inaugural prilejuiește 
importantă: verificare pentru S[ 
noștri fruntași care se vor preze 
2 aprilie la startul campionatului 
blican de motocros. Duminică vor 
cei mai buni alergători de la D 
£ț,G.A- Metalul, Rapid etc.



Întîlniri internaționale

DINAMO BUCUREȘTI—POLONIA BYDGOSZCZ 2-1 (0-1)
Condusă timp de 85 de minute cu 

1—0 printr-un gol marcat... involun
tar, cum rar se întîlnește intr-un meci 
de primă categorie (Panait a șutat 
mingea revenită din bară în extrema 
dreaptă Stachowicz, din care a ricoșat 
în plasă, în timp ce Cozma se afla 
undeva la marginea careului...), echipa 
Dinamo București a reușit în ultime
le cinci minute — datorită numai unui 
efort de voință — ceea ce nu reu
șise pînă atunci, în ciuda superiori
tății teritoriale, și ceea ce poate nici 
nu măi spera: să egaleze și să și 
cîștige cu 2—1. A fost o victorie mun-

cită, chiar prea mult muncită față de 
diferența existentă între cele două 
formații, față de așteptările și preten
țiile spectatorilor, față de aspectul 
jocului de joi cu Polonia Bydgoszcz.

Dar, rezultatul în sine contează mai 
puțin decît modul în care a fost ob
ținut. Și din acest punct de vedere 
trebuie să spunem că comportarea 
dinamoviștilor a decepționat mult, 
chiar dacă am ține seamă de faptul 
că mulți dintre ei se aflau după un 
lung turneu în Brazilia. Apărarea a 
făcut numeroase greșeli (în frunte cu 
Cozma și Panait, coautori ai golului

Azi, la Brașov,

Steagul roșu—Partizan Tirana
BRAȘOV 8 (prin telefon). Stadionul 

Tractorul din localitate găzduiește joi 
partida Steagul roșu—Partizan Tirana 
din cadrul turneului balcanic inter- 
cluburi'.

Oaspeții au făcut la Brașov două 
antrenamente. Unul imediat după so
sire, iar cel de al doilea marți di
mineața pe stadionul 
acest antrenament am 
viteza celor mai mulți 
cum și șuturile precise 
echipei.

Steagul roșu și-a încheiat marți di
mineața pregătirile, efectuind pe sta
dionul Tineretului un ultim antrena
ment de verificare. Moralul echipei 
este ridicat. Jucătorii brașoveni doresc 
să confirme în , meciul de joi buna 
comportare din Grecia. Ei sînt hotă- 
riți să. nu precupețească nici un efort 
pentru a satisface așteptările supor
terilor lor, practicînd un joc de ca
litate.

Antrenorul 
fixat asupra 
Ghiță-Zbîrcea, 
Szigeti-Hașoti,

Tractorul. La 
putut urmări 
jucători, pre- 

als atacanților

Silviu Ploeșteanu s-a 
următoarei formații : 

Zaharia, Nagy-Seredai, 
Năftănăilă, Fusulan,

PRIMII ARBITRI...

v Colegiul central de arbitri a fă
cut delegările pentru prima etapă a 
categoriei A :

U.T. Arad—Dinamo București: R. 
Sabău, A. Pop și I. Cîmpeanu toți din 
Cluj ; Steagul roșu—Progresul: A. Ma- 
covei, C. Gheorghiță și I. Frasin — 
Bacău; Știința Cluj—Corvinul: Em. 
Martin, I. Pișcarac și Niță Marin — 
București ; Dinamo Bacău-Petrolul: 
N. Mihăilescu, Gh. Dulea și I. Triștu 
— București ; Minerul—C.S.M.S. : A. 
Rădulescu, Dumitrescu-Budești și C. 
Prelici—București ; Rapid—Știința Ti
mișoara : Stavru Nicolau și Z. Dră- 
ghici—Constanța, O. Turcitu—Galați; 
C.C.A.—Farul: Gh. Osiac, Tr. Crucea- 
nu și S. Polac—Timișoara.

B Mîine seară, cu începere de la 
ora 18.30, va avea loc în sala clubului 
Dinamo o importantă ședință organi
zată de colegiul orășenesc al antre
norilor de fotbal. Prezența tuturor 
antrenorilor din Capitală este obliga
torie.

In urma trierii și omologării varian
telor depuse la concursul Pronosport 
nr. 10 din 5 martie au fost stabilite 
următoarele premii:

265,20 variante cu 12 rezultate re
venind fiecăreia cîte 402 lei.

4907,80 variante cu. 11 rezultate 
exacte revenind fiecăreia cîte 24 lei.

Intrucît la categoria a IlI-a au ie
șit peste 20.000 variante și suma a- 
tribuită era sub 10 lei, conform regu
lamentului de organizare și funcțio
nare a sistemului Pronosport, cota 
aferentă acestei categorii s-a împărțit 
la categoria I și a II-a în părți e- 
gale.

Fondul 
curs este

de premii al acestui con- 
de 224.990 lei.

★
în ce mai strînsă este luptaDin ce în ce mai strînsă este lupta 

pentru fiecare punct în campionatul 
italian și francez. Iată de ce parti
dele din aceste două competiții cu
prinse în programele concursurilor 
Pronosport stîrnesc un interes deo
sebit. Atît în campionatul, italian cît 
și în cel francez două echipe sînt di
rect angajate în lupta pentru titlu în 
timp ce un pluton compact de alte 
echipe de valoare speră să ocupe un 
loc cît mai bun în clasament. Așa se 
explică numărul mare de rezultate e 
gale de la ultimele meciuri, o dovadă 
a dîrzeniei cu care formațiile își dis- 
pută >partidele din aceste ultime’etape.

a/TERUIS DE MASĂ

însemnări la o mare întrecere

Mesaroș, David.
și Campo.

Partizan Tirana
ția : Maliqati-Dingu, Delialisi, Papa- 
dhopoulli-Merja, Shllaku-Kraja, Ndini, 
Bytyci, Resmja, Pano. Rezerve : Teii 
și Shehu.

Arbitrii : S. Zoroglu, D. Babakan și 
A. Rifat (Turcia)

C. GRUIA — coresp. regional
★

La 29 martie : Partizan Tirana—Lev- 
ski la Sofia.

Rezerve : Cerneanu

va prezenta forma-

marcat de polonezi), atacul a acționat 
confuz, fără hotărîre în fața porții, 
uneori nervos, angajîndu-se într-o 
luptă fără perspectivă. Dintre jucă
tori am reținut doar pe Sasu (un tî- 
năr înzestrat cu calități remarcabile: 
viteză, dribling, centrări din viteză), 
pe Dragomir și pe Țîrcovnicu. O com
portare acceptabilă au avut Nunwei- 
ller IV și Florescu.

Fotbaliștii polonezi au jucat mai 
bine ca în toate partidele de pînă a- 
cum. Au dovedit o mai bună pregătire 
individuală și de ansamblu, mai multă 
consistență în acțiunile de atac. Fap
tul însă că au pus mare preț pe re
zultat a contribuit, împreună cu slaba 
comportare a dinamoviștilor, la nive
lul tehnic scăzut al partidei. Cei mai 
buni au fost: 
necht, Dzadek, 
Konieczko.

Au marcat : 
Țîrcovnicu (min. 85 și 89). A condus 
satisfăcător V. Drug.

DINAMO : Cozma (Uțu) — Ivan 
(Constantinescu), Nunweiller IV, Pa
nait—V. Alexandru (Florescu), Drago
mir—Anghel, Țîrcovnicu (Varga), Ene 
II, Eftimie (Țîrcovnicu), Sasu.

POLONIA : Konieczko—Dzadek, Je- 
drzejczak, Murzyn-Cirkowski (Lubawy), 
Sylwestrzak—Stachowicz, Norkowski I, 
Norkowski II, Armknecht, Komasa.

Norkowski II, Armk- 
Stachowicz și portarul

Stachowicz (min. 43),

P. GAȚU

Continuă seria meciurilor
In cadrul pregătirilor în vederea 

reluării campionatului, echipele de 
categorie A și B continuă seria 
meciurilor amicale.

RAPID — FARUL 3-3 (1-1)
Suporterii Rapidului au plecat ieri 

acasă dezamăgiți de pe „Giulești" 
după meciul amical susținut de fero
viari în compania Farului. După o 
primă repriză în care au inițiat cîteva 
atacuri bine gîndite, terminate cu 11 
șuturi spre poarta adversă, în cea 
de a doua parte a jocului rapidiștii au 
fost de nerecunoscut. Deși în această 
perioadă au marcat 2 goluri (față de 
unul din prima repriză), ei nu au 
mai reușit să lege jocul și — normal 
— nu au mai ajuns în poziție de șut 
decît de... 5 ori, față de cele 13 șuturi 
ale Farului.

In contrast cu rapidiștii, fotbaliștii 
de la Farul, au avut o comportare 
constantă de-a lungul celor 90 de mi
nute. Farul a încercat să joace legat, 
ceea ce de multe ori i-a reușit.

Jocul de ieri lasă să se întrevadă 
că echipa se va comporta mai bine ca 
în prima parte a campionatului. For
mația constănțeană a avut însă și 
puncte vulnerabile : Danciu nu a co
respuns pe postul de fundaș stingă, 
iar Vasilescu a fost ca și inexistent. 
Autorii golurilor: Ionescu (min. 28 
din poziție de ofsaid și min. 58) și 
Ozon (min. 55) respectiv Olaru (min. 
29 și 82) și Ciosescu (min. 61). M. Popa 
a condus bine, a fost însă uneori 
indus în eroare de arbitrii de tușă I. 
Berdilă și Al. Pîrvu.

Iată care este programul concursului 
Pronosport de duminică 12 martie.

I. Milan—Juventus (camp, italian).
II. Lecco — Internazionale (camp 

italian).
III. Torino — Padova (camp, ita 

Han).
IV. Atalanta 

lian).
V. Lazio 

italian).
VI. Napoli—Spal (camp, italian).
VII. Bologna—Bari (camp, italian). 

,TJ- (camp.

Roma (câmp, Ha

VIII. Lanerossi 
italian).

IX. Valenciennes — Troyes 
francez).

X. St. Franțais — Angers 
francez).

XL Nancy 
francez).

XII. Nimes—Rouen (camp, francez).

PRONOEXPRES

amicale

La 
de 8 
urnă

tragerea Pronoexpres din ziua 
martie 1961 au fost extrase din 
următoarele numere :

24 30 7 27 35

Nuniere de rezervă 43 47.
Fond de premii 922.136 lei.
Rubrică redactată de I. S, Loto-

Pronosport,

(Todor) — Greavu, 
Bodo (Gherghina), 

I. IONESCU, Lea- 
GEORGESCU, Vă-

RAPID : Dungu 
Motroc, Macri — 
Koszka — Copil, 
hevici (OZON), 
caru.

FARUL: Ghibănescu (Cataramă) 
— CIUNCAN, Brînzei (Danciu), Dan- 
ciu (Buzea) — Stancu (Straton), BI- 
BERE — Vasilescu, Sever, OLARU, 
Ciosescu, MANESCU.

,,Competiția internațională organi
zată la București poate fi considerată 
cea mai reușită din ultimul timp și 
...binevenită", ne declara în seara de 
închidere a campionatelor internațio
nale de tenis de masă ale R.P. Ro
mine, valorosul Ferenc Sido, atît de 
,,rodat" în turneele de anvergură. 
Nu era singura apreciere pe care o 
auzeam din partea unui participant 
la întrecerile găzduite timp de cinci 
zile în Capitailă. Președintele Uniunii 
europene de tenis de masă Josef Van- 
durek, antrenorul sovietic V. S. Iva
nov, cunoscuta jucătoare engleză 
Diana Rowe, și mulți a.lțî specialiști 
consideră că ultima ediție a acestor 
campionate se situează peste competi
țiile similare desfășurate în lunile 
din urmă la Viena, Praga, Bruxelles 
etc.

Părerea exprimată de toți acești 
cunoscători în materie, oglindește în 
mare — și nu ca o simplă politețe 
— aspectul general al întrecerilor 
care au avut Ioc în sala Floreasca. 
Este bine știut că aici s-au întîlnit 
cele mai reprezentative „palete" ale 
continentului, angajate atît în tur- 
neele pe echipe cît și în probele in
dividuale. Deci am asistat la o avan
premieră redusă a campionatelor mon
diale fixate între 5—14 aprilie la 
Pekin. Toți acești factori au contri
buit la realizarea, mai ales la băieți, 
a unor întreceri de înalt nivel, de 
mare spectacol. Semnificativ este fap
tul că s-a jucat aproape în perma
nență ofensiv, dinamic, momentele de 
„țăcăneală" găsindu-și cu greu locul 
în... program. Am apreciat energia 
inepuizabilă a talentaților jucători 
cehoslovaci Stanek și Polakovic, a so
vieticilor Averin, Nov kov, Neiole Ra- 
manauskaite, a polonezului Garczin
ski, a englezoaicei Jean Harrcwer și 
a sportivilor noștri Rad” t'jgulescu, 
Adalbert Rethi, Marius Bodea, Eleo
nora Mihalca și Victoria Jandrescu. 
Ei au demonstrat tn cea mai mare 
măsură că sînt convinși de impor
tanța însușirii și folosirii unei game 
variate de procedee tehnice cu accent

deosebit pe multitudinea acțiunilor o- 
fensive. Nu numai atît, ei au infir
mat prin rezultatele înregistrate pro
nosticurile făcute în favoarea unor 
adversari mai experimentați. Exem
plele ni le servesc, printre altele, me
ciurile Rethi—Vihnanovski, Rethi— 
Sido, Averin—Peterfi, Novikov—Co- 
bîrzan, Stanek—Peterfi, Garczinski— 
Saunoris, Bodea—Kusinski sau Ra.ma- 
nauskaite—Pitică.

Un aspect apropiat desprins din 
evoluțiile pe care le-am urmărit este 
și acela al însemnătății factorului 
moral. „Jucătorii dv. își supraestimează 
de multe ori adversarii, micșorindu-și 
substanțial șansele prin acțiuni prea 
reținute, lipsite de curaj", ne spunea 
unul dintre oaspeți, privind întîlnirea 
cu echipa masculină maghiară. In
tr-adevăr remarca este îndreptățită. 
Deseori jucătorii noștri iau „startul" 
în întrecere cu povara unui complex 
de inferioritate, acordînd mai multe 
șanse adversarilor. Temerea aceasta 
este gratuită. Am văzut de altfel că. 
atunci cînd sînt conștienți de valoa
rea lor, cînd folosesc cu calm și pon
dere bagajul de cunoștințe de care 
dispun, ei obțin rezultate pe măsura 
posibilităților. Cea mai bună dovadă 
am avut-o sub ochii noștri în partida 
decisivă a turneului feminin pe echi
pe unde Maria Alexandru și Geta 
Pitică au dispus de formația campi
oană europeană a R.P. Ungare. Do
vezi în plus, cu mare putere de con
vingere le-au oferit îndeosebi repre
zentanții R.P. Polone, care, și-au a- 
părat șansele la valoarea maximă în 
fața unor conctirenți teoretic supe
riori. Așa se explică succesul lor în 
partida feminină cu R.P. Ungară șt 
scorul strîns din întîlnirea masculină 
cu R.S. Cehoslovacă. în concluzie, 
pregătirea complexă și concepția mo
dernă de joc trebuie susținute de un 
moral ferm pentru a da posibilitate, 
sportivului să-și reliefeze personalita
tea, să-și pună în valoare toate cali
tățile.

C. COMARNISCHI 
N. MARDAN

AL. INOVAN

C.S.M. REȘIȚA - C.F.R. 
TIMIȘOARA 2—1 (1—0)

Joc de factură tehnică bună. 
C.S.M. a dominat mai mult și a în
vins prin golurile marcate de Sporea 
(min. 16) și Jojart (min. 70). Pen
tru timișoreni a înscris Gergely 
(min. 75). — (I. Plăvitiu, coresip.).

C.S.M.S. IAȘI — PENICILINA 
IAȘI 3—1 (2-1)

Au marcat Avasilichioaie, Dadeș 
și Voica, respectiv Iepure. Joi, 
C.S.M.S. joacă cu echipa Dinamo 
Galați, iar duminică cu Dinamo 
Bacău. (P. Codrea, coresp, regional).

G.S. ORADEA - U.T.A. 3-4 (2-2)
Au marcat Meszaros (min. 7 și 

76) și Szekely (min. 45), respectiv 
Mețcas (min. 31 și 56), Pop (min. 18) 
și Petschowschi (min. 74).

(I. Ghișa, coresp. regional)
1

CHIMICA TIRNAVENI — IND. 
S1RMEI C. TURZII 1—3 (0—1)
CHIMIA FĂGĂRAȘ — DINAMO 

SASAR 1-2 (1-0)
TRACTORUL BRAȘOV — POIANA 

CIMPINA 2—2 (0—2)
DINAMO OBOR — VICTORIA 

BUCUREȘTI 4—1 (4—1)

ÎNTÎLNIRI VIITOARE

• Astăzi Ia Ploiești, Petrolul joacă
cu Progresul. •
• Sîmbătă și duminică C.C.A. va 

evolua la Sibiu în cadrul unui 
turneu.

ACTIVITATEA LA
La sfîrșitul săptămînii viitoare•

își va începe turneul în țara noastră 
reprezentativa leminină de baschet a 
R.P.F. Iugoslavia. Baschetbalistele iu
goslave vor susține în țară 4 jocuri, 
dintre care două cu reprezentativa 
R.P. Romîne. Iată de altfel, progra
mul acestui turneu: 19 martie, la 
București: R-P. Romînă — R.P.F. Iu
goslavia ; 21 martie, la Brașov:
R.P. Romînă (tineret) — R.P.F. Iugo
slavia ; 24 martie, la Tg. Mureș: R.P. 
Romînă — R.PJ7. Iugoslavia; 26 mar
tie, la Oradea: Selecționata orașului 
— R.P.F. Iugoslavia.

• Cluburile 6.0.A. și Spartak So- 
kolovo Praga au căzut de acord a- 
supra datelor de desfășurare a me
ciurilor pe care le vor susține în 
cadrul sferturilor de finală ale „Cupei 
Campionilor Europeni" : 29 martie ia 
Praga și 4 aprilie ia București.

• lată clasamentele campionatelor 
republicane la zi:

MAS6UMN
18 1
18 1 
18 1 
18 1 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18
18

FEMININ

1. C.CJt. (1)
2. Dinamo Tg. M.
3. Voința Iași (4)
4. Rapid Buc. (3)
5. Știința Cluj (5)
6. știința Craiova
7. Dinamo Buc. (6)
8. C.S.M. Galați (8)
9. Știința Timiș. (11)

10. Știința Buc. (9)
11. Dinamo Oradea (1») 

St. r. Brașov (12)12.

CD

1314:1079 33 
1214:1096 
1102:1151 
1165:1127 
1286:1186 
1211:1154 
1052:1055 
970:1254 

1121:1166 
1195:1211 
1177:1208 
1080:1200

29
29
28
27
27
27
26
26
24
24
24

ZI

a învins Știința cu scorul de 74-63
(31-29). (M. LEGA — coresp.)

4. Mureșul Tg. M. (5) 18 11 7 959: 924 29
5. I.T.B. (4) 18 10 8 9)9: 912 28
6. Știința Cluj (6) 18 9 9 862: 927 27
7. Voința Tg. M. (7) 18 8 10 901:1005 26
8. Progresul Buc. (8) 18 6 12 871: 976 24
9. I.C.F. (9) 18 6 12 804: 935 24

10. Voința Brașov (10) 18 6 12 874:1037 24
11. Voința Oradea (11) 18 3 15 836:1051 21
12. Petrolul PI. (12) 18 25 16 876:1140 2€

• Luni seara, la Timișoara, C.C.A.

De la I. E. B. S,
la cunoștință că pati- 
din parcul „23 August"

• Se aduce
noarul artificial . . ... „.. ___
este pus la dispoziția publicului după 
următorul program : marți, joi si sim- 
bătă (de la ora 17-19) și duminică (de 
la ora 10-13 și 17-19).
• Duminică 12 martie bazinul acope

rit Floreasca va fi pus la dispoziția 
amatorilor de înot, între ora 15—20. Ba
letele se găsesc la casa bazinului.

★
Pentru jocul internațional de handbal* 

feminin Știința Buc. — Dinamo Fraga 
ccntînd pentru finala „Cupei Campio} 
nilor Europeni1' care va avea loc sîm- 
bătă 11 martie a. c. orele 18,30 în sala 
Floreasca, sînt valabile 
tegorii de permise care 
anul 1961 :

— albastre și roșii în 
dermatin, gri dermatin 
sportului la handbal și 
comisiilor și colegiilor 
stampila „handbal", verzi 
însoțite de delegații, în limita 
lor repartizate fiecărui ziar. ' 
presei.

următoarele ca
poart ă viza pe

piele, albastre 
ale maeștrilor 
ale membrilor 
care poartă 

de ziariști 
locurl- 

la masa

Udinese

(camp.

(camp.

Toulouse (camp.

1169: 720
1097: 708
1082: 915

34
32
32

1.
2.

Rapid Buc. (1 
Știința Buc. (2) 
C.S. Oradea (DSampdoria (camp.

In unele jocuri de verificare s-a dbservat că unii jucători încearcă să înlocuiască lipsa de pre
gătire tehnică prin jocul in forță.

Desen de S. NOVAC j



Sîmbăta, in sala F'oreasca, 1
(Urmare din pag. 1)

din cadrul „Cupei Campionilor Europeni"
Prima 

handbal în 
Capitală. După 
R.P. Romîne și 
lată cum s-au

întîlnire din cadrul finalei .Cupei Campionilor Jîuropeni” la
7 feminin va avea loc sîmbătă

cum se știe, în competiție
R.S. Cehoslovace — Știința 
calificat cele

Dynamo Praga
Da-nubia Viena Dynamo

U.S. Ivry Paris
R.S.V. Mtilheim R.S.V.

Cracovia Krakow 
Jalgiris Kaunas
Spartak Subotița 
Știința București

Jalgiris

Știința

(♦ = rezultat obținut pe

două formații :
8—6 (3-6)*
4—2 (0-1)
13—i3 (6-1 )*
12—7 (5-3)
5—3 (3-2)
8-6 (5-1)’
5-6 (3-3)
9-6 (6-3)*

teren propriu).

seara, în sala Floreasca din 
au mai rămas campioanele 

București și Dynamo Praga,

Dynamo

Științ»

losind de multe ori un joc obstruc
tionist care a deranjat în mod evi
dent formația noastră. In ultima re
priză, profitînd și de faptul că jucă
torii romîni au mai încetinit ritmul, 
hocheiștil olandezi au inițiat citeva 
atacuri, care însă au fost destul de 
ușor rezolvate de apărarea noastră.

încă un amănunt legat de acest 
joc. Fără să fie... aprig disputat cei 
doi arbitrii 
slovacă) și 
un oarecare 
de pe teren 
direcție jucătorul nostru Ferenezi a 
fost cel mai „vizat", părăsind de cinci 
ori gheața pentru a sta cite 2 mi
nute pe 
vorbind 
care să 
ar juca

Pokorniy (R.S. Ceho- 
Wilkert (Suedia), fâcînd 
exces de zel, au eliminat 
mulți jucători. In această

banca penalizaților. Și drept 
Ferenezi nu este un jucător 
fie chiar așa de cunoscut că 
dur sau obstructionist!

ordine: luliu Szabo 
un minut de la în

O mare victorie a handbalului nostru
(Urmare din pag. 1)

Așa incit cu oarecare greutate am 
reușit să-1 „prindem" la telefon pe 
secretarei general al federației noas
tre, tov. Lucian Grigorescu, prin in
termediul căruia am aflat amănunte 
despre această excepțională victorie 
a reprezentanților R.P. Romîne.

La fluierul arbitrului finlandez TUO- 
MINEN, ajutat la cele două porți de HAL- 
wowrrz (Austria) și VINEK (R.P.F. 
Iugoslavia) s-au aliniat 
formații R.p. Romînă : 
lea) - Telman, Ivănescu, 
dulescu, BUlgaru, Costache-“<“H.
Moser, Nodea ; Echipa unită a Germa
niei : Hinrichs (Beier) - Hirsch, Giele, 
Haberhauffe, Niescher. Stubbe, Tiede
mann, Graff, Sass, Muhleisen. Jocul 
l-a început echipa noastră șl chiar din 
primul minut Costache II. aflat în po
ziție de pivot, bine angajat de Bădu- 
lescu înscrie din plonjon : 1-0. Hand- 
baliștii germani joacă nervos, deoarece 
apărarea echipei noastre este la înăl
țime și acoperă spațiul porții foarte 
bine. In min. 6 Hirsch trage în blocaj 
si Costache II interceptează mingea; 
pornind pe contraatac. EI pasează lui 
Bădulescu. dar șutul acestuia întîlneș- 
te bara. Mingea revenită în teren este 
preluată de Costache II care nu mai 
greșește : 2-0 pentru R.p. Romînă. Nu 
trec multe secunde și Haberhauffe în
scrie primul gol pentru echipa unită 
a Germaniei. In min. 8 Telman pasează 
lui Ivănescu și acesta, în stiiul lui ca
racteristic Înscrie prlntr-un șut pe jos: 
3-1. După 12 minute de la începerea 
partidei echipa noastră beneficiază de 
o lovitură de la 9 m. Execută Nodea, 
care oasesză lui Hnat șl acesta lansat 
înscrie precis. Este 4-1. lac jucătorii 
germani fac eforturi mari pentru a 
reduce din handicap. Ei reușesc să în
scrie un gol in min. 14 prin același 
Haberh.9uftc. După patru minute No
dea este faultat la semicerc și Moser 
transformă lovitura de la 7 m.. dar

următoarele
Redl (Bogo- 
Covaci, Bă-

Hnat,

de la 7 m. Ultimele minute de joc 
aparțin echipei germane, care înscrie 
prin Haberhauffe șl Stubbe. astfel că 
la pauză scorul este de 7-5 
R.P. Romînă.

In partea a doua a întîlnirii 
noastră a continuat să joace 
bine, cu acțiuni combinate în

pentru

echipa 
foarte 

. ___ _____ __atac,
finalizînd cind prin șuturi de la dis
tantă. cind prin pătrunderi la semi
cerc. Cu toate eforturile handbaliștilor 
germani el nu se apropie decit o dată 
la două puncte (min. 34 : 8-6 pentru 
R.P. Romînă). în rest reprezentativa 
noastră a condus mereu cu 3 și 4 go
luri diferență. Scorul evoluează astfel : 
min. 33 : Ivănescu 8-5; min. 34: Haber
hauffe 8-6; min. 39 ; Hnat 9-6; min. 40: 
Moser (din 7 m.) 10-6; min. 43 : Stubbe 
10-7; min. 47: Moser (din 7 m.) 11-7 ; 
min. 50 : stubbe 11-8. După acest gol 
echipa unită a Germaniei aplică siste
mul ;,om la om“ pe tot terenul. In 
min. 55 Costache H scapă singur spre 
semicerc, Ivănescu sesizează, îi pasea
ză fulgerător mingea și... scorul devi
ne 12-8. Ultimele minute ale partidei 
se dispută într-un ritm formidabil. Dar 
toate Încercările handbaliștilor germani 
șe jislpesc în fața fermei apărări a e- 

reușesc să 
prin Tiede- 
încheie cu 
reprezenta-

Au înscris in 
(nici nu trecuse 
cepere), Cazan II (min. 8), luliu Sza
bo (min. 10), Hollo (min. 19), Geza 
Szabo 
(min. 
(min. 
(min.

Următorul joc al echipei noastre 
va avea loc mîine la Geneva în com
pania reprezentativei Franței.

In cadrul seriei A s-a desfășurat 
marți seara una din partidele decisive 
ale campionatului mondial, care a 
opus formațiile Uniunii Sovietice și 
R.S. Cehoslovace. Jocul a prilejuit o 
dispută excepțională, la capătul că
reia hocheiștii cehoslovaci au produs 
marea surpriză a competiției, învin- 
gind formația U.R.S.S. cu scorul de 
6-4 (2-1, 2-2, 2-1).

Echipa cehoslovacă a avut inițiativa 
în prima repriză, înscriind de două 
ori prin Star și (min. 9 și 17) și ratînd 
alte bune ocazii prin Bubnik, Pan- 
tucek și Vlach. Hocheiștii sovietici au 
reușit să reducă din handicap de-abia 
în min. 20, cind la o combinație ful
gerătoare, B. Maiorov-Starșinov, ulti
mul trimite pucul în poarta lui Miko
las. In repriza secundă, echipa U.R.S.S. 
a jucat din ce în ce mai bine și după 
ce o combinație a fraților Maiorov 
s-a terminat cu un gol înscris de 
Boris (2—2 în min. 22), Iakușev a 
adus prima oară conducerea echipei

(min. 29), Varga (min. 31), Biro 
35), Tiriac (min. 39), Hollo 
41), Biro (min. 42), Geza Szabo 
51), Ferenezi (min. 58).

GLOB
® Echipa selecționată 

U.R.S.S. a plecat la 6 
landa pentru a susține 
antrenament cu cele mai puternice 
cluburi olandeze. Aceste întîlniri fac 
parte din programul de pregătire a 
echipei sovietice în vederea campio
natelor mondiale. Baza echipei o for
mează jucătorii care au participat 
anul trecut la prima ediție a „Cupei 
Europei inter-țări“. Lotul care a ple
cat în Olanda cuprinde următorii ju
cători: Lev Iașin, Vladimir Maslacen- 
ko (portari), Alexandr Medakin, Igor 
Netto. Vladimir Petrov, 
cheli (fundași), 
Nicolai Manoșin
Metreveli, Valentin Ivanov, Boris Ba
tanov, Valentin Bubukin, Viktor Po- 
nedeinik, Valerii Lobanovski, 
zian Husanov și Mihai Meshi 
tași). Antrenorul echipei este 
Kacealin.

« In cursul lunii iunie își 
cepe turneul în Europa echipa selec
ționată de fotbal a Argentinei. In pri
mul meci, la 4 iunie echipa argenti
niană va evolua la Lisabona. In con- 
linuare, 
juca la 
iunie cu 
prezent 
tratative 
volueze și in cîteva țări din estul Eu
rope;.

O Echipa de fotbal Avangard Har
kov va fi prima delegație sportivă 
din U.R.S.S. care va vizita republica 
Cipru. Fotbaliștii sovietici vor susți
ne 3 întîlniri în orașele Nicosia, Li- 
masol și Famagusta.

9 Două rejucări din sferturile de 
finală ale Cupei Angliei: Burnley - 
Sheffield Wednesday 2-0; Leicester 
— Barmsley 2-1. In semifinale, Burn
ley întâlnește pc învingătoarea me
ciului Tottenham — Sunderland.

• Ieri, la Frankfurt: R.F. Germa
nă - Belgia 1-0 (1-0).

o Aseară, la Barcelona. în Cupa 
Campioniltlr Europeni, F.C. Barce
lona — Spartak Hradec Kralovc 
4-0 (2—0)

de fotbal a 
martie în O- 
3 meciuri de

Ghivi Cio-
Ghenadii Voronin, 
(mijlocași), Slava

Galim- 
(înain- 
Gavril

va în-

fotbaliștii argentinieni vor 
Madrid, Torino și Praga (18 
echipa R.S. Cehoslovace). In 

federația argentiniană poartă 
ca echipa selecționată să e-

în
Și
distantă cu largul concurs

min. 30). Nu trece decît 
Gregor înscrie printr-un

sale : 3—2 
un minut 
șut de la 
al portarului sovietic Cinov: 3—3. 
Fazele se succed într-un ritm uimitor 
și Dolana — la un contraatac — aduce 
iarăși avantaj echipei cehoslovace 
(4—3 în min. 34).

Ultima repriză a fost de-a dreptul 
dramatică. B. Maiorov a egalat din 
nou : 4—4 în min. 44, iar după o se
rie de ocazii ratate de ambele părți, 
VI. Bubnik a introdus pentru a 5—a 
oară pucul în poarta lui Cinov. Cind 
mai erau 6 secunde pînă la sfîrșit, 
Bubnik a mai surprins o dată apăra
rea sovietică, pecetluind scorul final 
al partidei: 6—4 pentru R.S. 
slovacă.

In celelalte partide Canada 
vins mult mal greu decît era
teptat formația R.D. Germane, 
cărei portar (Kolbe) a apărat excep
țional, cu scorul de 5—2 (0—0, 0—0,
5— 2), Suedia a întrecut Finlanda cu
6- 4 (1-1, 2-2, 3-1), iar S.U.A. și 
R.F.G. au terminat Ia egalitate: 4—4 
(3-2, 1-1, 0-1).

Alte rezultate 5 seria B: R. P. 
Polonă — Elveția 3—1 (1—1,- 0—0,
2—0); seria C: Iugoslavia — Belgia 
10-2 (2—0, 5-1, 3-1).

Ceho-

a
de

în-
aș- 
al

Halterofili de valoare mondială participă
la Cupa orașului Moscova"

Mircea Costache II, acționind in per
manență de pe semicerc, a destrămat 
cu regularitate masiva apărare a echi

pei unite a Germaniei

chlpei noastre. Ei nu mal 
înscrie decît un singur gol 
mann, astfel că jocul se 
scorul de 12-9 (7-5) pentru 
tiva R.P. Romîne.

In celelalte jocuri 
următoarele rezultate: 
Norvegia 10-9 (6-7). 
18-10 (7-3), ----
25-6 (11-3).

Astăzi, echipa
în ultimul joc __  ______ ______  __
nale selecționata Norvegiei. Meciul va 
avea loc * ’ ‘ — -
Munster.

Iată cum 
două serii i

înregistrat

R.S.

în

s-au 
Danemarca —

Suedia — Islanda 
Cehoslovacă — Franța

tării noastre va întâlni 
din cadrul seriilor fi-

Miinsterlandhalle din

arată clasamentele

SERJA A

celor

imediat după aceea Haberhauffe trans
formă și el o lovitură de la 7 m. in 
min. 21 Ivănescu îl surprinde din nou 
pe Hinrichs cu un șut puternic și pla
sat și ------- ’ " —’ - - - - - - •
chipel 
cîteva 
bine.
noștri ___ —, ___ ________
semicerc și Moser transformă lovitura

scorul devine 0-3. Este rîndul e- 
unite a Germaniei să domine 
minute, dar Redl apără foarte 

La o acțiune a handbaliștilor 
Nodea este din nou faultat pe

& Trei echipe de fotbal din Uniunea 
Sovietică vor sărbători un important 
jubileu, cu prilejul celei de a 23-a edi
ții a campionatului. Este vorba de e- 
chipele moscovite Dinamo și Spartak 
precum și de Dinamo Kiev, care vor 
susține în acest an cel de-al 500-lea 
meci în categoria A. Este interesant 
că aceste trei formații au participat la 
toate cele 22 de ediții anterioare ale 
campionatului unional, avînd în prezent 
la activ câte 493 de jocuri. Așadar, al 
7-lea ------ ’
pentru fiecare 
— veterane — un 
acum cîteva amănunte : originala ani
versare va avea loc la 19 mai; în cel 
de-al 500-lea meci Spartak va primi, la 
Moscova, replica Moldovei Chișinău, 
iar Dinamo Moscova și Dinamo Kiev 
vor juca în deplasare cu Zenit lenin
grad și, respectiv, Pahtaktor Tașkent. 
Ceva mai tîrziu, în iunie, își va “ 
bători jubileul de 500 meciuri în 
goria A și o altă echipă : Dinamo 
lisi.

© Proaspătul campion mondial 
ciclocros, germanul Wohlfshol, a sufe
rit duminica trecută, Ia Paris, un grav 
accident. In timpul unei întreceri de 
ciclocros la care lua și el parte, Woh’f- 
shci a căzut, fiind transportat în stare 
gravă la spital. Medicii au constatat 
o fractură a coloanei vertebrale.

e La muzeul Balaton din R.P. Un
gară se află expuse cele mai vechi 
ghete cu patine din lume. Potrivit pă
rerilor specialiștilor, acestea au fost 
confecționate în urmă cu peste 500 de 
ani. Faptul că ghetele cu patine ău 
fost^ găsite în lacul Balaton este o do
vadă că în urmă cu sute de ani pati
najul era un sport îndrăgit de locui
torii acestei regiuni.

® Viitorul congres a! Federației in
ternaționale de volei va avea de re
zolvat o propunere a forului de spe
ciali‘a te din R.S. Cehoslovacă privind 
modificarea înălțimii fi leul ui : de la 
224 cm la 220 cm Ia meciurile feminine 
și de la 243 cm la 245 la cele mascu
line.

© Seria de concursuri de tenis în su
dul Franței a început cu un turneu in
ternațional la Antibes. La simplu mas
culin victoria a fost obținută de un 
tenisman puțin cunoscut, Alvarez (Co
lumbia), care a dispus în finală 
Gulyas (R.P. Ungară) cu 7-5, 6-4.

© Iată, foarte p»« scurt, planul de 
pregătire pentru J;O. de la Toki<i al

va constituimeci de campionat
din aceste trei echipe 
eveniment deosebit. Și

săn- 
cate-
Tbi-

de

1. R.P. Romînă
2. Echipa unită a Germa

niei
3. Danemarca
4. Norvegia

SERIA B

1. Suedia
2. R.S. Cehoslovacă
3. Islanda
4. Franța

2 2 0 0 27:22 4

2
2
2

2
2
2
2

1
1
0

2 
1 
0 
0

0
0
0

0
1
1
0

1
1
2

0
0
1
2

24:20
23:24
17:25

33:21
40:21
25:33
17:40

2
2
0

4
3
1
0

alergătorului din R.D. Germană, Hans 
Grodotzki (medalii de argint la 5.000 si 
10.000 m la Borna) : 1961 — ameliorarea 
vitezei ne 1.500 m și 3.000 m, lie această 
din urmă distanță flgurînd și tentative 
de record mondial ; 1962 - mărirea dis
tanței la 5.000 m., probă la eare va 
concura la campionatele europene do 
la Belgrad; 1963 - trecerea la 10.000 m, 
uimind 
reze 
drui J.O.

ca In anul următor să ooncu- 
numai la această probă în ca-

• Schiorul francez Guy Perillat a 
mers cu peste 100 km la oră Pe unele 
porțiuni ale pistei de coborîre de la 
St. Moritz (2700 m. cu 760 m diferență 
de nivel, în 2:06.0). Victoria în această 
probă nu i-a fost însă suficientă pen
tru a ocupa primul loc și la combina
tă, care a revenit compatriotului său 
Fr. Bonlieu. La femei, prima a fost 
Heidi Biebl (R.F.G.).

© Ziarele americane relatează că unul 
din membrii Federației americane de 
tenis, Westcott, a descoperit ,jryetoda" 
prin care poate fi... eliminat profesio- 
nismul în „sportul alb". După cum a 
declarat Westcott, această metodă con
stă în... suprimarea cuvintelor „ama
tor" și „profesionist" din regulamentele 
federațiilor de tenis. In rest, totul poate 

Inclusiv 
Kramer.

să meargă ca și pînă 
faimosul „circ" de tenis 
Aceasta, după el î

& Inapoindu-se acasă 
neu întreprins în Italia, 
clist

acum, 
al lui

după 
cunoscutul ci- 

profesionist luxemburghez Charly 
Gaul a constatat că, în absența lui, lo
cuința i-a fost devastată de răufăcători. 
Aceștia i-atr furat, pe lîngă alte obiecte 
de preț, și toate medaliile și diplomele 
primite de Gaul în cariera lui de ci
clist amator și profesionist. Intrucît 
poliția luxemburgheză nu a reușit să-i 
descopere pe spărgători. Charly Gaul 
le-a adresat personal un apel prin pos
tul de radio Luxemburg, rugîndu-i pe... 
hoți să-i înapoieze distincțiile sportive.

® Mărirea cuantumului de salarii al 
fotbaliștii or profesioniști englezi ur
mează să fie aplicată incepînd din se
zonul viitor. Mai multe cluburi au a- 
nunțat însă de pe acum că nu vor pu
tea face faț-ă dispozițiilor acordului in
tervenit între Liga și Asociația fotba
liștilor profesioniști, dat fiind că sînt 
in grea situație financiară. După cum 
se vede, patronii de cluburi au inten
ția să-și acopere deficitul cu noi sacri
ficii impuse jucătorilor...

9 Organizatorii japonezi ai viitoarei

un tur-

Azi începe în capitala U.R.S.S. „Cupa 
orașului Moscova” la haltere, competiție 
care, datorită participării unui mare nu
măr de sportivi de valoare din 
este așteptată cu mare interes.

Pînă miercuri dimineața au 
Moscova, halterofili din 10 țări 
Romînă, R. P. Polonă, R. P.
R.P.D. Coreeană, R. P. Chineză, S.U.A., 
Anglia, Iran, Irak, R.A.U. Sînt așteptate 
să mai sosească loturile halterofililor 
din R.P. Bulgaria, Finlanda, Italia și 
Franța. După cum am anunțat, Ta acest 
concurs participă și doi halterofili ro
mîni : Lazăr Baroga și Balaș Fiți.

Dim partea U.R.S.S. vor participa

15 țări,

sosit la 
; R. P. 
Ungară,

10—12 halterofili, printre oare se nu
mără campionii și recordmanii mondiali 
Plukfelder, Bogdanovski, Lopatin ș.a.

Din lista celorlalți concurenți desprin
dem nume cunoscute de halterofili care 
și-au clștigat un mare prestigiu interna
țional la ultimele mari concursuri : Jan- 
liovski, Zelinski, Beck, Bochonek, l’alinski 
(R. P. Polonă), ~...........
Ungară), Kono, 
(S.U.A.) ele.

„Cupa orașului
o competiție de mare amploare, în 
drul căreia vor fi desigur înregistrate 
numeroase performanțe de mare valoare.

Ftildi, Veres (R. P.
Berger, Bradford

Moscova** constituie
Oii-

Schimbări importante în regulamentul
luptelor libere și clasice

• DESFIINȚAREA REPRIZEI LA PARTER • MODIFICĂRI LA UNELE 
CATEGORII DE GREUTATE

MOSCOVA (Agerpres). — Biroul 
Federației internaționale de lupte 
(F.I.L.A.) întrunit recent la Moscova 
a adus o serie de schimbări impor
tante în regulamentul luptelor libere

Olimpiade au intenția să-și mențină 
propunerea ca în programul de la To
kio să fie inclus și voleiul feminin.
• Trei co-nc urcați s-au clasat, la ega

litate, pe primul loc, la concursul de 
sărituri speciale de pe trambulina de 
La Lahtl (Finlanda): Otto 
(Austria), _____ /____
H. Kiarkinnen (Fini.). Toți au 
nota de 223,5 p, dar Leodolter, 
sărituri mai lungi (64,5 și 65,5 
fost *

și clasice. Principala prevedere sere-_ 
feră la durata meciurilor care va fi 
redusă cu 2 minute, prin renunțarea 
reprizei obligatorii la parter. Potri-' 
vit noului regulament meciurile se 
vor desfășura în două reprize a cite 
5 minute cu o pauză. între ele de 1 
minut. Biroul federației a luat în d:s- 
cuție și categoriile de greutate cărol 
ra le-au fost aduse unele modificări. 
S-a. stabilit ca 
participe în 1-..

(Finlanda); Otto Leodolter 
Koba Takadze (U.R.S.S.) și 

primit 
avînd 

m). a
declarat învingător'.
Harry Potts, managerul lui 
a fost amendat cu 100 lire 
de federația engleză de

Burn- 
sterli- 
fotbal

ley, 
ne, 
(F.A.) pentru că ia meciul susținut de 
echipa sa la Reims. în cadrul -„Cupei 
campionilor europeni", a avut o atitu
dine provocatoare față de publicul fran
cez.
• Cursele de automobile desfășurate 

la sfârșitul lunii trecutte în localitatea 
Daytona Beach (S.U.A.) au luat sfîrșit 
cu „numai" trei accidente, in urma 
cărora șapte persoane au fost internate 
în stare gravă în spital. Este intere
sant faptul că după ce în prima cursă 
s-a accidentat grav automobilistul Jack 
Petty, o jumătate de oră mai târziu, 
fiul acestuia, Richard Petty, a fost scos 
fără cunoștință dintre sfărîmĂturile al
tui automobil. Aceasta nu a împiedicat 
însă 
mai

© 
ține 
cela 
siți 
de cele „ . _
tribunele stadionului Bernabeu. 
aceasta, Real 
serviciile a 
de brancadieri șl 250 de.

© Revista americană
Iele"

S-a _ stabilit ca pe viitor sportivii să 
participe în limitele următoarelor ca
tegorii (în paranteze sînt trecute ve
chile greutăți) : muscă — 52 kg; co
coș — 57 kg; pană — 63 kg (62 kg); 
ușoară — 70 kg (67 kg); semimijto- 
cie — 78 kg (73 kg); mijlocie — 87 
kg (79 kg); semigrea — 97 (87 kg) 
și grea peste 97 kg. Toate aceste 
modificări din regulament vor intra 
în vigoare de la 1 ianuarie 1962.

Intr-una din ședințele de lucru ale 
biroului s-a hotărît să se comunice 
tuturor federațiilor că înscrierile de 
participare lă campionatele mondiale 
de la Yokohama (Japonia) programa
te între 2 și 8 iunie se vor închide 
ia data de 15 aprilie.

Performanțe

de valoare mondială

ca întreceri^ să se desfășoare 
departe.
Clubul de fotbal Real Madrid de- 
un
al numărului funcționarilor folo- 

la

ale atleților sovietici

neobișnuit record european : a-

fiecare meci, care se „ocupă" 
100.000 de persoane prezente în 

Pentru 
Madrid beneficiază de 

1.200 persoane, inclusiv 25 
. polițiști !

_ ,4Amat»eur Ath- 
a publicat recent în paginile sale 

lista celor mai buni antrenori de atle
tism pe anul 1960. Publicația a acordat 
primul loc cunoscutului 
vietic luni Diacikov, care 
pregătirea săritorului în 
Ierii Brumei. Locul doi 
mexican ului Ed. TempDe, 
noscutei sprinteri» de 
Rudolph. Acest rezultat

antrenor so- 
se ocupă de 
înălțime Va- 
a revenit a- 
antrenorul cu- 

culoare Wilma 
. . -------- ----------- a stârnit vii

discuții printre unii specialiști în Oc
cident. Acum, după ce Valerii Brumei 
l-a întrecut de trei ori consecutiv pe 
John Thomas în turneul său prin 
S.U.A., discuțiile pe această temă au 
încetat brusc..

MOSCOVA 6 (Agerpres). — O serie 
de performanțe de valoare mondială 'au 
fost înregistrate duminică la camțMona- 
tele atletice desfășurate pe stadionul din 
Leningrad. La interval de numai 48 de 
ore studenta Tatiana Șelk'anova a îmbu
nătățit cu 10 cm cea mai bună perfor
manță pe teren acopețit la săritură în 
lungime, obținînd rezultatul de 6,27 m. 
Campioana olimpică Irina Press, a reali
zat în proba de 80 m garduri 10,6 sec, 
iar la 100 m plat 11,9 sec. Tot Irina a 
fost cea mai periculoasă adversară pentru 
sora sa Tamara Press în proba de arun
carea greutății. In cele din urmă a cîști- 
gat Tamara cil 16,62 m. Irina a ocupat 
locul doi cu 16,06 m întrechid-o însă pe 
fosta recordmană mondială Galina Zt- 
bina, care a aruncat 15.89 m. Locul 4 
a fost ocupat de Tamara Tîșkevici cu 
15.73 ni. ,
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