
Astă-seară, de la ora 18: PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VĂ f

RIMELE JOCURI DIN 
| LA HOCHEI
prpedo Gorki — București (tine- 
I și Einheit Berlin — București 1, 
I partidele pe care le voim urmări, 
Ipind de la ora 18, pe patinoarul 
I August", în cadrul primei etape 
pupei Bucure știului". Primul meci 
[prilejui amatorilor de hochei pe 
pță din Capitală revederea cu va- 
[asa formație sovietică Torpedo 
[fci, ciștigătoarea ediției de acum 
| ani a „Cupei Bucureștiului". 
[peții, care s-au antrenat ieri di- 
leață pe patinoarul „23 August", 
I lăsat o impresie excelentă și — 
ă părerea specialiștilor — se pre
ta mult mai bine decît i-am

rogramul de astă-seară :
ra 18: TORPEDO GORKI - 
CUREȘTI (tineret), arbitri : Ion 
rescu și Al. Teodorescu ;
|ra 20: EINHEIT BERLIN — BUCU- 
ȘTI I, arbitri: Fl. Marinescu și Li- 

Sîngeorzan.

lor evoluție 
făcut depla-

loscut la prima 
țara noastră. Au

Pa la București următorii jucători: 
Inovalenko, Fufaev, Solodov, Kor- 
țcov^’rilepski, Kudreașev, Sorokin, 
kaugJSaharovski, Nemcinov, Halai- 
, Orlov, Sicikov, Rogov, Krupin, 
binin, Potehov, Krutov. Hocheiștii 
ietici sînt antrenați de vechea 
istră cunoștință, experimentatul an- 
nor Boghinov.
[Tnerii hocheiștl bucureșteni, care 
alocuri au realizat bune momente 
hochei în partida lor de marți sea- 
cu Einheit, se vor strădui să dea 
replică cit mai bună oaspeților. 
Jupă o absență destul de lungă din

„CUPA BUCUREȘTI"
PE GHEATĂ

fața publicului bucureștean, cei mai 
buni hocheiști ai noștri vor reapare 
în cadrul aceleiași formații, pe pati
noarul „23 August". Reprezentind Ca
pitala, ei vor primi replica lui Einheit 
Berlin, o echipă tînără, viguroasă. 
I-am urmărit pe hocheiștii din R.D.G. 
în meciul de marți, cînd au dispus 
de Știința, și ne-am dat seama că e- 
chipa are șl mai mari resurse. In ceea 
ce privește jocul echipei noastre, ră- 
mîne să vedem în ce măsură unele 
lipsuri semnalate cu ocazia partidelor 
internaționale anterioare au fost re
mediate.

Jucătorii echipei sovietice Torpe- j 
do Gorki înainte de antrenamentul de i 
ieri, pe patinoarul „23 August**. Im- I 
părfiți în două echipe, ei au susținut ii 
un joc la două por ți.
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• ÎN ULTIMA VREME activitatea a- 
sociației sportive Dunărea din Calafat 
s-a îmbunătățit simțitor. Pentru a recru
ta noi elemente în secția de fotbal 
s-au organizat pentru sezonul de pri
măvară două campionate pe asociație. 
Unul va fi rezervat seniorilor iar ce
lălalt juniorilor. Cele 12 echipe partici
pante se vor întîlni tur și retur.

In acest fel antrenorul Gheorghe 
Scîeșteanu va putea selecționa noi ele
mente, pe care, pregătindu-le cu multă 
atenție le va putea promova în campio
natele oficiale ale regiunii și raionului.

M. Cărăuteanu 
cores p.

• RECENT, consiliul asociației spor
tive Ascensorul, de pe lingă l.F.M.A. 
din București, a discutat reluarea gim
nasticii în producție care a fost în
treruptă de mai multe luni de zile. Se 

Azi după-masă in sala Floreasca

PRIMUL CONCURS DEMONSTRATIV DE GIMNASTICĂ AL ANULUI

va trece la reîmprospătarea cunoștințelor 
instructorilor și vor fi angrenați 500 de 
salariați din sectoarele fabricație. me- 
canic-șef și administrativ,

• SECȚIA DE FOTBAL a asociației 
sportive Armătura din Capitală a ținut 
o ședință în care s-au discutat proble
mele pregătirii sportivilor pentru relua
rea campionatului. Sub conducerea an
trenorului Constantin Dori, fotbaliștii de 
la Armătura se antrenează înlr-o sală a 
întreprinderii. Secția de șah a aceleiași 
asociații a început promițător campiona
tul raional. Din cele șase etape de pînă 
acum ei au obținut cinci victorii și o 
singură înfrîngere. Astfel, pregătirile 
pe care le-au făcut șahiștii în timpul 
iernii, sub conducerea instructorului vo
luntar Carol Beran, dau roade.

— b

Simbătă și duminică, la Poiana Brașov, CU PARTICIPAREA LOTURILOR FEMININE ALE R. P. R. ȘI ITALIEI
Peste 200 de schiori se întrec

<ci prima etapă a „Cupei R. P. R
e ce nu participă și Știința București?

[Șîmbătă șî duminică, pîrtiile din 
liana Brașov vor găzdui unul din 
e mai importante concursuri cu 
racter republican: prima etapă a 
upei ^.P.R.“ pe echipe, la care vor 
r-țșarte peste 200 de schiori fruntași 
p întreaga țară. Aportul principal în 
iționarea punctelor fiecărei echipe îl 
f aduce juniorii, deoarece F.R.S.B.A. 
prevăzut un număr mai mare de 

pibe și de concurenți pentru această 
tegorie de schiori. La probele nor-

Ofițerilor, Voința, Olimpia, Luceafărul 
(toate din Brașov), Caraimanul Buș
teni, Carpați Sinaia și selecționatele 
orașelor Cluj, Reșița, Petroseni si 
Baia Mare.

Surprinzătoare este absența echipe- I 
lor clubului sportiv Știinta București | 
Deși au fost invitați de federație, schi- I 
orii institutelor din Capitală nu vor I 
participa la „Cupa R.P.R.", deoare- i 
ce conducerea clubului a anunțat că I 
secția de schi nu are juniori. Avem j 

impresia că participarea 
la această importantă I 
competiție a fost privită 
cu superficialitate de că- | 
tre conducerea clubului, i 
Este greu de crezut că ! 
secția de schi a clubului j 
Știința București, în ca-* 
drul căreia au activat în 
decursul anilor numeroși 
schiori tineri de valoare 
(Elisaveta Obrașcu, Zorița 
Suciu, Vasile Cirstocea, 
Mihai Sulică ș.a.) nu mai 
are acum juniori. Oare 
din miile de studenți care 
au pășit în toamna anului 
1961 pragul institutelor 
bucureștene, nu au putut 
fi selecționați și pregătiți 
cîțiva juniori pentru a 
completa echipa Știința ? 
Sîntem convinși că acesf 
lucru ar fi fost posibil 
dacă consiliu! clubului ar 
fi acordat mai multă a- 
tenție secției de schi.

După cum am mai anunțat, azi după- 
masă cu începere de la ora'18, în 
sala Floreasca din Capitală va avea 
loc un interesant concurs demonstrativ 
de gimnastică, cu participarea prime
lor reprezentative feminine ale țării 
noastre și Italiei. Gimnastele italiene, 
care sînt de citeva zile oaspetele Bucu. 
reștiului, s-au pregătit intens, îm
preună cu sportivele noastre, pentru 
acest concurs demonstrativ.

Lotul italian, pe lingă sportive cu
noscute ca Ana Maria Fagherazzi, E- 
lena Vilma Lagorara ți Vanda So
prani, care au mai concurat la noi in 
țară, cuprinde și o serie de tinere e- 
lemente dornice de afirmare ca Na
dia Rizzo, Franca Marella, Graziella

partener al 
a R.

București — 
echipei de fotbal | 
P. Bulgaria 
noastră de fotbal a )

Iii

Federația 
primit o invitație din partea foru
lui de specialitate din R.P. Bul
garia prin care acesta solicită e- 
chipa Dinamo București să ser
vească drept partener echipei re
prezentative intr-un meci de pre
gătire pentru campionatul mondial. 
Meciul este fixat la 4 martie la 
Sofia. Invitația a fost acceptată.

Adrian Bătușaru, unul 
din reprezentanții Casei 
Ofițerilor Brașov la „Cupa 
R.P.R.-.

ce, de pildă, sînt programate între- 
;ri de juniori la 5 km, ștafeta 3x5 km, 
frituri speciale {băieți) și 3 km și 
:afeta ■"
5

.. 3x3 km (fete), față de fond 
km, ștafeta 3x10 km (seniori) și 

km (senioare). La probele alpine 
slalom și slalom uriaș) vor lua startul 

seniori. 4 juniori, 1 senioară și 2 
mioare.

I
Ținind seama de activitatea de pînă 
um, F.R.S.B.A. a invitat la cele trei 
ipe ale „Cupei R.P.R." următoarele 
hipe, la probele nordice: Dinamo, 
tsa Ofițerilor, Olimpia (toate din 
așov). Voința Sinaia, Caraimanul 
isterii și selecționatele orașelor Riș- 
v. Gheorghiecii, Vatra Dornei și Re-

Minuzzoli, Marinella Caironi și Adria- al federației italiene de gimnastică. 
na Biagiotti. Sportivele oaspete sînt La acest concurs țara noastră va fi 
nreaătitp de antrenorii Ada Tondolo renrezentată de Sonia Iovan, Emilia 
și Quinto Vădi, iar conducătorul lo- Liță, Uta PoreteănQ, Mariana Ilie și 
tului e Giulio Lay, directorul tehnic Ana Mărgineanu. Vor mai evolua și

Eva Farkaș și Emilian Papuc și-au menținut 
titlurile de campioni absoluți la patinaj

TUȘNAD, 7 (prin telefon de la tri
misul nostru). —

Probele zilei a Il-a a campionatelor 
republicane s-au desfășurat pe o nin
soare abundentă care a solicitat con- 
curenților și organizatorilor un plus 
de efort Cei aproape 60 de finaliști 
au trebuit să alerge mai prudent din

După antrenamentul in vederea concursului demonstrativ de azi, un grup de 
gimnaste din loturile italian și romin î și împărtășesc din experiența lor. De la 
stingă la dreapta: Adriana Biagiotti (mezina lotului italian), Adriana Tivig, Ma
riana Ilie (ambele din loturile R.P.R.) și Graziella Minuzzioli (din lotul italian) 

tinerele gimnaste Despina Gruiev, 
Cristina Andriță, Constanța Marinescu, 
Iulia Podoreanu, Adriana Tivig, Mar
gareta David etc.

Interesant de remarcat că la con
cursul demonstrativ de azi se vor pre
zenta numai exerciții liber alese, cu 
care gimnastele se pregătesc pentru 
noul sezon competițional.
n<XX30000000CKXOXXXXXXX>X»0000000000000000000>50'y

să-și schimbe 
iar organiza- 
curețe gheața

cauza slabei vizibilități, 
frecvența de alergare, 
torii au fost nevoiți să . .
după fiecare probă. Eforturile vite- 
ziștilor au fost insă încununate de suc
ces. Ei au obținut timpi mai buni ca

(Continuare in pag. a 2-a)

La Zagreb: C. S. M. CLUJ-GRAFICKI va avea loc la București
In semifinala „Cupei campionilor europeni** Ia tenis de masă

de tenis de masă contîndIntilnirea 
pentru semifinala „Cupei campionilor 
europeni" pe care urmează să o sus
țină echipa C.S.M. Cluj va avea loc 
la Zagreb cu formația Graficki. Or
ganizatorii iugoslavi au propus datele 
de 1 sau 4 martie. In răspunsul trimis, 
C.S.M. Cluj a optat pentru duminică 
4 martie. Formația din Zagreb s-a

Spartac Varșovia (5—4), iar C.S.M. 
Cluj pe Borussia Diisseldorf (5—1).

In vederea întilniril de la Zagreb, 
unde printre adversarii romînilor se 
numără jucători cunoscuți ca Vogrinc, 
Hrbud, sportivii clujenț Negulescu, 
Cobîrzan, Rethi și Giurgiucă au re
luat de două zile pregătirile sub con- 
z411 __onfmnnri ii> ,4 omorif TP Tio —

neth. De altfel, pînă la data disputării 
semifinalei de la Zagreb, jucătorii de 
la C.S.M. vor lua parte împreună cu 
ceilalți fruntași ai tenisului de masă 
romînesc la campionatele internațio
nale ale țării noastre care se vor des
fășura între 23 și 27 februarie și la 
care vor participa sportivi din R.P.U., 
ncr1 ttucc n r* n

„Cupei Dunării"
loc la 20 și 21

A doua ediție a
la haltere v^ avea T.
aprilie la Bucureșu? întrecerea’care 
va reuni echipele R. P. Ungare, 
R. S. Cehoslovace, R. P. Bulgaria, 
R.P.F. Iugoslavia, Austriei, R. F, 
Germane și R.P. Romîne, va con
stitui o adevărată „repetiție gene
rală" a halterofililor fruntași din 
aceste țări înaintea campionatelor 
europene de la Budapesta.



0 iffiportafttă

coapetiție 4e lupte

Ținem sâ amintim eă această vom- 
petiție va constitui și un bun prilej 
pentru arbitrii bucuteșteni, desemnați 
de a conduce intilniri în cadrul cam
pionatului republican pe echipe, de 
a-și 
ales 
oile

Așteptată cu un viu interes compe
tiția de lupte clasice și libere, dotata 
cu „Cupa 16 Februarie4-, se va des
fășura duminică, cu începere de îa 
ora 8, in sala Giuleștî II.

Piaă in prezent și-au anunțat par
ticiparea echipele Semănătoa
rea, S.P.C. și Rapid. Printre partici
pant! amintim pe Nicolae Pavel și 
P. Marin de la LȚ.B., I. Agopie și 
St. Paraschivescu de la Semănătoarea 
Și I. Ud riște și V. Tudose de la Rapid.

pune la punct 
in urma noilor 
in regulament.

cunoștințele, mai 
modificări surve-D H1TRU

corespondent

Atletism, io sala Hareasca II
Dumtiuca dimineața, incepînd de la 

ora 9. se vor desfășura in sala rlo- 
reasca II întrecerile concursului de 
atletism dotat cu „Cupa 16 Februarie".

La această competiție vor lua parte nu
meroși atleți bucureștent. Programul ■ 
concursului cuprinde următoarele prp- 
bc: bărbați: 50 m, 55 mg, lungime, 
triplu, înălțime, greutate; femei: 50 m, 
40 mg, lungime, înălțime, greutate.

In împrejurimile sălii Floreasca se 
va desfășura duminică o competiție de 
cros organizată de asociația sportivă 
P.T.T. în colaborare cu clubul Rapid. 
Vor avea Ioc următoarele curse: juniorî- 
1200 m, junioare-500 m, senioare-800 m 
ȘÎ seniori-6.000 m.

Volei, în sala Ciulești
de

VEȘTI DIN „CUPA SPORTUL POPUL
• Pcniliolclc înfrccnilor kmiRiitc (k țliiuiiHif â • Progr
cUpci mioare • Noi (Iiilr d< (lcsțdșiirdrt a turneului i

NOI PRIETENI AI GIMNASTICII ÎN PRODUCȚIE
Cu un zumzăit prelung mașinile s-au 

oprit. De la una dintre ele s-a ridicat o 
fată zveltă. cu mișcări iuți. S-a oprit 
pe intervalul dintre mașini fi a —*: 

larg ferestre- 
Pic.oarele aiă- 

pra capu-

toare este Gcorgeta Bacheș. Ea urmă
rește întotdeauna cu atenție felul cum 
sînt predate noile exerciții de către me- 
todistă consiliului raional U.C.F.S. 
să le poală apoi aplica cum trebuie.

Dar gimnastica in producție nu 
execută numai în secția mantouri unde 
este instructoare Georgeta Bacheș. A- 
ceeași activitate am văzut-o și în sec
ția pardesie bărbați (instructoare Fro
sina Blidarii), la secția copii schimb II 
(instructoare Aurica Durașincv) și la 
secția balonseide (instructoare

ca

Elena

zi cele cinci mi- 
in producție pe care 

orele și mujicilor îi de la 
„Arta Modei* din Bucu- 

na dintre cele mai bune instruc-

În legătură cu turneul 
pe categorii de greutate
Turneul boxerilor de categorie mij

locie, semigrea si grea, programat ini
ția! intre 28 lebruarie — 3 martie a 
suferit o modificare datorită faptului 
că in aceeași perioadă urmează să se 
desiășoere întrecerile etapei de zc.nă 
^Le concursului republican de calificare 
seniori și ale campionatului republican 
Re juniori.

Federația de specialitate a stabilit 
că întrecerile acestei competiții să aibă 
ioc intre 14—16 martie ia Hunedoara. 
Reamintim că înscrierile se primesc 
pjnă ja 10 februarie. Este de dorit ca 
comisia de bcx a orașului Hunedoara 
sâ se îngrijească din timp pentru a asi
gura turneului o desfășurare cit mai 
bună

• Â*4â-j4-ară -<• va di>puia in sala 
dr festivități a uzinelor „Timpuri Noi* 
px.aia reuniune din cadrul „Cupei 16 Fe
bruarie*. Gala *a începe Ia ora 19.

:epind de 
ăți a In- 
va avea 
islet oră-

GEORGETA BACHEȘ
Bocăni). In reușita acestei acțiuni, a- 
dicu a * " ~
nașticii
bit l-a
crclara
cu, sprijinită de conducerea administra- 
tiiM (director Marieta Rad nev) a reușit 
ea această activitate să fie repede în
drăcită de muncitoarele și muncitorii 
din întreprinderea „Arta Modei**.

introducerii ți practicării gim- 
in produefie un sprijin deose- 
acordat organizația U.T.M. Se- 
comitetului V.T.M., Eugenia llriț-

Tradiționala competiție organizată 
clubul Rapid, începe duminică. Au 
fost invitate jp serie de echipe femi
nine și masculine bucureștene din ca
tegoria A. Astfel, se remarcă prezența 
in program a formațiilor feminine 
Rapid, Combinatul Poligrafic Bucu
rești, Metalul și Progresul, ca și a 
echipelor masculine Rapid, Dinamo, 
Progresul și Steaua. Competiția este 
deosebit de utilă echipelor masculine 
care, la puține zile după terminarea 
întrecerilor, vor avea de susținut im
portante jocuri internaționale.

Meciurile vor avea loc în sala Ciu
lești după următorul program: dumi
nică 11 februarie, de la ora 10: Me
talul — C.P.B. și Rapid — Progre
sul (f); vineri 16 februarie, de la ora 
18: Dinamo — Progresul și Rapid — 
Steaua (m); simbătă 17 februarie, de 
la ora 17: Metalul — Progresul (f) ; 
Progresul — Steaua (m), Dinamo — 
Rapid (m) ; duminică 18 februarie, de 
la ora 9: Rapid — C.P.B. 
mo—Steaua (m), 
(m); duminică 25 
10: Progresul — 
Metalul (f).

Pe măsură ce se apropie de faza sa 
finală, a 5-a ediție a competiției ju
niorilor și junioarelor „CUPA SPOR
TUL POPULAR" devine mai intere
santă, mai pasionantă. Fiecare din e- 
chipele rămase in întrecere dorește să 
se califice pentru turneul final și pen
tru aceasta tinerii lor compoițenți depun 
toate eforturile.

DUMINICA, NOI INTlLMRI 
ELIMINATORII

Etapa intercentre a acestei impor
tante competiții continuă duminică. Sînt 
programate ultimele jocuri, in urma 
cărora vor fi cunoscute echipele cali
ficate pentru turneele finale.

La juniori se vor disputa următoa
rele partide:

BUCUREȘTI (sala Floreasca) : 
S.S.E. nr. 2 București — S.S.E. Plo
iești.

CLUJ : C.S.S. Cluj — C.S.S. Bana
tul Timisoara.

TG. MUREȘ: C.S.S. Harghita Tg. 
Mureș — C.S.S. Luceafărul Brașov.

Echipele învingătoare, precum și 
C.S.S. București — deținătoarea ulti
mei ediții a Cupei — se vor întîlni 
în turneul final.

La junioare va avea loc o singură

întîlnire, la București (sala Flori 
intre C.S.S. București și S.S.E 
iești.

Pentru turneul final feminin < 
calificat: Tractorul Brașov, S-S 
mișoara și C.S.S. Harghita Tg. 
(direct). De remarcat c,ă dețini 
Cupei — de la înființarea comp 
—- C.S. Mureșul Tg. Mureș a f< 
minată anul acesta de C.S.S. I 
ta, care .a cîștigat faza orășene 
Tg. Mureș și în această calitate 
cipă automat în turneul final (i 
incntul Cupei .prevede ca oraș 
care face parte cîștigătoarea Ci 
se califice direct in finală).

Tu ceea ce privește pe Tractori 
șov, această echipă a învins du 
pe S.S.E. Oradea la Oradea ct 
goricul scor de 29—4 (12—2 
S.S.E. Timișoara pe S.S.E. Cluj 
cu 10—7 (4—4), după un joc v 
putat.

☆
Turneul final — masculin și f 

— a suferit o mică amînare: el 
desfășura ia datele de 25, 26 și 
bruarie la București. La 25 și 
bruarie întîlnirile din Cupă — 
bună această măsură — vor îi 
cele două partide internaționale 
nine R.P. Romînă — R PV^Gei

Știința—C.S.Școlar 18-13(10-7) în „Cupa de iarnă"
Marți seara, in sala Dinamo, s-a 

desfășurat a doua partidă din turneul 
final ai fazei orășenești din cadrul 
„Cupei de iarnă". Intîlnind formația 
C.S. Școlar, handbaliștii de la Știin

ța au cîștigat cu scorul de 
(10—7). Ultimul joc, Dinamo 
ința are loc mîine seară, de 
20, tot îp sala Dînamp.

COMPETIIiE

Rapid — 
februarie, 
C.P.B. și

(f), Dina- 
Progresul 
de la ora 
Rapid —

01 HOCHfl

Simbăță și duminică se va desfă
șura la Brașov un interesant turneu 
de hochei pe gheață, organizat de 
clubul „Steagul roșu", in cinstea zilei 
de 16 Februarie. Participă echipele 
Știința Cluj, Voința Miercurea Ciuc. 
Tirnava Odorhei și Steagul roșu Bra
sov.

Partidele se vor disputa seara, pe 
patinoarul Olimpia. Echipa învingă
toare va primi o cupă oferită de or
ganizatori. (C. Gruia, coresp.)

Importante modificări in regulamentul de

EVA FARKAȘ ȘI EMILIAN PAPUC 
ȘI-AU MENȚINUT TITLURILE DE CAMPIONI ABSO

(Urmare din pag. 1)

în prima zi a campionatului, oferind 
întreceri spectaculoase. Deosebit de a- 
tractivă a fost întrecerea seniorilor pe 
1.500 m. Patinatorul ZoMan Șzekely 
(Mureșul Tg. Alureș) l-a învins cate
goric pe talentatul Caro! Komjatszegi 
(Știința Cluj), parcurgînd cei 1.500 m 
în 2:40,2.

Va realiza oare un timp mai bun 
campionul absolut Emilian Papuc, în 
scria următoare ? s-au întrebat specta
torii. Alergind de o manieră care i-a 
atras admirația generală și dovedind

concurs la lupte

o tehnică deosebită la turnante, 
lian Papuc (Dina.mp București) : 
șit să înregistreze 2:39,9, cucerind 
de campion al țării. Pe locul 
Szekely 2:40,2; 3. Carol Komja 
2:44,0; 4. Dan Lăzărescu (D 
București) 2:44,7.

In întrecerea rezervată senio; 
s-a impus din nou experimentat; 
Farkaș. Confruntarea cu princip; 
adversară Margareta Udrea în 
de 1.000 de metri a fo. HJlechil 
pînă aproape de sosire, u'ndeVP 
datorită unei pregătiri fizice super 
a reușit să se detașeze. Ciasamei 
Eva Farkaș (Mureșul Tg. A' 
1:55,6; 2. Aîargareta Udrea (D 
București) 1:59,2: 3 Sînziana Fl< 
(Dinamo București) 2:06,9; 4. / 
Cutuș (Știința Cluj) 2:33,5.

Iată cîștigătorii celorlalte probe 
fășurate in cursul zilei de marț 
niori 17-1S ani. 1500 m; Ludovic 
(Mureșul Tg. Mureș) 2:50,4; jui 
17-18 ani, 1000 m: Maria Mathe 
reșul Tg. Mureș) 2:02.9: juniori 
ani, 1000 m : Ion Roșea (Știința 
1:48.1: 3000 m: ion Roșea 6:19,f 
nioare 15-16 ani. 500 m: Svetlan: 
suioc (Dinamo Buc.) 62,4; 1500 
Svetlana Busuioc 3:58,1. Junic 
ani, 500 m: Vlad Patraulea (Di 
Buc.) 52,7; 1500 m: Vlad Pati 
3:03,4. Junioare 14 ani, 200 m: 
nora Laurențiu (Mureșul Tg. A 
24,9; 500 m: Eleonora Laurențiu

Miercuri s-au desfășurat uit 
probe ale finalelor. Eva Farkaș 
confirmat valoare și în cursa de 
m (6:28,1), cucerind astfel pent 
șasea oară titlul de campioană 
solută. Komjatszegi a cucerit 
lui și la proba de 10.000 m. lat 
altfel, configurația clasamentul! 
această ultimă alergare: 10.000 i 
Carol Komjatszegi (Știința 
19:56.8: 2. Zoltan Szekely (Mv 
Tg. Mureș) 20:10,4; 3. Dan Lăză 
(Dinamo Buc.) 20:13,7; 4. Emiliar 
puc (Dinamo Buc.) 20:29,4. Alte i 
tate: juniori 17-18 ani: 5000 m: 
dislau Gali (Mureșul Tg. M 
10:16,1; junioare 17-18 ani, 300 
Măria Mathe 6:30,2.

Iată acum primele trei locuri 
clasamentele generale: seniori 1 
MILIAN PAPUC (Dinamo Buc.) 2! 
pct. - CAMPION ABSOLUT 
R.P.R.; 2. Carol Komjatazegi (Ș 
Cluj) 223,624 pct., 3. Zoltan Sz, 
(Mureșul Tg. Mureș) 225,240 pct. 
nioare: 1. EVA FARKAȘ (Mu 
Tg. Mureș) 238,349 pct. - CA 
OANA ABSOLUTA; 2. Magdalen 
drea (Dinamo Buc.) 249,936 pct 
Sînziana Florescu (Dinamo 
266,699 pct.

TR. IpANIȚESI

deaface masaj, dar du arc dreptul să-i 
nici un fel de băuturi sau niîncare.

7. Dacă în timpul desfășurării com
petiției antrenorul dă sfaturi elevului 
său. vociferează la deciziile arbitrului 
poate fi descalificat de către juriu pe 
timpul meciului în desfășurare sau chiar 
pentru întreaga competiție.

3. După epuizarea pauzei dintre re
prize, arbitrul de centru controlează din 
nou sport ini, exact ea la începu tal în- 
lîlnirii.

9. Dacă un -portiv se află îu interio
rul spațiului de InpU iar e* lălăit în a- 
fara Ini. cel din interior poale face 
orice acțiune tehnică spre interiorul sal
telei. Dară arbitrai de eefttru constată 
că s-au făcut deplasări spre dreapta 
sau >pre stingă, Jc câlre ambii sportivi, 
oprește desfășurarea luptei și indică 
începerea ei de la centru.

10. Durata luptei a rămas de 10 mi
nute, adică două reprize a cinei minute 
cu o pauză de un minut între reprize. 
Spre deosebire tic regulamentul anterior, 
arbitrul de centru indică prir:r-un semn 
special oprirea și pornirea eronometralui

11. După bătaia gongului nici un 
procedeu inițiat nu va mai fi conside
rat valabil, chiar dacă arbitrul de cen
tru nu a fluierat sfîrșîtul reprizei.

12. Lupta se desfășoară numai în pi
cioare. Dacă în timpul luptei unul din 
sportivi e dus la parter, lupta continuă 
de ioș, dar cel aflat dede&nbt are drept 
de a se ridica orieînd.

13. In timpul luptei de la parter, cînd 
ainbii sportivi părăsesc salteaua fără a 
se ridica în picioare, cel ce s-a aflat 
dedesubt este repus în poziția inițială, 
în centrul saltelei.

14. In cazul luptei de jos. cel de dea
supra poate să ocupe orice poziție do
rește (în genunchi. în picioare, în față, 
lateral sau în spate), lîngă cel de jos, 
avînd însă obligația d? a-șî pune ambele 
palme apropia te pe spatele adversarului.

15. Cel aflat la parter se poate ri-

Comisia tehnică a F-I.L.A. a comuni- 
lie care au survenit 

ilamrntul de concurs. In rîndurile 
jos vom eățya^să prezentăm a- 

fioulăți foarte importante pentru 
ii și antrenorii noștri :

Se admite folosirea saltelei din cau- 
poros și material plastic alături de

dica oriiund și ataca, dar numai după 
ce a fluierat arbilrul.

16. In lupta de jos. dacă capul celui 
aflai la parter este în afara spațiului 
de lupta fârâ sp atingă însă salteaua de 
proiecție (este deci în aer). întîlnirea 
continuă.

cat recent modifică
în re^n] 
de mai
ceste n
^por

ciuc 
ora obișnuiiă, din pir.

2. Deciziile acordate de juriu, chiar 
dacj e vorba de :o|i trei, nu se iau în 
considerare dacj arbitrii de saltea au • 
părere unanimi.

3. Președintele juriului la saltea dupl 
ce a consultat foile arbitrilor de margine

■ și a constatat ci uu sînt unanime, con
sulii foile juriului, decizia fiind dati 
prip majoritate.

4. Arbitrii de margine nu anunți re
zultatul (superioritatea) dupi consu
marea primei reprize, ei numai după ter
minarea meciului.

5. Se introduce pentru durata pauzei 
de un minut, dintre cele două reprize, 
odihna pe scaune aflate la o distanță 
de minimum 50 centimetri de salteaua 
de lupte.

6. In timpul pauzei antrenorul (îm
brăcat în trening) poate acorda sfaturi 
tehnice și tactice elevului său, îi poate

♦ ♦♦ »
t Filme și documeutare spertive, t 
: t
t la D.namo *
+ Pentru .ub-torii sportului, clubul + 
♦ sportiv Dinamo din Capitală or^a-^ 

nizează ia i '
a clubului prezentarea, în fiecare joi,-^. 
Ț la orele 16, 18 și 20, a unui ciclu"^ 

de filme și documentare sportive.^ 
J Din pragramul zilei de joi, 8 fe--¥

bruarie, cu care va începe această •>* 
T lăudabilă acțiune, fac parte, printre-,» 
^altele, documentarele „Fotbalpe glob", <

„Campionii handbalului*, „Nouă mî-^' 
nule de box*, „Jurnalul sportiv nr,"’ 
6* și comedia „Un cros neobișnuit*.-'-

sa.'a de cinematograf a-f-

1.. \rbilnd de centru arc datoria ț-3

De la I.E.B.S.
Pentin comcunsul demonstrativ de gim

nastică cu participarea loturilor femini
ne ale R.P.R și italia care va avea loc 
in saia Floreasca în ziua de S februarie 
a.c. sînt valabile următoarele categorii de permise ;
- albastre și r'psii fa piele, albastre în 

derma tin care p oartă stan?(pi!a „Hala 
Floreasca', albastre și gris în dermatin 
carte poartă stampila „Gimnastică" si 
verzi de ziariști însoțite de delegații, 
in urnita locurilor repartizate fiecărui 
zi*'” la masa preiTei.

Biletele pentru acest concurs se găsesc 
.Ia de bilete din str.

ion Vidu și agenția centrală Pronosport

din calea Victoriei 9, precum șl la casele 
sălii.

★
Se aduce la cunoștința publicului că 

din cauză desfășurării turneului de ho
chei pe gheață „Cupa București", pati
noarul artificial din parcul 23 August 
va f« deschis pentru patinaj public după 
următorul program :

— joi 8 febr. a.c. între orele 15—16,30;
— viheri g febr. a.c. între orele 17—19;
— duminică 11 febr. a.c. între orele 

10—13 si 14-16:
— sîmbătă io febr. a.c. patinajul pu

blic se suspendă.

semnalizeze trecerea celor 5 x-cunde dacă 
intervine o poziție periculoasă (pod. pod 
pe coate, sprijin în umăr cap, eu 
spatele întors spre saltea).

18. P«-ntru folosirea prizelor necorecie 
se acordă avertisment direct, fără a se 
mai atrage atenția celui vinovat.

19. Un avertisment o dată acordat nu 
niai poale fi revoeat. și se trece pe foa
ia de arbitraj, indiferent de opinia ar
bitrului de margine sau a arbitrului din 
juriu.

20. Cel ce inițiază un atac din picioa
re ți execută îu mod defectuos procedeul 
«i rămîne astfel în poziția de parter, 
fără să fi trecut adversarul printr-o 
poziție periculoasă, primește un punct 
penalizare.

21. Luptătorul aflat în poziție de par
ter. prins în priză și ajuns la marginea 
saltelei, de unde se ridică și iese afară 
este retrimis la centru în poziția ini
țială.

22. După fiecare procedeu executat 
pe saltea arbitrii de margine sînt obli
gați să ridice paletele care indică va
loarea punctelor executate pentru fiecare 
sportiv în parte.

23. Comisia tehnică F.I.L.A.. în cazul 
nostru delegatul F.R.L., are dreptul șă 
acorde avertisment sau să excludă ar
bitrii necorespunzători.

21. Concurentul cîntărit la greutatea 
sa naturală are dreptul de a opta pen
tru o categorie imediat superioară, dacă 
a fost înscris pentru ea.

Aceste modificări se aplică din prima 
etapă a campionatului republican pe e- 
ch me, adică clin ziua rin 17 februarie 
1962.

I
1
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ia ajutorai antrenorilor și wsktctorikn

Indicații metodice privind etapa 
precompetîțională a perioadei pregătitoare
— Obiectivul principal al etapei fi 

.constituie îmbunătățirea pregătirii fi
zice speciale, perfecționarea procede
elor tehnice specifice posturilor și .pre
gătirea taclică de ansamblu.

— Pregătirea teoretică se va face 
concomitent cu pregătirea tactică a 
.echipei. Se va studia — pe capitole — 
orientarea de joc, care trebuie aplicată 
prin mijloace practice în antrenament 
și în jocuri.

— Io lecțiile de antrenament vor fi 
fixate sarcini puține. Exercițiile vor 
fi cit mai simple, corespunzătoare ce
rințelor antrenamentului respectiv, a- 
vind Ia bază multe repetări. Antrenorii 
vor căuta ca pregătirea jucătorilor să 
se facă prin exerciții pe cit posibil a- 
seniănătoare condițiilor de joc.

— In ceea ce privește desăvirșirea 
pregătirii tehnice, aceasta trebuie să ai
bă La bază o temeinică individualizare.

GIULEȘTI

? rezultate
CUPLAJ — AZI ÎN

In cadrul pregătirilor 
tăzi pe stadionul din

pe Flacăra roșie București, iar prima 
garnitură urmează să joace cu Dina
mo Obor (partida nu a fost încă defi
nitiv perfectată).

In sfîrșit, lotul de juniori U.E.F.A. 
va evolua din nou la Brașov. Adver
sar: Steagul roșu.
VOR SĂ CONFIRME COMPORTAREA 

DIN TOAMNA...

Dornici dc a confirma buna compor
tare din turul campionatului, fotbaliștii 
de la Carpați Sinaia se antrenează cu 
asiduitate, sub conducerea antrenorului 
loaehim Moltloveanu.

Lotul echipei este următorul : Cojo- 
caru, Pauluru, Oanță, l'itceaiiu. Radu
lescu, PațKidopol, Ispas, liucur. Talomir, 
Dulamă. llagivrete, Zangor, Horvath, 
Dumitrii!. Petrescu, Decu, Focșeneanu, 
Feldman

VICTOR ZBARGEA-coresp.

Remedierea deficiențelor nu poate fi 
realizată, iar execuțiile cu piciorpl 
stitțg, trasul la poartă cu capul în 
luptă cu un adversar, trasul la poar
tă direct, centrările din viteză, pasele 
la distanțe mari, preluările combinate 
cu mișcări înșelătoare nu pot fi 
bilite și perfecționate deeît pe 
un?i aieiiie individualizări și a 
lui individual.

— Ciclurile 
ceasta etapă 
asemănătoare 
competițională.

— în ce privește intensitatea antre
namentelor, aceasta trebuie in așa fel 
gradată incit Ia două antrenamente să 
fie maximă, iar la restul antrenamen
telor din ciclul săptămînal — medie.

— Jocurile de pregătire se vor face 
cu adversari diferiți. La început cu ad
versari din categorii inferioare, apoi 
— treptat — din categorii superioare, 
cel puțin egali. In jocurile pregătitoa
re (de școală și verificare) se va pune 
accent deosebit pe: ieșirea organizată 
din apărare iu atac, cursivitatea ac
țiunilor de atac și finalizarea lor, 
respectarea sarcinilor defensive ale 
mijlocașilor etc.

— Pe toată durata etapei precompe- 
tiționale. dozarea efortului se va 
cu multă atenție. Antrenorii vor 
labora cu medicii. Aceștia vor 
controale periodice și sondaje la 
trenamente, mai ales la jucătorii

resta- 
baza 

lucru-

din a-de antrenament 
precompetițiouală sint 

cu cele din perioada

face 
co- 

face 
an- 

....... cu- 
noscuți ca fiind mai puțin rezistenți 
la eforturi mari.

în compania Fa- 
a II-a din cate-

supune ambele

PețroșețUde la Jiul 
pregătirile, in vederea 
aer liber, indiferent de

întrecerile „Cupei de iarnă" continuă

echipelor, as- 
Giufești sint 

programate — după cum am anunțat 
e- două intilniri in cadrul unui cu
plaj:

Ora 13,30: Rapid tineret — Dinamo 
Obor (echipa Carpați Sinaia, care fu
sese solicitată, a renunțat la această 
întîlnire).

Ora 15,30 : Rapid — Lotul de ju- 
rjj^ri V.E.F.A.

■^Tîchipele vor alinia formații com
plete. Lotul de juniori, de pildă, ta 
juca în următoarea alcătuire: Suciu — 
Ivăncescu, Petcscu, Măndoiiț — Ger- 
gely, Cicu — -Avram, Papait, Pavlo- 
vlci, Bitlan, Hajdu. Rezerve: Adama- 
che, Pal, Jamaischi, Pleșa, Năsturea- 
scu și Voinea. Marți, lotul de juniori 
a jucat cu Progresul tineret și a Câș
tigat cu 6—3 (4—3).

DUMINICĂ, NOI JOCURI 
DE VERIFICARE

Meciurile de antrenament publice 
vpr continua duminică.

Petrolul Ploiești, de pildă, care azi 
joacă la două porți cu echipa sa de 
ținereț. duminică va primi vizita e- 
chipei Poiana Cimpina, liderul seriei 
I a categoriei B. Partida va avea loc 
pe terenul Raf. 6 din Ploiești.

Formațiile bucureșțene Rapid, Di
namo și Progresul, de asemenea, vor 
susține jocuri publice.

Rapid va întîlni pe Dinamo Bacău 
in Giulești (ora 11). avînd in deschi
dere meciul Rapid tineret — Metalul 
București (ora 9).

Dinamo se va deplasa la Constanța, 
unde se va antrena 
rului, liderul seriei 
goria B.

Progresul iși va
yformații unei noi verificări, pe tere- 
' nul „Vulcan": cea de tineret va întilni

Dintre partidele de tenis desfășu
rate marți și miercuri in cadrul com
petiției „Cupa de iarnă", singura care 
a oferit un spectacol mai bun a fost 
cea care a opus pe Burcescu lui Ilie 
Năstase. Victoria a revenit primului 
cu 6-3, 6-4, după numeroase schim
buri de mingi de un nivel tehnic sa
tisfăcător. învinsul a dat o replică 
viguroasă lui Burcescu. arătindu-se 
intr-un simțitor progres. In rest, au 
fost meciuri neinteresante, fie din 
cauza jocului slab al unor sportivi 
(Bardan, Julieta X'amian). fie din 
cauza diferenței mari de valoare din
tre competitori (Bosch — Neagu, Eleo
nora Roșianu — Gabriela Voinescu, 
Cristina Doboșiu — Caria Klahre.

Iată cîteva rezultate: SIMPLU
BARBAȚI, turul I: Bardan - C. Con
stantin 6-1, 6-1, C. Popovici — Budoiu 
6-3, 1-6, 6-3, Andreescu — Preda 5-7, 
9-7, 9-7, Mita - Cristescu 6-0. 6-1, 
Cruceanu — Dimache 6-3, 6-3, turul 11: 
D. Viziru — R. Niculescu 6-3, 6-2.
Bosch — Neagu 6-1, 6-1, Bardan — C. 
Ionescu 6-1, SIMPLU FEMEI,

turul I: Julie ta Namian — Doina 
nid 6-2, 6-0, Eleonora Roșianu — 
briela Voinescu 6-0, 6-1, Cristina 
boșiu — Caria Klahre 6-1, 6-1.

Astăzi. întrecerile continuă intre 
orele 8 și 13, iar miine între orele 8 
și 20. Toate meciurile au loc în sala 
de sport din calea Plevnei nr. 114.

r otball știi 
iși continuă 
returului, in 
starea timpului. Ei pot fi tăunii pe 
stadionul din Petroșeni făcind antre
namente fie de condiție fizică, fie 
de tehnică individuală. In pregătirile 
lor, ei folosesc diferite mijloace, 
printre care exercițiile la aparatele 
ajutătoare.

In fotografie: jucătorii Jiului fac 
exerciții de alergare peste obstacole 
(porți mici) .

Foto: Ch. Amuza

PRONOSPORT

Etapa a doua 
„Cupei de iarnă** 
zilele tie 9, 10 și 11 februarie va 
loc cca de a doua etapa a „Cupei 

rezervată călăreților bucureș-

a
In

avea
de iarnă“
Icni. Vor participa sportivii de la Dina- 
•nw, Știința și Steaua București. Compe
tiția se va desfășura în manejul închis 
al clubului Steaua din Calea Plevnei. 
coif eu strada Șt. Furtună.

Vă prezentăm concursul nr. 6. al că
rui program cuprinde trei meciuri din 
campionatul R.P. Bulgariei și nouă din 
campionatul italian, adică la fel ca și 
cel de duminica trecută :

I. Levski Sofia — Spartak Plovdiv. 
Spartak, jucind duminica trecută la 
Plovdiv, a dispus de liderul campio
natului, ȚDNA, ceea ce demonstrează 
că echipa este in formă. In schimb, 
Levski a pierdut la limită (1—2) me
ciul de la Varna. De data aceasta insă, 
jucind pe teren propriu, Levski va 
căuta să obțină victoria.

II. Lokomotiv Plovdiv — Lokomotiv 
Solia. Un derbiu în... familie. Indicăm 
un „X", dar și victoria gazdelor este 
posibilă.

III. Marek St. Dimitrovo — Slavia 
Sofia. Cu toate că echipa gazdă deține 
„lanterna", ea a început returul prin- 
tr-o victorie în deplasare (1—0 cu Be- 
roe). Pronostic: 1, x.

IV. Spăl. — Internazionale. Oricit 
ar atîrna de greu în balanță avantajul 
terenului, Spăl poate obține de Ia In
ter, în formă actuală a acesteia, cel 
mult un punct.

V. Catania — Juventus. Pronostic: 
x, 1.

VI. Padova — Sampdoria. Un meci 
în care ambele echipe au șanse la vic
torie. Pronostic: 1, 2.

VII. Atalanta — Bologna. Bologna

poate scoate un „X" Ia Bergamo. Pri
ma șansă însă, o are tot Atalanta.

VIII Fiorentina — Palermo. Prono
stic: „1“.

IX. Torino — Udinese. Pare-se că 
echipa din Udinese a început să se 
împace cu gindul retrogradării. Nu 
poate spera nimic la Torino; prono
stic .1“

X Roma — Lecco. Alt solist în per
spectivă. Pronostic: „1*.

XI. Mantova — Larerossi. Mantova 
joacă Jaine pe teren pr priu. Lanerossi 
poate obține cel mult un meci egal.

XII. Milan — Venezia. In tur. la Ve
nezia, milanezii au pierdut. Acum șan
sele sint de partea gazdelor: prono
stic J”.

PRONOEXPRES
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ME SCRIU JUCĂTORII

M-am convins de importanța 
și rolul pregătirii fizice multilaterale

Probtema pregătirii fizice multila
terale a sportivilor ocupă un loc im
portant în preocupările tehnicienilor 
noștri. Rezultatele de răsunet mondial 
obținute de sportivii sovietici, precum 
și de sportivii noștri in unele disci
pline, se datoresc și unei ridicate pre
gătiri fizice multilaterale. Nu intiiii- 
plător colegiul central al antrenorilor 
de fotbal acordă o deosebita impor
tanță pregătirii fotbaliștilor in aceas
tă direcție, pentru a face față cerin
țelor jocului modern. Realitatea și ce
rințele fotbalului nostru au impus a- 
ceaslă schimbare în metodica pregă
tirii echipelor. Unii jucători nu au 
înțeles sau nu vor să înțeleagă nici 
astăzi necesitatea acestei pregătiri, 
care dezvoltă o capacitate ridicată de 
lucru a organismului, ajută la întări
rea calităților psihice (perfecționarea 
proceselor de percepție și reprezentare, 
de gîndire și de imaginație). Obișnuiți 
cu un alt regim de antrenament — mai 
ușor, mai comod —, care nici pe de
parte nu mai corespunde cerințelor 
actuale ale fotbalului modern, se plîng 
că durata antrenamentelor ar fi prea 
mare, că numărul lor ar întrece... pu
terile lor etc., etc. în realitate, din 
cauza unei atitudini refractare sau de 
comoditate față de o cantitate sporită 
de muncă, organismul tor nu-i pregă
tit pentru un efort susținut necesar 
unui antrenament de durată sau intens. 
La o asemenea capacitate de lucru se 
ajunge printr-o prealabilă și temei
nică pregătire fizică multilaterală.

Personal m-am convins de impor
tanța și contribuția pregătirii fizice 
multilaterale. în timpul cit am fost 
student la Institutul de Cultură Fi
zică, pregătirea pe care o efectuam 
prin practicarea altor discipline spor
tive mi-a asigurat baza activității. 
Lecțiile regulate de gimnastică, atle
tism, inot, schi, ca și cele de jocuri 
sportive (baschet, handbal, volei) au 
contribuit la formarea multor deprin
deri motrice, ușurindu-mi însușirea 
elementelor de tehnică și tactică, fapt 
care a dus implicit la ridicarea mă
iestriei sportive. De asemenea, mi-ani 
dat seama că aceaslă activitate mul
tilaterală ridică la un nivel înalt 
calitățile fizice. Mijloacele folosite î-a 
lecțiile de antrenament din atletism, 
gimnastică și jocuri sportive au dus 
la o îmbunătățire continuă a vitezei 
și forței.

Pregătirea fizică multilaterală tre
buie să constituie o preocupare per
manentă. Ea nu se întrerupe, așa cum 
se întîmpiă in multe cazuri, sau nu 
începe numai în perioada pregătitoa
re. întreruperea pregătirii fizice mul
tilaterale face ca anumite deprinderi 
și calități fizice să-și piardă din va
loarea lor. De aceea majoritatea echi
pelor noastre au luat un start slab în 
campionatul 1961—1962. Faptul că în 
concediu jucătorii au trecut Ia o odih
nă totală, intrerupînd pregătirea lor, 
a determinat o scădere vizibilă a for
mei majorității jucătorilor. Aceștia 
și-au pierdut din rezistență, suplețe, 
viteză și — ca o consecință — șt din 
valoarea tehnică și tactică, iar jocu
rile au avut un nivel calitativ scăzut.

In prezent sintem cu toții in plină 
activitate pentru începerea returului 
campionatului de fotbal. Fiecare ne-ara 
dat seama cit de bine am suportat pri
mele pregătiri in sală sau in aer liber, 
fără febră musculară, fără rețineri la 
anumite mișcări. Deci, cu o capacitate 
mărită de lucru. Aceasta se datoreș'e 
laptului că in perioada de tranziție 
activitatea nu s-a întrerupt, dimpo
trivă, au lost respectate mai mult ca 
oricipd sarcinile acestei perioade. In 
acest an — in vacanța de iarnă — ma
joritatea echipelor noastre au conti
nuat pregătirea fizică multilaterală.

■fere temporară, a pregătirii fizice, dar 
mai tîrziu creșterea devine lentă si 
— din această cauză — rezultatele 
nu sint satisfăcătoare. In acest fel 
se dezvoltă unilateralitatea. Sint ju-, 
cători care au mișcări rigide (Dinu- 
lescu. Cacoveanu, Dridea), nu au vi
teza necesară (AAateianu, Macri, Var
ga —• Steaua) sau nu au rezistență 
(R. Lazăr. Varga, GaoeJ.

De-a lungul campionatului, unele 
calități iși pierd din valoarea lor dacă 
nu se lucrează permanent pentru men
ținerea pregătirii fizice. Aceasta este 
de îapt una dintre cauzele instabilității 
formei jucătorilor de la o etapa la 
alta sau chiar a întregi-i echipe, așa 
cum din păcate se observă in jocul 
unora dintre ele. Desigur că in pe
rioada competițională ponderea nu tnaî 
cade pe pregătirea fizică, ci se văii 

un grad cit 
noi și a trac
es re dm di- 
un grad ri- 
este absolut

■ necesar ca pe bază de individualizare 
să se ajungă la dobindirea unei pre
gătiri fizice multilaterale corespunză
toare necesităților și eforturilor cerute

• de jocuri.
i Jucătorul trebuie să fie convins că 

baza activității sportive, ridicarea mă
iestriei sportive, o constituie interesul 
pentru pregătirea fizică multilaterală.

. Nu este suficient să ne mulțumim 
numai cu ceea ce exersăm în cadrul

■ antrenamentelor comune. Ridicarea mă
iestriei sportive individuale trebuie să 
fie o preocupare permanentă pentru 
jucători.

In continuare, am să dau cîteva e- 
xemplc de exerciții care nu-mi lipsesc 
din programul meu șăptăminal și pe 
care le consider că sint utile și ce
lorlalți fotbaliști :

1 Exerciții pentru menținerea și dez
voltarea mobilității articulare, de în
tindere a musculaturii, de mărire a 
elasticității și rezistenței musculares 
fandări — genuflexiuni, lec-mări (ine
le), balansări (membrele j.iimrioare și 
superioare), exerciții de aplecări, de 
îndoiri, de răsuciri, de r..\< «goliri (di
verse variante). $e pune accent pe 
dezvoltarea mobilității .rticulare co- 
xofeniurale și articulației genunchiu
lui

2. Exerciții pentru îmbunătățirea vi-, 
tezei de reacție și totodată a rezisten
ței specifice.'Pe lingă celelalte exer
ciții pentru dezvqltarga vilaș/ri de re
acție folosite în antrenamentele co
mune, acest exercițiu pe carp il re
dau, ii folosim in cadrul antrenamen
tului individualizat imp.rgună cu cei
lalți colegi din apărarea imediată, lată 
exercițiu! (vezi schița) : la o distanță 
de circa 20 ni de poartă jucătorii se 
așază în șir. în sțînga și în dreapta 
șirului de jucători. Ia p distanță de 
3—5 in, se află cite o minge. La co
manda antrenorului, jucătorul se de
plasează spre dreapta și lovește min
gea cîi piciorul, trimițind-o cit mai 
precis spre poartă Apoi se deplasează 
cu maximum de viteză către mingea 
cealaltă pe care o aruncă cu mina 
spre poartă căutind să marcheze. Ple
carea se poate face din diferite poziții 
(sîind, șezînd, din întoarcere, culcat 
etc.) Exercițiul poate fi efectuat sub 
formă de concurs.

3. Exercițiu pentru îmbunătățirea de
tentei : stînd pe un picior, celălalt ii» 
sprijin pe bancă sau scaun, ridică ?u 
ivciorul de pe sol o greutate (halteră, 
minge medicinală sau extensor). Nu
mărul ridicărilor și genuflexiunilor va
riază in funcție de greutatea folosită 
si dp gradul de pregă'jre al jucătoru
lui.' Se recomandă după fiecare 
exercițiu o relaxare a grupelor mus-

harte la efort. Se im-

căuta menținerea ei la 
mai ridicat prin exerciții 
tive. Pentru acei jucători 
ferite motive nu au atins 
dicat al pregătirii fizice,

Consider că aceaslă acțiune, recoman
dată de federația de fptbal, și-a atins 
pe deplin șccpul. S-au practicat o 
complexitate de exerciții și au fost 
folosite o serie de mijloace (indicate 
de colegiul central a) antrenorilor), 

■ care ne-au ajutat să ne de&ăvîrșim pre
gătire? fizică multilaterală.

Din ce în ce mai mult antrenorii și 
jucătorii s-au convins cp folosirea ex
clusivă a practicării exercițiilof spe
cifice fotbalului nu asigură o bună 
pregătire fizică. Este adevărat că a- 
ceastă activitate exclusivă dă o creș-

oCeg&

o Mi ng i
x Jucători

Drumu/jucdfor/7or 
lidector/â mingii.

<a ridicarea .să se tai'ș cit maigunc ■, . Iii-''-

Pregătirea individuală in scopul în
lăturării unor deficiențe ip pregă
tirea fizică, ținerșa la zi cu strictețe 
p jurnalului de autocontrol. îmbinate 
cu o viață sportivă normală sint mij
loace care contribuie la desăvîrșirea 
pregătirii fizice multilaterale, facțor- 
jără de .care nu se pot obține perfor
manțe înalte.

ION MOTROC
asistent I.C.F., jucător al echipei 

de fotbal Rapid București



Intilnirc internațională de hochei pe gheată

Eînheit Berlin — Știința București 4-2 (1-1, 1-0, 2-1)
Cupa campionilor europeni la handbal in 7

„NE TREBUIE 0 VICTORIE CARE SĂ NE SCUTEASCĂ
Filip și Fischer conduc 

in turneul interzonal

Fază la poarta echipei Einheit
Foto: P. Romoșan

Patinoarul artificial a găzduit marți 
seara întîlnirea internațională amicală 
dintre echipele Einheit Berlin și Știin
ța București.

Pentru echipa bucureșteană, în for
mula in care a jucat, alcătuită din 
elemente tinere, de perspectivă, me
ciul a fost deosebit de util. Oaspeții 
au aliniat o garnitură tenace, cu evi
dente înclinații spre un joc modem, 
în rindurile căreia am remarcat pre
zența unor hocheiști experimentați, 
componenți ai echipelor A și de ti
neret ale R.D.G., ca Szengel, Zander, 
Thill, Schuhkerht, Winkler și alții. 
Alături de aceștia portarul Patzschke 
și înaintașul Gerhard Dietz s-au do
vedit posesorii unui patinaj bun, ju- 
cînd în forță și cu multă dexteritate 
în mînuirea crosei.

Ținerii jucători de la Știința, din 
rindurile cărora fac parte numeroși 
componenți ai lotului de tineret, au 
dovedit lipsă de omogenitate, datorită 
și nivelului diferit de pregătire și, în 
general, lipsei de experiență în jocu
rile internaționale. Iată de ce spu
neam că meciul de marți seara le-a 
fost deosebit de util.

In ceea ce privește desfășurarea 
jocului, ea a purtat amprenta scopu
rilor urmărite de cele două echipe : 
oaspeții — acomodarea cu patinoarul

Schiorii cehoslovaci participă 
in număr mare la mondialele

de ia Zakopane
• Schiorii cehoslovaci își continuă 

antrenamentele pentru campionatele 
mondiale (probele nordice) progra
mate intre 18 și 25 februarie la Za
kopane în R. P. Polonă. Din lotul 
masculin fac parte, printre alții, Ru
dolf Ciliik, Vit Fousek, Ladislav 
Hruby și Viaceslav Jerabek. Pentru 
probele feminine au fost selecționate 
Eva Brizona, Eva Paulusova, Vlasta 
Srnkova, Jarmila SkodoVa și Eva 
jSnerbergerova. Dintre săritorii de la 
trambulină se remarcă prezența în 
echipă a campionului Jachin Bulin, 
precum și a altor schiori de valoire 
©a Rudolf Dubek și Josef Matus.

și joc de antrenament, „încălzire" 
(cum s-ar spune) in vederea meciuri
lor grele ce le au de susținut in ca
drul „Cupei Bucurețtiului“, iar gaz
dele - rodarea echipei, omogenizarea 
ei. In prima repriză s-a jucat incildL 
anost, cu greșeli de ambele părți. In 
minutul 9. scăpat pe contraatac, talen
tatul jucător Gerhard Dietz, ajutat 
de colegul său Joeks. prinde pe picior 
greșit pe Crișan și înscrie un gol pa- 
rabil, după părerea noastră. Abia pus 
la centru, pucul este în posesia jucă
torilor noștri. Antal pasează lui Fio- 
rescu. acesta trage de la distanță ți 
in clipa cind așteptam ca Patz6cbke 
să repună pucul in joc am văzut a- 
prinzindu-se becul roșu: 1—1. Repri
za a doua este ceva mai animată, cu 
dese ocazii de ambele părți, rezolvate 
fie de apărare, fie de portari, care 
s-au evidențiat prin intervenții spec
taculoase și salutare. In minutul 39, 
același Gerhard Dietz trage fulgeră
tor, Crișan interceptează cu crosa, 
dar șutul e prea tare și pucul rico
șează in poartă: 2—1 pentru oaspeți.

In cea de a treia repriză ambele 
echipe luptă dirz pentru rezultat. Fa
zele se succed cu repeziciune de ‘ta 
o poartă la alta. Crișan, tinărul por
tar al echipei Știința a apărat cu 
brio citeva situații deosebit de difi
cile, intervenind curajos. Experiența 
oaspeților iși spune insă cuvîntul. In 
timp ce înaintarea Științei înscrie o 
singură dată prin Florescu, care a 
reluat de aproape șutu; tras de Niță 
și respins de un apărător? oaspeții 
marchează in minutele 53 și 56 prin 
Joeks și Thill, obținînd 
victorie.

Au arbitrat S. Schomer 
Ion Florescu (R.P.R.).

M

DE EMOȚII IN
Câștigătoarele primei ediții a „Cu

pei campionilor europeni" la handbal 
în 7, jucătoarele de la Știința Bucu
rești, se află în fața unui nou exa
men dificil, de data aceasta însă cu 
caracter internațional. După cum se 
știe, primul lor joc cu campioana 
R.P.F. Iugoslavia, O.F.K. Belgrad din 
semifinalele actualei ediții a acestei 
importante competiții continentale este 
programat duminică după-amiază in 
sala Floreasca.

întotdeauna păstrarea unui trofeu 
a fost mai dificilă decît însăși cuce
rirea lui. Și acest lucru este foarte 
binecunoscut și de handbalistele 
Științei București care — în meciu
rile anterioare cu Rapid București — 
ne-au arătat că sînt decise să repete 
performanța de anul trecut De acest 
lucru ne-am putut da seama și mai 
bine asistind la unul din ultimele an
trenamente ale formației bucureștene.

Toate elementele pregătirii șînt în
drumate cu mult entuziasm de tînă- 
rul antrenor loan Bota, iar conștiin
ciozitatea cu care fiecare jucătoare 
participă la reușita schemelor de apă-

MECIUL RETUR"
rare sau de atac este de-a drîptul 
remarcabilă. Toate componentele echi
pei exersează cu rîvnă aruncări la 
poartă din cele mai diferite poziții, 
în situații cît mai apropiate de cele 
de joc. Iar la sfîrșit, un joc scurt 
pentru aplicarea în practică a celor 
pregătite în mod teoretic. în zilele care 
au mai rămas pînă duminică, echipa 
va susține și un joc de verificare în 
compania unei formații de juniori.

„Experiența meciurilor anterioare 
ne-a arătat că primul joc este întot
deauna decisiv — ne-a declarat căpi
tanul echipei Josefina Ștefănescu. De 
aceea vom lupta din toate puterile 
pentru a obține duminică o victorie 
care să ne scutească de emoții în me
ciul retur de la Belgrad. Și eu cred 
că dacă ne vom mobiliza toate for
țele o vom putea realiza. Nu vrem să 
ne dezamăgim suporterii!"

In încheiere, un ultim amănunt: 
jocul va fi condus de Georg Mihalc 
(R.D.G.), care a arbitrat și meciul 
U.R.S.S.—R.P.R. de la Moscova, din 
preliminariile ultimului campionat 
mondial masculin.

Jucarea partidelor întrerupte în tur
neul interzonal a adus din nou în 
fruntea clasamentului doi lideri la ega
litate de puncte : marii maeștri M. Fi
lip (R. S. Cehoslovacă) și R. Fischer 
(S.U.A.) Amîndoi acumulează 5 puncte 
din primele 6 partide, avînd astfel cel 
mai bun „start" din lotul de 23 con- 
curenți care se întrec pentru calificarea 
în etapa viitoare a campionatului mon
dial de șah, turneul candidaților. După 
cum se știe, primii șase clasați în tur
neul de la Stockholm, se vor întîlni 
din nou în cursul acestui an — împreu
nă cu cei doi calificați de drept, Tal 
și Keres — pentru desemnarea viito
rului adversar al actualului campion al 
lumii, marele maestru sovietic M. Bot- 
vinik.

Iată rezultatele întreruptelor disputa
te luni seara la Stockholm : Fischer— 
Barcza 1—0, Pctrosian-Korcinoi */2—*/2 
Portisch—Pomar J/2—V2» Uhlman—Her
mann 1—0, Gheller—Korcinoî l[2— 
Bertok—Yannvski */2—*/2, Benko — 
Scltweber 1—0.

In runda de marii numai trei partide 
s-au terminat în primele cinci orc de 
joc. Bolbochan a făcut remiză cu Pe
trosian, Bertok cu Stein și Aaron ca 
Y anovski.

o meritată

(R.D.G.) și

COSTEA

Vdlcri Brumei distins
NEV YORK, 7 (A ger pres). Premiul 

Federației Helms, care se acordă anual 
în S.U.A. celui mai bun sportiv de pe 
fiecare continent a fast acordat atletu
lui sovietic Foieri Brumei, recordman

cu Premiul Helms
mondial la proba de săritură în înăl
țime, ca sportivul nr 1 din Europa. 
Această distincție sportivă a mai fost 
acordată în anul 1958 decatlonistului 
sovietic Vasili Kuznețov.

In clasament, Filip și Fischer (5 p.) 
sînt urmați de Uhlman și Bolbochan 4’/2, 
Pomar 4, Petrosian, Benko, Gligorici 
și Yanovski 3%, Korcinoî, Pohsch, 
Schweber și Bertok 3, Gheller, 
Barcza și Olafsson 2lf2, Teschner, Bis- 
guier și Cuellar 2, Bilek și Hermann 
l*/2, Aaron 1. Jucătorii sublimați au 
disputat o partidă mai mult.

federația internațională de schi 
a anulat campionatele mondiale de ia Chamonix
IN LOCUL LOR SE VA DISPUTA LA CHAMONIX UN CONCURS INTERNATIONAL

timele evenimente provocate 
ția autorităților occidentale 
participarea unor sportivi străini la 
campionatele mondiale de schi de la 
Chamonix complică dezvoltarea con
tactelor internaționale dintre sportivi. 
Comitetul Olimpic Internațional re
gretă că-în pofida eforturilor sale mai 
există bariere care limitează partici
parea la competițiile internaționale a 
sportivilor din unele țări.

„Prin aceasta se încalcă unul din 
principiile importante ale spiritului o- 
limpic: egalitatea între toți sportivii, 
indiferent de rasă, convingerile lor po
litice, religie" — a declarat Armări^ 
Massard.

PARIS 7 (Agerpres) —
Federația internațională de schi a 

hotărit să anuleze campionatele mon
diale de probe alpine care urmau să 
înceapă la 10 februarie la Chamonix. 
Această măsură a lost luată în urma 
refuzului guvernului francez de a a- 
corda vize de intrare membrilor echi
pei de schi a R.D. Germane. Cu toate 
insistențele Federației internaționale de 
schi și în ciuda protestelor opiniei 
sportive din lumea întreagă, campio
natele mondiale de schi au fost torpi
late din vina acelora care caută să 
împiedice dezvoltarea colaborării spor
tive internaționale.

In ultima instanță. Federația inter
națională de schi a trimis un apel pre
ședintelui S.UA, Kennedy și premie
rului britanic, Mcmillan pentru a in-

Pregătirile fotbaliștilor maghiari
Echipa selecționată de fotbal a R.P. 

Ungare își va începe in curind pregă
tirile în vederea turneului final al cam
pionatului mondial din Chile. Selecțio
nerul Lajos Baroti a alcătuit un lot 
de 30 de jucători : Grosics. Fan- 
go, Ilku, Szentmihaly (portari) ; Ma- 
tray, Sipos, Rajna, Sovari, Sarosi, 
Csupak (fundași) ; Solymosi, Szojka.

Nagy. Kotasz. Szepesi (mijlocași) ; San
dor, Satori, Farkaș, GSrocs, Bozsik, 
Dunai, Albert. Monosteri. Tiehv, Kuhar- 
szki,
csak.

In
dașul
Pecs,

Menczd, Vasas. Fenyvesi, Szim- 
Soos (înaintași).

Iot figurează doi debutanți : fun- 
stînga Csupak. care joacă la 

și aripa stingă Soos, de la Komlo

SUB
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• A. CERNIȘEV, antrenorul reprezen

tativei de hochei pe gheață a U.R.S.S., 
a comunicat că va introduce în lotul 
reprezentativ o serie de jucători tineri 
care s-au evidențiat în partidele con- 
tind pentru campionatul unional de ho
chei de gheață. Printre noij promovați 
se află Poleaev — portar. Kuzmin, Droz
dov si Brejnev - fundași, Țîpleakov, De- 
konski și Orceakov — atacanți.
• O INTERESANTA competiție de na- 

tație s-a desfășurat zilele trecute în ba
zinul micului orășel Leichtenberg din 
Republica Democrată Germană. La con
curs au luat parte înotători din cinci 
generații : cel mai tînăr concurent avea 
3 ani, iar cel mai vîrstnic — 81 de ani. 
Este interesant de menționat că cel mai 
vîrstnic participant la acest concurs a 
fost Kurt Malisch, cunoscut iubitorilor 
de natație de la începutul secolului. De 
altfel, La Jocurile Olimpice din anul 
1912 el a cucerit medalia de bronz. 
După cum se vede, fostul medaliat o- 
iirnpic continuă să facă sport și astăzi.
• R.S. CEHOSLOVACA este prima 

tară care a cerut dreptul de organizare 
a campionatelor mondiale de handbal 
in 7 masculin pentru anul 1965. Ulterior 
și federația de specialitate din Dane
marca a solicitat forului internațional 
să-i acorde acest drept. Potrivit unui a- 
oord intervenit între federațiile de hand
bal din Danemarca și Suedia, în cazul 
cînd campionatele mondiale din anul 
1965 ar fi organizate în Danemarca, o 
parte dintre întilniri ar urma să aibă

loc în orașele Malmo. Lund și Helsing
borg.
• COMITETUL de organizare a cam

pionatelor mondiale de fotbal a hotărit 
să deceamă diplome si medalii și echi
pei olasate pe locul IV in competiția din 
Chile. S-a stabilit astfel ca prima cla
sată să obțină medalii de aur, cea si
tuată pe locul II — medalii aurite, echi
pa clasată Pe locul III — medalii de ar
gint, iar cea de a patra clasată — me
dalii de bronz.
• LA REÎNTOARCEREA din R. D. 

Germană, antrenorul reprezentativei de 
hochei pe gheață a Elveției, Reto Del- 
non, a fost scos din funcția pe care o 
deținea pentru motivul că. intr-o de
clarație publicată in ziarul „Voix Ou- 
vriere- el a vorbit în termeni elogioșl 
despre realizările oameni'or muncii din 
R.D. Germană, despre sistemul de or
ganizare a mișcării sportive din această 
(ară... Și să nu uităm că în Occident 
nu se pierde nici un prilej pentru a 
se vorbi despre așa-zisa „libertate a 
cuvîntului".
• CU PRILEJUL jubileului de 90 de 

ani de la nașterea cunoscutului patina
tor rus N. A. Panin, câștigător al me
daliei de aur la cea de a IV-a ediție a 
J.O. la patinaj artistic, la recentele 
campionate unionale de patinai artistic 
a fost instituită o cupă specială intitu
lată „Cupa N. A. Panin“.
• O ANCHETA interesantă a fost or

ganizată zilele trecute printre centri a- 
tacanțî ai echipelor de fotbal din prima

categorie a campionatului R.D. Germa
ne. Aceștia au fost întrebat! in legătu
ră cu cel mai bun portar din R.D. Ger
mană. Surprinzător, victoria nu a re
venit titularului reprezentativei R. D. 
Germane. Spickenagel, ci portarului 
Jiirgen Heinsch. de la echipa Empor 
Rostock.
• FEDERAȚIA cehoslovacă de pati

naj artistic a desemnat echipa care va 
reprezenta țara prietenă la viitoarele 
campionate europene și mondiale. La 
probele feminine — Mrazkova. Grojae- 
va, Pokoma, iar la probele masculine — 
Divin ; la perechi — Kubikova—Votruba; 
La dans ; frații Romanov ' - - - •
Babicka—Holan.
• ECHIPA vieneză de 

avea perfectat un turneu __ 
meciuri pentru luna februarie in Repu
blica Arabă Unită. Zilele trecute însă, 
federația egipteană de fotbal a comu
nicat echipei austriece că nu sint șanse 
ca turneul să fie încununat de succes 
în Republica Arabă Unită. După cum 
se știe, la începutul lunii ianuarie, re
prezentativa Austriei a fost întrecută cu 
1-0 de selecționata R.A.U. la Cairo.

• CHRISTA STUBNIK, cunoscuta 
sprinteră a R.D. Germane, cîștigătoarea 
medaliei de argint la J.O. de la Mel
bourne, a hotărit ca. începînd din a- 
oest an, să se dedice muncii de pre
gătire a tinerilor sportivi din R. D. 
Germana pentru perfecționarea măies
triei acestora.

și perechea

fotbal Austria 
de mai multe

terveni în favoarea acordării vizelor 
de intrare schiorilor din R. D. Ger
mană. Pînă marți nu s-a primit nici 
un răspuns la acest apel, astfel că Fe
derația internațională de schi a fost 
pusă în situația de a pune în aplicare 
prevederile statutului său.

Totodată Oficiul de voiaj din Berli
nul occidental a anunțat că nu va 
rezolva favorabil documentele sporti
vilor din R. D. Germană pentru ple
carea în Franța.

După cum transmite corespondentul 
din Berlin al agenției TASS, ca și în 
cazul echipei de hochei a R.D. Ger
mane, în rolul de frînă în dezvoltarea 
contactelor sportive, occidentul a fo
losit din nou Oficiul de voiaj din Ber
linul occidental, aflat sub controlul 
S.U.A., Franței și Angliei.

Potrivit știrilor transmise de agen
ția „France Presse", în locul campio
natelor mondiale, la Chamonix se va 
desfășura un concurs internațional de 
schi sub egida F.I.S. La competiții nu 
vor participa însă o mare parte 
schiorii țărilor europene înscrise 
țîal la campionatele mondiale.

★
Armand Massard, vicepreședintele 

Comitetului Olimpic Internațional și 
președinte al Comitetului Olimpic fran
cez, a relevat intr-o declarație că ul-

• N-AR FI EXCLUS ca una din cele 
două țări a căror necalificare pentru 
turneul final ai campionatului mondial 
de fotbal a constituit o mare surpriză 
— Suedia, finalista campionatului din 
1958 și Franța, clasată pe locul al trei
lea — să ia parte totuși la marea între
cere fotbalistică din Chile. Explicația ? 
Columbia a anunțat că intîmpină mari 
greutăți cu formarea echipei. întrunit 
cluburile profesioniste refuză să „îm
prumute* jucători naționalei în perioa
da cînd au loc campionatele mondiale. 
In cazul cind Columbia nu va participa 
la turneul final. F.I.F.A. urmează să a- 
dopte fie soluția includerii Perului (ca 
a doua clasată 
cat Columbia), 
unui meci de 
Franța.
• ECHIPELE 

liei și Mexicului, calificate pentru tur
neul final ai campionatului mondial de 
fotbal, vor încheia pregătirile prin im
portante jocuri internaționale. Astfel, 
Italia va întîlni la începutul lunii mai 
echipa Franței și Belgiei. U-le mexican 
va juca cu echipa braziliană Flamengo 
și în Chile cu Universidad.• -------------- . .----- ------- -
chei

vor
rect __ ____ ___ _ . ___ „
clasați la J.O. de la Roma—Pakistan, 
India. Spania. Anglia — precum și e- 
chipa Japoniei ca țară organizatoare.

de opozi- 
față de

din 
ini-

I

in grupa in care a ju- 
fie aceea a disputării 

baraj între Suedia și
reprezentative ale Ita-

FEDERAȚIA internațională de ho- 
pe iarbă a hotărit la recentul con- 
de la Delhi că ia J.O. de la Tokio 
participa 16 echipe. Se califică di- 
in turneul de la Tokio primii patru

• în concursul atletic pe teren aco
perit de la Leningrad, recordmana 
mondială Tatiana Scelkanova a sărit 
la lungime 6,01, a alergat 60 m în 
7.6 și a parcurs 500 m în L16,4. Trei 
tineri 
și G.

atlcți : G. Efimov, G. Iniahin 
Dîk au sărit la înălțime 2.08 m.

Atleții sovietici Aleksandr Arti- 
Aleksei Konov, și Nikolai Ser- 

gheev au plecat în Elveția pentru a 
participa la crosul tradițional organi
zat de asociația sportivă muncitoreas
că „Satus". Concursul va avea loc 
la 11 februarie la Geneva.

• Pentru a treia oară în decurs de 
cîteva zile atletul american John (Jel- 
ses a corectat cea mai bună perfor
manță mondială de sală la săritura 
cu prăjina. Participînd la un coqcurs 
desfășurat la Boston, Uelses a reali
zat 4,895 m. Vineri, la New York, el 
sărise 4,88 m. Uelses întrebuințează 
o prăjină din fibre de sticlă.

• Comitetul Executiv al Federației 
internaționale de baschet a stabilit ca 
la turneul din cadrul J. O. de la To
kio să participe un număr de 16 echi
pe In afara echipei Japoniei, ca țară 
organizatoare, vor intra direct in tur
neul final : U.R.S.S., S.U.A., Brazilia. 
Italia, R. S. Cehoslovacă. Iugoslavia. 
R. P. Polonă și Uruguay. Pentru 
lelalte 7 locuri se va organiza un 
neu preliminar.

• In localitatea de sporturi de
nă Schmiedfeld a luat sfîrșit cam
pionatul de sărituri cu schiurile de la 
trambulină al R. D. Germane. Din 
nou titlul a fost cucerit de campio
nul olimpic Helmut Recknagel, care 
a totalizat 234,5 puncte (cea mai lun
gă săritură a sa a măsurat 75,5 m).

ce- 
tur-

iar-

S.UA

