
in domeniul edu-

(DAN VINTILA-coresp).

CURS DE INIȚIERE
TURISTICA

(GH. BENGA-coresp.)

NO1 MEMBRI U.C.F.S.

activitate

acum —

GHEORGHE CIOCAN-coresp. ,

SUS LA MUNTE

Cluj, prin grija comisiei de tu- 
a fost organizat un curs de inl- 
turistică. Peste 50 de muncitori

produce apoi coborișul vertiginos pe pîrtiile munților. Schiul este astăzi 
se întrec cu prilejul concursurilor din cadrul Spartachiadei de Iarna a 

afirmindu-se în număr tot mai mare.

Co- 
Mai" 
acti-

participanți in
— peste 350 — 

au avut

gală de 
cadrul între-

privesc Confe- 
un însemnat 
organizației 

de muncă ei 
îndeplinirea

’Continuare in pag. a 3-a

multă atenlie expunerea, punind apoi 
numeroase întrebări despre activita
tea sportivilor fruntași din țara noas
tră.

IN COMUNA PERETU A FOST 
CONSTRUITA O POPICĂRIE

aleși în organele

și guvern miș-

pe

MODERNA

★ ★ or-

SIMPOZION SPORTIV 
ORGANIZAT LA MEDIA?
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I E greu urcușul dar âtâ desfătare nu-fi 
tiicaz de nenumărat- tineri și tinere care 
\retului dar și in diferite alte competiții.

Miine, reprezentanții celor 
î.700.000 de membri ai U.C.F.S. 
te vor intilni în marea sală a Ate- 
leufui R. P. Romine la Conferința 
>e țară a Uniunii de Cultură Fizică 
i Sport. Delegați din toate regiu- 
îile țării, oameni ai muncii de la 
»raș? și sate, profesori, antrenori, 
ictiviști ai mișcării de cultură fi- 
:ică, sportivi fruntași, vor dezbate 
i vor discuta activitatea Uniunii 
loastre, modul cum au fost indepli- 
îite importantele sarcini trasate 
le partid mișcării de cultură fizică 
i sport.
Conferința U.C.F.S. va analiza 

ele mai actuale probleme ale 
ictivității sportive din țara noa- 
tră, va discuta darea de seama, 
a adopta Statutul și va alege or
fanele conducătoare ale U.C.F.S.

Acest important eveniment a fost 
recedat de adunările și conterințele 
le dări de seamă și alegeri desfă- 
urate in cadrul tuturor organiza- 
iilor și organelor noastre. Cu a- 
est prilej, membrii U.C.F.S. au a- 
lalizat și dezbătut in spirit critic și 
utocrifii^ munca desfășurată de ca
re organizațiile sportive, au luat 
lotăriri menite să ducă la imbună- 
ățirea activității in domeniul edu- 
ației fizice și a sportului. De a- 
emenea, au fost ■ • - _
e conducere ale cluburilor și aso- 
iațiilor sportive, în consiliile raio- 
ale și regionale U.C F.S., numeroși 
ameni ai muncii, destoinici, pri- 
epuți, iubitori ai sportului, hotăriți 
ă contribuie cu toate forțele și ca- 
acitatea lor la rezolvarea sarcinilor 
'a sa te de partid 
ării sportive.
Sportivii patriei 
nta U.C.F.S. ca 
'eniment în viața 
>astre. La locurile lor 
irticipă cu elan la 
ireinilor mărețe trasate de cel de 

IlI-lea Congres al partidului, 
iținind succese însemnate in în- 

recerea socialistă, in lupta pentru 
nbunătățirea calității produselor și 
dicarea calificării profesionale, 
țiemarea sportivă „Fruntași în întin

și sport" a găsit un puternic 
>u în rîndul maselor de membri 
JJ.C.F.S. Iată de ce tineretul nos- 
^Mrtiv se mîndrește cu nenu- 

iri^rnuncitori destoinici, inova- 
Iri, fruntași în producție.
Frumoase realizări au fost obți- 

Ute în întărirea organizatorică și 
dezvoltarea pe baze de mase a 

iscării noastre sportive.

Vineri dimineață, în Capitală, se vor deschide lucrările 
iferinței pe țară a Uniunii de Cultură Fizică și Sport. La lu- 
•i vor participa delegați aleși în conferințele regionale 
.F.S., precum și un număr de invitați.

pr- 'i
-'ij 11JI

Sub conducerea și îndrumarea or
ganizațiilor de partid, cu sprijinul 
organizațiilor sindicate și U.T.M., 
organizațiile U.C.F.S. au angrenat 
spre praoticarea exercițiilor fizice 
și sportului tot mai mulți oameni ai 
muncii, de diferite virste și pro
fesii, o mare masă de tineri și ti; 
nere de la orașe și sate, din școli 
și universități. Numai în perioada 
care a trecut de la reorganizarea 
mișcării de cultură fizică și sport 
au fost înregistrate milioane de 
participant! la marile competiții 
populare organizate pe întreg cu
prinsul țării. In acești ani, sporti
vii romîni au stabilit peste <30 de 
recorduri ale lumii, obținind tot
odată numeroase titluri de cam
pioni mondiali, europeni, balcanici 
și mondiali universitari. Pătrunși de 
un fierbinte patriotism socialist, ei 
se pregătesc cu simț de răspundere 
și perseverență, nu precupețesc nici 
un efort pentru a obține noi victorii 
pentru gloria sportivă a patriei.

Sportivii și iubitorii sportului 
își manifestă deplina convingere că 
dezbaterea multilaterală a activi
tății sportive desfășurate de la re
organizarea mișcării de cultură fi
zică și pină in prezent, va constitui 
nu numai un prilej de trecere în re
vistă a succeselor obținute, sub con
ducerea partidului, dar și de analiză 
profundă a lipsurilor care mai dăi
nuie in munca organelor și organi
zațiilor U.C.F.S,

Măsurile care vor fi adoptate Ia 
inclieierea lucrărilor Conferinței vor 
însemna un pas important spre în
deplinirea sarcinilor de răspundere 
ce revin mișcării sportive în lărgi
rea caracterului ei de mase, cuprin
derea Întregului tineret în practica
rea continuă a exercițiilor fizice, în 
îmbunătățirea necontenită a muncii 
de îndrumare și control, de pregăti
re temeinică a sportivilor și de ri
dicare a performanțelor în diferite 
ramuri sportive la nivelul cerințe
lor actuale.

Cu prilejul Conferinței pe țară a 
Uniunii de Cultură Fizică și Sport, 
sportivii noștri urează succes de
plin lucrărilor care încep miine în 
Capitală, dorind ca mișcarea spor
tivă să înregistreze victorii tot mai 
mari, în concordanță cu marile rea
lizări ale poporului romin pe dru
mul desăvirșirii construirii socialis
mului.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂÎ

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînd
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Sanataic și voioșie

Noul consiliu al asociației sportive 
Unirea de pe lîngă G.A.S. Peretu 
(raionul Roșiorii de Vede) a inițiat 
amenajarea unei popicarii, prin mun
că patriotică. Datorită entuziasmului 
și muncii bine organizate a fost dată 
în folosință o popicărie cu pistă de 
bitum. In această acțiune s-au evi
dențiat N. Zisu, Șt. Bulhac, M. Stoi- 
chița, C. Ienulescu ș.a.

(AL. C. POPESCU-coresp.)

Casa Pionierilor din Mediaș a 
ganizat in sala de festivități a Școlit 
nr. 4 un simpozion in cadrul căruia 
a fost făcută o expunere cu tema „Să 
ne cunoaștem sportivii fruntași ai 
patriei'. Cei peste 70 de pionieri din 
școlile nr. 1 și nr. 2 au ascultat

La 
rism, 
țiere 
de la uzinele Carbochim, Tehnofrig,
Unirea și de la C.F.R. urmează cu 
regularitate cursurile conduse de in
structorii voluntari ai asociațiilor 
sportive din localitate. La sfirșit de 
săptămînă, cursanții participă la ex
cursiile organizate în jurul orașului 
de O.N.T. „Carpați" și de A. S. Vo
ința.

Asociația sportivă 
troceni, 
clin București, desfășoară 
vitate pentru atragerea de 
în U.C.F.S. Numai în luna 
fost înscriși peste 50 de 
în U.C.F.S. Pentru a duce

A v în tul
de pe lîngă Atelierele „9 

o vie 
noi membri 
ianuarie au 
noi membri
o

sportivă susținută s-a hotărît ca în •- 
fara sporturilor practicate pînă 
fotbal, șah și tenis de masă — să se 
treacă și la formarea unei echipe de 
volei masculin.

Dinamo București a întrecut Progresul cu 2-1 (1-1) 
și a cîștigat „Cupa Primăverii44

Cupa Primăverii" la fotbal, organi
zată de consiliul orășenesc U.C.F.S. 
București, a luat sfirșit. Meciurile s-au 
desfășurat, în general, la un nivel teh
nic satisfăcător, justificlnd prin aceasta 
interesul spectatorilor care, atît dumi
nică cit și ieri, au umplut pină la refuz 
tribunele stadionului Dinamo. La capătul 
unor jocuri viu disputate, „Cupa Pri
măverii* a tevenit echipei Dinamo, pe 
locurile următoare clasîndu-se, în ordine, 
formațiile Progresul, Rapid și Steaua.

★
44 de minute din... 45, suporterii 

echipei Progresul au crezut într-o vic
torie a formației lor favorite. Tabela 
de marcaj arăta 1—0 pentru Progresul 
și — după cum decurgea jocul — 
aveau toate motivele să mai spere. 
Intr-adevăr, avînd o judicioasă așe
zare în teren și o tactică clară de 
joc, alb-albaștrii reușiseră să aibă 
inițiativa și să preseze in repetate 
rinduri poarta lui Datcu. Toate min- 
gile venite din urmă îl .găseau" cu

|
x Entuziasmul cu care sute de mii 

de tineri și tinere participă ia cro
surile de mase este pe deplin expli
cabil. In aerul proaspăt, în decorul 
minunat al parcurilor sau pădurilor, 
străbătind cele mai pitorești locuri, 
tinerii atleți își oțelesc trupurile, se 
bucură de binefacerile sportului. 

Sportul Înseamnă sănătate și voio
șie. O spune și entuziasmul tinerilor 
din această fotografie. în curind vor 
reîncepe crosurile de primăvară care 

t se vor bucura și în acest an de o 
; largă participare.

Sportivii fruntași 
printre muncitori

Recent, asociația sportivă Firul 
alb de pe lîngă Bumbăcăria Romî- 
nească a organizat o 
filme sportive în 
prinderii.

Membrii U.C.F.S. 
număr foarte mare 
la această manifestare 
totodată ocazia să se întîlnească cu 
maestra emerită a sportului Au
rora Bran, precum și cu cițiva din
tre fotbaliștii clubului Rapid.

Sportiva Aurora Bran a făcut 
o interesantă expunere asupra fe
lului și mijloacelor care duc spre 
măiestria sportivă, arătind că baza 
de plecare o constituie sportul de 
masă, organizat în cadrul asociației 
sportive.

regularitate pe Smărăndescu I, coor
donatorul echipei, care a acționat tot 
■timpul ca centru retras. De la el s-au 
declanșat numeroase a’tacuri termi
nate cu șuturi pe poartă de cele două 
„vîrfuri" Oaidă și Stoicescu. La ca
pătul perioadei de dominare, Progresul 
nu marcase însă decît o singură dată 
(prin Oaidă min. 20) și atunci la o 
greșeală de apărare dinamovistă.

Aproape toată repriza Dinamo a ac
ționat destul de bine in apărare, dar 
foarte confuz în atac. Și cind nilmeni 
nu se mai aștepta (în min. 44) a 
survenit egalarea prin golul lui 
Țîrcovnicu înscris la un corner.

La reluare, ambele echipe apar cu 
modificări în formații și după cum se 
va vedea, și în concepția de joc. De 
astă dată, dinamov'știi nu mai țin 
inutil mingea în atac. _ acționează 
pe o rază mai mare, folosind des cele

G. NICOLAESCU



Pe teme actuale

Să înțelegem profund conținutul antrenamentului
In momentul de față, cei mai mulți 

trăgători au înțeles că rezultatele mari 
nu se pot obține decit printr-o pregă
tire multilaterală, în cadrul căreia să 
se îmbine armonios toți factorii an
trenamentului, fiecare factor manifes- 
tîndu-se mai mult sau mai puțin. în 
funcție de sarcinile unor anumite 
etape de pregătire.

Termenul de „antrenament tehnic" 
este folosit de unii, trăgători și chiar 
antrenori, pe tot parcursul anului, 
indiferent de conținutul acestuia. Cred 
că nu este numai o simplă formulare 
greșită (care, luată drept greșeală de 
exprimare, nu are o importanță deo
sebită), ci este în fond o greșită în
țelegere a procesului de antrenament, 
pe care ii poate denatura.

Antrenamentul este un proces peda
gogic de educație fizică, specializat, 
limitat Ia cerințele pedagogice, meto
dice și organizatorice ale unei anumite 
ramuri de sport. .Acest proces organi
zat cuprinde in conținutul său cei cinci 
factori binectintocuți: pregătirea fi
zică, morală și de voință, tehnică, tac
tică și teoretico-metodică, intre care 
trebuie să existe o permanentă inter
dependență.

La tir s-a creat obișnuința de a se 
numi tot ceea ce trăgătorul execută 
in poligon (nu vorbim de concursuri) 
„antrenamente tehnice", uitindu-se că 
tehnica se referă la procedeele care, 
prin forma și conținutul lor specific, 
dau posibilitate sportivului de a par
ticipa la o anumită probă și că ea re
prezintă doar o parte din procesul de 
antrenament. O astfel de interpretare 
ne face să greșim la alcătuirea planu
lui de antrenament, care dacă va fi 
numai tehnic, va omite sarcini privind 
factorul tactic sau moral și de voință, 
sau va exclude total prezența unor sar
cini pentru pregătirea fizică specifică, 
al cărei rol la tir, ca și in alte spor
turi, este deosebit de important. In 
acest fel înseamnă că reducem impor
tanța celorlalți factori: rezolvarea 
problemelor legate de pregătirea mo
rală și de voință lăsînd-o pe seama 
concursurilor, a celor de tactică in sar
cina lecțiilor teoretice sau a antrena
mentului premergător unui concurs im
portant, iar îndeplinirea sarcinilor de 
pregătire fizică specifică in grija pre
gătirii fizice multilaterale din sala de 
gimnastică. Or, o astfel de îndeplinire 
a sarcinilor este iormală și nu poate 
duce la rezultate mari și constante

Prin pregătirea tehnică urmărim 
formarea, îmbunătățirea sau perfec
ționarea mecanismului de bază al 
probei, mecanism constind in găsirea 
unor poziții echilibrate, care in limi
tele regulamentului să creeze suporturi 
optime pentru armă, in stabilirea unor 
contacte ferme și totuși foarte fine

PRIETENII ȘAHULUI...

FLORILE

In cluburile mar
tor întreprinderi, în 
sălile căminelor cul
turale, pretutindeni, 

pasionat ii șah ului
petrec ceasuri de 
frumoasă întrecere 
s partită în fata ta
blei cu 61 dc pă
trățele. Ca toate 
țelelalle sparturi, 
șahul cunoaște o 
tot mai largă rOs 
pîndire fiind prac
ticat de zeci și zeci 
de mii de membri 
ai U.C.F.S.

★ 

intre segmentele corpului și armă, in 
vederea creării unui sistem cit mai 
echilibrat și in adaptarea pe acest 
sistem a celor mai corespunzătoare 
moduri de ochire, respirație și declan
șare.

Dacă in primele săptămini ale pe
rioadei pregătitoare am putea vorbi 
de antrenamente tehnice, pentru că in 
cadrul lor acționăm asupra însușirii 
sau îmbunătățirii mecanismului de 
bază descris mai sus, pentru activita
tea următoare termenul devine impro
priu, deoarece in cadrul fiecărui an
trenament vom apela și la ceilalți 
factori, in scopul adaptării acestor de
prinderi de tragere Ia condițiile des
fășurării întregii întreceri sportive. A
ceastă adaptare nu exclude insă con
tinua perfecționare a tehnicii.

Dacă participarea la un concurs de 
tir ar presupune doar etalarea unei 
poziții, unui anumit stil și tragerea 
de complezență a unui număr redus 
de focuri, atunci toți cei care, prac
ticând sau nepracticind tirul, afirmă 
că este ridicol ca un trăgător să facă 
pregătire fizică și încă divizată in 
multilaterală și specifică, ar avea 
dreptate. Concursurile insă, includ un 
număr mare de focuri, pe o durată 
care poate ajunge la șase ore și su
pun trăgătorul unor eforturi mari. In 
afara acestor eforturi, factorii atmos
ferici, poligoanele diferite, regulile de 
comportare în concurs, adversarii, ar
bitrii, spectatorii etc, exercită asupra 
trăgătorului influențe care ii modifi
că starea fiziologică, psihologică.

A ne mărgini la o însușire sau per
fecționare a deprinderilor tehnice în 
condiții comode, a aștepta ca acea 
importantă călire pentru concursuri să 
se facă numai in concursuri, înseam
nă a ne limita de la bun început pre
tențiile față de rezultate. Dar. cum 
s-ar putea așa ceva cind, in general, 
trăgătorii noștri nu prea au rezerve 
asupra posibilităților, cind există unii 
care numai gindind asupra unui re
zultat ii și consideră atins ?

Trebuie să pătrundem înțelesul larg 
al antrenamentului, să apelăm la toți 
factorii ce i conține, să completăm in 
mod util antrenamentul, să promovăm 
sistemul eforturilor maxime in antrena
ment și. in felul acesta, fără a avea 
pretenția că lichidăm total diferența 
dintre condițiile de antrenament si cele 
de concurs (ceeace ar fi ideal, dar a
proape Imposibil), sportivul va putea 
înlătura mai ușor unele obstacole su
biective sau obiective cu care-l intim- 
pină concursul, va rezolva diferența 
mare dintre rezultatele din antrena
ment și cele din concurs în favoarea 
concursurilor.

Prof. TEODOR PALADESCU

- -------- mihi’i.hfdea----------

De sîmbătă piuă miercuri în sala rloreasca...
• A FOST ALCĂTUIT PROGRAMUL TURNEULUI FINAL AL 
„CUPEI SPORTUL POPULAR" • ÎNTILNIRILE CU REPREZEN
TATIVA FEMININĂ A R. D. GERMANE VOR AVEA LOC 

LA 26 SI 28 FEBRUARIE

Cîteva zile la rînd, se va desfășura 
, o foarte intcresantă achvițatș hand-, 

balistică. în care punctele de atracție 
ie constituie jocurile din cadrul tur- 

I neului final al „CUPEI SPORTUL 
• POPULAR" (juniori și junioare) și 
: întilnirile internaționale cu selecțio- 
' nata feminină a R.D.G.

Programul acesta bogat, care va fi 
găzduit de sala Floreasca, a fost astfel 

| alcătuit:
Sîmbătă 24 februarie
Ora 18: I . T B. — Știința Galați (f), 

in cadrul etapei intercentre a „Cupei 
de iarnă".

Duminică 25 februarie
Ora 1-4 45: I.T.B. — Știința Galați 

|(f) retur-
Ora 16: CSS Harghita Tg. Mureș—

S.S.E. Ploiești (f) ; ora 17: C.S.S. 
Cluj — C.S.S. Harghita Tg. Mureș (m);

I ora 18.20: S.S.E. Timișoara — Trac
torul Brașov (f); ora 19.20: C.S.S.
București — S-S.E. nr. 2 București 
(m) — toate in cadrul „CUPEI SPOR
TUL POPULAR".

Luni 26 februarie
Ora 15: S.S.E. Timișoara — C.S.S. 

Harghita Tg. Mureș (f); ora 15.55:

COMPETIȚIE CD PARTICIPAREA
SPORIIVILOR FRUNTAȘI

în colaborare 
o competiție

cu 
re-

F.R.P. organizează, 
clubul sportiv I.T.B., 
zervată popicarilor fruntași. întrecerile 
vor avea loc azi între orele 15—21 pe 
arena I.T.B. din Capitală. Printre oon- 
curenți figurează fostul campion mon
dial Ion Micoroiu (Olimpia Reșița). 
Petre l'urje (Rafinăria Cîmpina), Gică 
Andrei (Voința Buc.) și alți membri ai 
lotului republican, Coneurenții își vor 
disputa înt^ieiatca la proba clasică de 
200 bile mixte.

însemnări pe marginea etapei a II-a 
a „Unici 6 Martie”

Mai multa seriozitate in Jocul echipei Grivița Roșie

alocuri 
i noas

ta a- 
Grivița

CuI nativ cea de a Ii-a etapă a „Cupei 
6 Martie" n-a satisfăcut integral. Con
trar recomandărilor făcute de federație, 
de a șc juca deschis, de a se urmări 
mai mult mișcarea ta teren și mai pu
țin rezultatele tehnice, multe dintre 
echipele participante s-au angajat Intr-un 
joc tacticii, fără orizont, pe . 
obctruetirnicl. Spre surprinderea 
tră, exemplul cel mai elocvent, 
ceadă privință, l-a oferit echipa 1 
Roșie.

Noi așteptam. în primul rînd 
echipa Grivița Roșie, un joc la 
mea valorii ei reale, dat fiind 
că acest „XV* reprezintă țara noastră

de la 
înălți- 
faptul

TINEREȚII

sport ale 
ctxuttrucții 
tinerii elevi 
iși întăresc 

capătă

Frumoasă și trai
nică este prietena 
tinere tului studios 
cu sportul! In cJ- 
lide de

nnoior 
ș școlar, 
și eleve .

sănătatea, 
forte sporite de in- 

vălăttiră.
Ne—am oprit pen

tru o clipă in mij
locul componente
lor echipei de gim
nastică artistică a 
șctoliii medii nr. 5 
„MihaU Sadovea- 
nu“ din Capitală, 
care a cîștigat re
cent Concursul cul
tural- sportiv orga
nizat pe raion.

Foto: Th. Roibu 

S.S.E. Ploiești—Tractorul Brașov (f) ; 
ora 16.50: S.S.E. nr- 2 București — 
C.S.S. Harghita Tg. Mureș (m); ora 
18.10: C.S.S. București — C.S.S. Cluj 
(m) — toate în cadrul „CUPEI SPOR
TUL POPULAR".

Ora 19-30: R.P. Romînă -— R.D. Ger
mană (f).

Marți 27 februarie
Ora 15.45: S.S.E. Timișoara — S.S.E. 

Ploiești (f); ora 16.40: S.S.E. nr. 2 
București — C.S.S. Oluj (m); ora 
17.55: Tractorul Brașov — C.S.S. Har- 
ginta Tg. Mureș (f); ora 18.55: 
C.S.S. București — C.S.S. Harghita Tg. 
Mures (m) — in cadrul „CUPEI
SPORTUL POPULAR".

Miercuri28 februarie
Ora 19: Selecționata divizionară — 

R.D. Germană (f).
★

Ceile două întîlniri cu reprezentativa 
R.D. Germane fac parte din planul de 
pregătire a echipei noastre feminine 
pentru campionatul mondial de hand
bal în 7. Meciurile stîrnesc un viu 
interes, mai ales că in rindurile am
belor formații figurează o serie de ju
cătoare de valoare internațională- 
Handbalistele noastre se pregătesc in
tens pentru aceste jocuri, sub condu
cerea antrenorului C. Popescu.

Echipa oaspe^Ra anunțat sosirea în 
ziua de sîmbătă 24 februarie. Meciu-, 
rile vor fi conduse de arbitrul Toth 
Laszlo (R.P. Ungară).

Simbătă și dumlnlf

SCHIORII SE ÎNTREC ÎN A DOUA ETAPĂ A „CUPEI R.P.
La sfârșitul săptăminii, pîrțiile Poienii 

Brașov vor găzdui un nou concurs cu 
caracter republican : a doua etapă a 
„Cupei R.P.R." la probele alpine și 
nordice. In această etapă se vor des
fășura următoarele probe alpine: cobo- 
rire seniori (pe pîrtia Lupului)- senioa
re, juniori și junioare (pe Sulinar), 

— după apre- 
pot avea un

și o... scăpare

tatr-o competiție care a stlnm interesul 
lumii nig^^ice : „Cupa Campionilor 
Europeni". Or, așa cum au evoluat du
minică, rugbiștii Griviței Roșii au ară
tat că nu privesc cu destulă seriozitate, 
cu suficient simț de răspundere impor
tanta competiție ta care 
cierile specialiștilor — 
cuvînt greu de spus...

A intervenit ta plus , . ....
de neconceput la o echipă cu o expe
riență atît de bogată. După prima repriză, 
jucătorii au schimbat tricourile (terenul 
desfundat impunea tceastă mii sură). 
Numai că 13 j'ucători au apărut ta tri
couri roșii, iar ceilalți 2 în tricouri... 
galbene i ? Cine erau purtătorii tricou- 
rilor... galbene ? Demian și Irimescu, 
oameni de bază ai formației. Foarte bine 
remarcau cîțiva cpcelalori : „Ar mai 
trebui ca și Mararu să îmbrace un tri
cou galben penti-u ca principalii anima
tori ai echipei Grivița Roșie să fie ani
hilați ta acțiunile lor"...

O comportare neconeludr.ntă a avut 
și Progresul. Faptul surprinde dacă nc 
gîndim că această formație și-a început 
pregătirile cu aproape două luni 'tn 
urmă 1

Dacă ta privința vitalității, Dinamo 
a impresionat, ta schimb tactic echipa 
mai are dc lucrat. Neglljlnd această la
tură a pregătirii lor, dinamoviștii au 
trecut duminică pe lingă o victorie pe 
care ar fi meritat-o, dacă ținem seama 
de numeroasele ocazii ratate. Dinamo s-a 
angajat uneori ta jocul de așteptare al 
I.T.B.-ului, înaintarea n-a colaborat ta 
suficientă măsură cu linia de trcicfcr- 
turi (doar Iordăchescu și Rusu au făcut 
excepție).

Felicitări 
special lui 
joace, deși 
Metalul Și, 
singurele echipe care s-au străduit să 
evolueze mai aproape de valoarea lor.

formațiilor Steaua (și ta 
Penciu care a acceptat să 
nu era complet restabilit), 
în parte, Științei Petroșeni,

J SEAMA

Tu.pte.
Activiiatea la z
• Recent, echipa de lupte C.S 

Crișana Oradea a făcut o demons 
ție îrt orașul Dr. Petru Groza. Numi 
sul public a aplaudat reușita evol 
a lliplătorHor orădeni. Dintre com 
nehții secției s-au evidențiat, în i 
deosebit, tinerii Mihai Bene,' Ladis 
Kiss și Francisc Halasz. Conduce 
secției de lupte a C.S.O. Crișana C 
dea a hotărit să facă și alte aseme 
deplasări în centrele raionale și f 
șele regiunii pentru a răspîndi 
ceastă disciplină sportivă. (1L1E G 
ȘA-coresp. reg.).

• Zilele trecute a avut loc Ia Tîi
viște faza orășenească a campion 
lui de lupte libere juniori- Cei 34 
sportivi parti:iip^ini • au reprezentat 
sociațiile sportive Metalul Tîrgov' 
Școala Metalurgică și Școala Pen 
Chimie. Iată noii campioni : 49 I
I. Kertes (Șc. Petrol-Chimie); 52 
1. Barde (Șc. Metalurgică): 55 kg: 
Barde? (Șc. Met.); 59 kg: V. Păi 
(Șc. Met.); 63 kg: Gh. Ștefan 
Met.); 68 kg: V. Nicănău (Șc. Ma 
73 kg: H. Liviu (Șc. Met - ); 79 kg! 
Chivu (Șc. Met.); 85 kg: C. Her 
(Șc. Petrol-Chimie).

După terminarea campionatuluil 
juniori au avut loc întîlniri cu cal 
ter demonstrativ la care ați partid 
cei maj buni luptători seniori dJ 
Metalul. Atit demonstrația -Wt-și ir 
cerile juniorilor au fost viu aplaud 
(MIȘU AVANU-coresp.).

• La școala profesională de pel 
gă Uzinele de autocamioane din I 
șov există o frumoasă tradiție ca el 
să participe la antrenamentele sel 
de lupte de pe lingă asociația s 
tivă Steagul roșu. Din rîndul e'ej 
acestei școli s-au ridicat campionii 
publicării la juniori Hie Burcea. I 
Urian și Vasile Murașan. In preț 
o nouă promoție de tineri elevi aJ 
ceput să practice această discipllni 
cîțiva dintre ei dovedesc reale call 
(I. HÎRȘU-coresp).

slalom spacial seniori, senioare, ju, 
și junioare (pe pîrtia din Poiană- 
nordiee: fond 15 km și 110 km sed 
5 km și 10 km senioare, 5 km și JQ 
juniori, 3 km și 5 km junioare. 
cum și sărituri speciale pentru j‘u - 
de la trambulina mijlocie.

După prima etapă, clasamentele „d 
R.P.R.* se prezintă astfel: probe u/J 
1. Carpați Sinaia 143 p, 2.
terilor Brașov 316 p. .3. 
șov 343 p, 4. Olimpia. B r îi
5. Caraimanul Bușteni 424 p, 6 iJ 
farul Brașov 503 p, 7. Cluj 509 d 
Voința Brașov 525 p, 9. Baia Mare]

L?-
£

X.- : £:<

; < ■■■ •
lan Zangor (Carpați Sinaia) 

din favoriții probelor alpine din c 
eiapet a II-a a „Cupei R.P.R*.

Foto: D. Stăncule’

p, 10. Reșița 632 p, 11. PcIi^oșci 
p, 12. Steagul roșu Brașov 806 
probe nordice: 1. Dinamo Brașov
2. Olimpia Brașov 73 p, 3. Voin 
naia 103 p, 4. Casa Ofițerilor b 
146 p, 5. Gheorghîeni 200 p, 6. Ii 
256 p, 7. Caraimanul Bușteni 2!

[din nou cală de filme spori

LA DINAMO
Joi 22 februarie la orele 16,] 

și 20, în sala de cinema a club- 
sportiv Dinamo se va organiza 
nou ciclu de filme sportive. Cu 
ceastă ocazie vor putea fi vizioJ 
„50 de ani de schiu, „Compj 
/laHilbuluțuțUț „Universiada de la | 
fia** și documentarul „Ciicuu**, I



Să pregătim din timp bazele 
desfășurare apentru buna

noastre sportive 
campionatului

♦
F. TĂNĂSESCU 

secretar al clubului sportiv 
Rapid al raionului Grivița Roșie

*

pregătire și de susținere a întilnirilor 
sportive în cele mai bune condițiuni, 
sîntem convinși că și activitatea lor se 
va îmbunătăți.

Este adevărat că a mai rămas puțin 
timp pînă la 18 martie, cînd va începe 
sezonul, și că vremea a lost destul de 
neprielnică pentru a se aduce mai curînd 
îmbunătățirile necesare tuturor terenu
rilor din țară. Dar, cu un efort sporit 
și cu angrenarea tuturor forțelor, aso
ciațiile. și cluburile sportive își pot pune 
Ia punct bazele sportive destinate să 
găzduiască jocuri de campionat.

Lozinca noastră trebuie să fie „Toată 
atenția pregătirii bazelor sportive în ve
derea reînceperii campionatului de fot
bal !“

Puțin timp ne mai desparte de data 
la care stadioanele și terenurile își vor . 
deschide din nou porțile pentru a găzdui 
jocurile din cadrul returului campiona
tului republican de fotbal.

Numărul din ce în ce mai mare de 
spectatori care sînt atrași de întîlnirile 
de categorie A și B a făcut necesar ca 
deținătorii de baze sportive șă asigure 
an de an condiții tot mai bune pentru 
organizarea, desfășurarea și vizionarea 
acestor spectacole sportive. Asemenea 
măsuri șe impun și acum, înaintea înce
perii noului sezon, cu atît mai mult cu 
cit chiar în cursul acestei luni federa
ția va proceda la reomologarea tuturor 
trenurilor și a instalațiilor bazelor spor
tive pe care se vor desfășura j’oeuri 
de campionat.

Grija asociațiilor și cluburilor spor
tive trebuie să se îndrepte în egală mă
sură spre asigurarea unor condiții op
time de pregătire și j’oc, precum și de 
vizionare a partidelor. Un teren bine 
îngrijit și utilat cu instalații anexe, ma
teriale și aparate sportive întreținute cu 
s*mț gospodăresc, stimulează jucătorii 
în juwthimcat și joc, contribuie la ridi
carea calității pregătirilor. Iar accesul 
pe stjdiojae și tribunele bine amenajate 
constituie o atracție în plus pentru spec
tatori.

O asemenea preocupare a existat și 
în sezonul trecut. In același timp însă, 
s-a c<mstatat ț— din păcate — și o serie 
de lipsuri în ceea ce privește întreținerea 
terenurilor, dotarea lor cu aparate aju
tătoare, buna organizare a întîlnirilor 
și asigurarea unor bune condiții de vi
zionare pentru spectatori.

Personal am constatat deficiențe la 
unele Icrenuri ca acelea din Timișoara 
și Lupeni, unde condițiile igienice pen
tru sportivi lasă de dorit, iar spectato
rilor nu le este ' 
onare a jocurilor. Asemenea lipsuri avem 
și noi, la Rapid. De pildă, stadionul 
nu dispune de întreaga aparatură aju- 
tăto>are, necesară atît de mult în pregă
tirea jucătorilor. Am confecționat doar 
cîteva din aparate, dar nici acestea nu

Au-fost stabilite datele de disputare a returului categoriei A și B
-
• - In martie au fost

asigurata o bună vizi-

corespund indicațiilor date de federație. 
Organizarea la unele meciuri a fost ne
satisfăcătoare, cum s-a întîmplat recent 
la meciul organizat în Giulești în ca
drul „Cupei Primăverii’.

Aceste probleme importante au fost 
analizate de conducerea duhului și a 
secției de fotbal și s-au luat măsuri 
pentru înlăturarea lipsurilor constatate, 
pentru ca baza sportivă din Giulești 
SȘ capete o nouă înfățișare, să ofere 
sportivilor și spectatorilor cele mai bune 
condiții de pregătire, joc și vizionare.

Pînă la începerea campionatului, la 
baza noastră se vor efectua următoarele 
ameeajări :

a) La tribuna I și la peluză se va 
termina izolarea și înlocuirea tuturor 
treptelor de lemn, precum și vopsirea 
lor, înlăturînd aspectul unt și multe 
neplăceri ce ni le provocau nonă și spec
tatorilor faptul că se șterseseră nume
rele locurilor.

b) împrejmuirea terenului de joc va 
fi înlocuită complet, iar instalația sta
ției de amplificare va fi verificată, de
oarece prezenta defecțiuni.

c) _ 
acolo 
euito

d) 
tuturor vestiarelor vor fi reparate.

e) Confecționarea tuturor aparatelor 
ajutătoare necesare pregătirii tehnice a 
sportivilor noștri.

De asemenea, se va pune la dispoziția 
lor o „sală de forță’, înzestrată cu a
paratura necesară.

f) Se va asigura pavoazarea cores
punzătoare întregului 6tadion.

Considerăm că prin îmbunătățirile ce 
i se vor aduce, stadionul nostru v> în
deplini și condițiile reomologării.

Asigurînd fotbaliștilor posibilități de

Terenul de joc va fi nivelat, iar 
unde va fi necesar vor fi înlo- 

brazdele.
Cabinele, dușurile și culoarele

O

a
Dinamo București 

întrecut Progresul 
cu 2-1 (1-1)
(Urmare din pag. 1)

aripi- In special Pircălabdouă , .
produce mereu panică in careul 
vers și numai intervențiile greșite 
coechipierilor săi (Țîrcovnicu min. , 
Ene min. 77) sau forma bună dove
dită de Mlntdru vor menține echilibrul 
pe tabela de afișaj. Doar pentru puțin 
timp insă. deoarece in min. 79 Ene II 
va înscrie spectaculos din voie, re- 
luîn^ o centrare trSmisă de Pinc^^ll^jJ: 

.2—1. Lulu Mihăilescu a condus cu 
greșeli for^m^ț^îil«e: DINAMO: Datcu— 
Pariait, NUNWEILLER III, Ivan — 
V. Alexandru, Niu^’^^eill-er IV — PIR- 
CALAB. ȘTEFAN, Unguroiu (ENE), 
ȚÎRCOVNICU (Eftimie), David (Un
guroiu). PROGRESUL : Cosma (MIN- 
DRU) — Smărăndescu II, CARICAȘ, 
Soare (Nedfu) — . loniță, PAȘ- 
CANU — Matteută (Baboie), Oaidă, 
(Dinu), SMĂRĂNDESCU I (Voinea, 
Mafteuță). Stoicescu (Voinea), Marin.

va 
ad- 
ale 
66,

CUPA RPR. INAUGUREAZĂ 
’-SEZOXUL OFICIAL

Returul campionatului categoriei A 
va începe la 18 martie. însă sezonul 
oficial va fi inaugurat cu o săptămînă 
mai devreme, adică la 11 martie, prtn- 
tr-o etapă a Cupei R.P.R. Este vorba 
de etapa interregională, al cărei pro
gram a fost astfel întocmii:

Reg. Suceava I — reg. Suceava II, 
reg. Suceava III — Gloria Pașcani. 
Progresul Vaslui — Moldova lași, 
Chimia Onești — Oituz Tg. Ocna, 
Laminorul Roman — Bradul Bacău, 
Voința R. Sărat — Rafinorul Ploiești, 
Geamuri Scăetii — Petrolul Băcoi, 
Elastica Sibiu — Metrom Brașov, Ener-

programate trei etape in
gia FinitmeJe — Record Mediaș, Glo
ria Tg. Mureș — Avintul Reghin, Olim
pia Dej — Gloria Bistrița, AS. Aiud— 
Sebeșul Sebeș Alba, C.F.R. Simera— 
Minerul Deva, Metalul Oțelul Roșu— 
Minerul Aninoasa, Mailat raion Arad— 
Stăruința Satonta, Minerul Oravita — 
U.M T. ' Timișoara, f Ț’’ '
Silvaniei — Voința Oradea, Recolta 
Urziceni (raion Cărei) — Metalul S. 
Mare. Montajul Minier B- Mare sau 
Constructorul B. Mare — Dinamo 
Cluj. I.C.A.S. Constanța — Ancora 
Constanța, Răsăritul Sullna — I.MU.M 
Medgidia, Tractorul Glrbovi — Victoria 
Petiș, Voința București — FRB Bucu- ‘ 
rești, Cauciucul Ctuadrat București — 
Spic de Griu București, reg. Galați 1 —

cadrul Cupei R. P. R.
reg. Galați l|l, reg. Galați II — reg. 
Galați IV, Voința Caracal — Sporting 
Roșiori. Constructorul Cărbuneiști — 
Oltul R. Vifcea, Metalul Pitești — 
■Muscelul C. Lung. Progresul Stre- 
liaia — Progresul Băilești.

„ Etapa următoare a Cupei va avea 
Măgura Șimleul I. ja jg ma^tie, cînd vor krira m joc 

și echipele de categoria B (42), ur- 
mînd oa la 25 martie să se dispute și 
o a treia etapă, cu 32 de jocuri, care 
vor califica 18 echipe. Acestora " 
.vor alătura cele 14 echipe de 
goria A. . -

DATELE RETURULUI 
CATEGORIEI A Șl B

li se 
cate-

4-,...

Fază critică la poarta echipei Progresul. Im o lovitură de colț. Cosma a sărit
la balon fără să-l atingă și Țîrcovnicu, atent, a reluat balonul in plasă cu capul 

Foto: T. Chioreanu
* ★

Pentru locul 3:

Rapid—Stea ua
Intîlnirea pentru locul 3 al „Cupei 

Primăverii’ a fost parcă un preludiu 
al campionatului care bate la ușă : a 
oferit o întrecere vie pentru victorie, cu 
faze palpitante la o poartă și alta, eu 
multe ocazii... ratate. Feroviarii au cîș- 
tigat pe merit partida cu 3—1 (2—0). 
Ei au înscris prin Ozon (min. 34 din 
11 m), I. Ioneseu (min. 38) și Geor
gescu (min. 90 din lovitură liberă de 
la 16 m), dar au și ratat alte cîteva 
ocazii printre care am notat o bară a 
lui C. Ioneseu (min. 40). In prima re
priză, cînd a marcat două goluri, echi

Rapid a fost superioară și în cîmp 
în fața porții, prin acțiuni mai clare 
pătrunderi în urma unor pase lungi. 
această perioadă, feroviarii au încer-

pa 
și 
și
In . .
cat deseori poarta, șutind din toate po
zițiile. In repriza secundă, însă, aspec
tul jocului s-a schimbat. Cu Ivănescu 
ca inter (pînă atunci el jucase pe pos
tul de mijlocaș, în locul lui Jenei, care 
a fost operat de apendicită) fotbaliștii 
de la Steaua au dominat majoritatea 
timpului, uneori înghesuindu-și chiar ad
versarii în careu. Ei însă nu au reușit 
să finalizeze decit o singură dată (în 
min. 65 prin Raksi), deoarece au com
binat exagerat de mult în cîmp și s-au

3-1 (2-0)
dovedit 
poartă. 
fost martorii celei mai favorabile ocazii 
ratate în ultima vreme pe terenurile 
noastre : singur în fața porții, nejenat 
de nimeni Crișan a tras afară 
cîțiva metri! De menționat că nu 
ataeanții, ci și apărătorii de la 
abuzează de pase scurte. Cel de 
lea gol l-au primit din interceptarea unei 
asemenea pase. In ceea ce privește pre
gătirea fizică, Steaua s-a prezentat bine. 
Rapid a scăzut ritmul în partea a doua 
a jocului.

Arbitrul R. Mărgărit, care deseori a 
ignorat legea avantajului, ă condus for
mațiile :

RAPID: Dungu (TODOR) — Greavu, 
MOTROC, Macri (Mihai) — Neacșu 
(Langa), ClMPOCA—Codreanu (Krais), 
OZON (Balint), I. IONESCU, Geor
gescu. C. IONESCU. 1 4i

STEAUA: Voinescu — ZAVOOA II, 
Hălmăgeanu, Staicu — IVĂNESCU 
(Crișan), CRĂCIUN — Cacoveanu (TA- 
TARU), CONSTANTIN, Raksi, Crișan 
(IVĂNESCU), Creiniceanu.

din nou deficitari în trasul la 
In decursul acestei partide am

de la 
numai 
Steaua 
al doi-

AL. 1NOVAN

In turneul balcanic de fotbal

OLIMPIAKOS PIREU—STEAGUL ROȘU BRAȘOV 1-0 (1-0)

1X2X1X21
Pentru documentarea participanților 

publicăm ultimele rezultate înregistrate 
de echipele cuprinse în programul Con
cursului Pronosport din 25 februarie :

I. Internationale: 2—0 Udinese (a
casă), 0—1 Spăl
Milan.

Juventus : 2—4 
Catania (d),

II. “
Lcceo (a), 1

Mi.pt: -

(deplasare),

Palermo (a), 
Torino (d).
Venezia (d),

2—0

0—2
3—1

Roimi: 3—1
1 Lanerossi (a).

2—2 Lecco (d), 1—0 Ve
nezia (a), 0—2 Intarnaîi^oaile.

III. Fiorentina . 1—1 Spăl (d), 2—0 
Palermo (a), 0—0 Catania (a), 1 — 1 
Padova (d).

Mantoua: 2—2 Torino (a), I—1 La- 
ncrossi (a), 1—1 Pșdova (d).

IV. Rdogna: 1—0 Lanerossi (d),
1— 2 Atalanta (d), 2—0 Spăl (a).

Catania : 0—0 Padova (a), 2—0 
Juventus (a), 0—0 Fiorentina (d\.

V. : 0—2 Intemazionale (d),
2— 1 Torino (d), 0—0 Venezia (a).

Sau-plorra: 1—1 Atalanta (a), 
Padova (d), 1—3 Palermo (d).

VI. Torino: 2—2 Mantova (d), 
Udinese (a), 1—3 Juventus (a).

Atalanta: 1—1 Sjmpdorij (d), 
Bologna (a), 1—1 Lecco (a).

VII. Venezia: 1—3 Roma (a), 
Milan (d), 0—0 Udinese (d).

Lecco: 2—2 Milan (a), 0—2 
fl), 1—1 Atalanta (d).

2-0

0—1

1-2

2-1

0-1

Roma

Federația a alcătuit programul

VIII. Palerrmt: 4—2 Juventus (d), 
9—2 Fiorentina (d), 3—1 Sampdoria 
M.

Padova: 0—0 Catania (d), 1—0 
Sampdoria (a), 1—1 Mantova (a).

IX. Lanerossi : 0—1 Bologna (a),
1— 1 Mantova (d), 1—1 Roma (d).

Sptd: 1—1 Fiorentina (a), 1—0 In- 
tcmazionjle (a), 0—2 Bologna (d).

X. Napoli: 1—0 Lucchese (a), * 
Parma (d), 2—0 Modena (a).

Rrescia: 0—3 Alessan-dria (a), 
Lazio (a), 1 — 2 Novara (d).

XI. Genoa: 2—0 S. Monza (d), 
Bari (a), 3—0 Messina (a).

Parma: 1—1 Reggiana (d), 
Napoli (a), 0—1 Sambenedet (a).

XII. Alessandria: 3—-0 Brescia (d),
2— 0 Novara (a), 0—4 Como (d).

Prato: 1—0 Pro Patria 
Modena (d), 1—1 S. Monza

PRONOEXPRES

2-0

1-0

0-0

(a), 0—2 
(d).

Pronoex-La tragerea concursului 
pres din 21 februarie 1962 au fost ex
trase din urnă următoarele numerr:

30 26 27 3 4 34 
Numere de rezervă : 19 45
Fond de premii: 551.954
Tragerea următoare va 

miercuri 28 februarie 1962 
rești, str. Doamnei nr. 2 la

locavea 
în Bucu- 
ora 19.

Rubrică redactată de Loto Pronosport,

Federația a alcătuit programul retu- 
,rului campionatului republican, care la 
categoria A va începe la 18 martie, 
iar la „B“ la 1 aprilie.- Ordinea eta
pelor, deci și a jocurilor, este aceeași 
din toamnă. Iată datele lor de dispu
tare:

CATEGORIA A: 18 și 25 martie, 1, 
8, 15, 22 și 29 aprilie, 13 și 27 mai, 
3, 10 și 24 iunie, 1 iulie. Reamintim 
că prima etapă cuprinde meciuriie: 
Petrolul — Steaua. Minerul — Rapid, 
UTA — Metalul, Știința Timișoara — 
Dinamo Bacău, Știința Cluj — St roșu. 
Progresul — Jiul, Dinamo București— 
Dinamo Pitești. Echipa Jiul și-a schim
bat denumirea in Jiul Petriia și va 
activa in viitor sub acest nume- Me
ciurile le va disputa pe stadionul din 
Petroșeni.

CATEGORIA B: 1, 8, 15, 22 și 29 
aprilie, 6, 13, 20 și 27 mai, 3, 10, 17, 
și 24 iunie (în toate trei serii).

ATENA 21 (prin telefon de la co
respondentul nostru). — Pe stadionul 
„Phaleros’, în prezența a 20.000 spec
tatori echipa Steagul roșu Brașov a sus
ținut primul său joc în ediția a doua 
a turneului balcanie, înfruntînd formația 
greacă Olimpiakos Pireu. După un joc 
de nivel tehnic satisfăcător, aplaudat 
de public, gazdele au obținut victoria 
la limită (1—O) rez^dtat obținut în pri
ma repriză. Fotbaliștii greci au marcat 
o ușoară superioritate în finalizarea a
tacului, element Care a lipsit din arse
nalul oaspeților, mai puțin deciși în șu
turile la poartă. Steagul roșu a avut pe
rioade de dominare insistentă în special 
la începutul jocului și spre sfîrșit, — 
dar înaintașii săi n-au concretizat ac
țiunile. Golul echipei grecești a fost mar
cat în min. 31, într-un moment cînd 
poarta lui Olimpiakos fusese asaltată 
impetuos de oaspeți, dar imediat după 
aceasta un contraatac l-a pus pe centrul 
Ifantis în poziție de șut la marginea 
careului și mingea expediată pe jos — 
destul de încet, totuși — n-a fost re
ținută de portarul Ghiță.

A arbitrat bine Gunduz (Turcia). Au 
jucat formaa'dic: STEAGUL ROȘI- : 
Ghită—Zbircea (din min. 38 Campo), 
Zaharia, Nagy—Campo (Sere&u), Szi- 
geli—Ilașoti, Năfiănâilă, Seredai (Ne- 
cula), Mestaros, David; OLIMPIAKOS:

Tsanakis—Plesas, Stefunakis, Siman- 
diris—Polihroniu, GHgorraUs—C. Pa- 
pazoglu (din min. 45 Possidos). Side- 
ris, Yfantis, Bebis, A. Papazoglu.

Steagul noșu va mai susține două în- 
tîlairi amicale în Grecia : cu Apolloii 
(Atena) și cu Olimpiakos (Pireu).

ELIE SPOR1DIS

A
MINERUL LUPENI 
JUCAT LA DRESDA

21 (Agerpres). Intîlnirea a- 
fotbal dintre echipa locali 
Minerul Lupeni s-a terminat 
gazdelor la scorul de 1—0

DRESDA 
micală de 
Einheit și 
cu victoria ,, 
(1—0). Unicul gol al partidei a fost 
marcat în min. 3 de Berets.

Campioni regionali

Ju'ieta Namian învingătoare în „Cupa Steaua"
întrecerile feminine din cadrul ce

lei de a doua competiții a anului au 
luat sfîrșit cu victoria Julietei Na- 
mian urmată, în ordine, de Eleonora 
Roșianu, Cristina Doboșiu și Aneta 
Verone. La simplu bărbați meciurile 
vor lua sfîrșit joi. Tot azi se termină 
și meciurile de dublu bărbați care 
au început miercuri.

Iată cîteva rezultate mai impor
tante: simplu femei: Roșianu — Do-

boșiu 4-6, 7—5, 6-3; Doboșiu — Ve- 
rone 8—6, 1—6, 6-3. Simplu bărbați : 
Cristea — D. Viziru 7—5, 6—3; D. 
Viziru — Popovici 6—2, 6—2; Dron — 
Boaghe 7—5, 6—3. Dublu bărbați: Ti
riac, Mârmureanu — Bardan, D. Vizi
ru 6-3, 1-6, 6-1.

C^>cu?su continuă azi, tot în sala 
din calea Plevnei 114, între orele 
8-13,30.

La Ploiești au avut loc întrecerile din 
cadrul etapei regionale a concursului 
republican de calificare seniori și juni
ori. Au participat pugiliști din orașele 
Ploiești, Cîmpina, Tîrgoviște și Buzău. 
Iată lista noilor campioni regionali : 
JUNIORI : M. " " •
tă (Ploiești). M. _________ _ ........ .
Niculae (Ploiești), I. Alexandru (Ploiești» 
C. Rădulescu (Ploiești); • *
Stănescu (Cîmpina), C. ______  . . ..
I. Vasile (Ploiești), N. Bădescu (Ploiești); 
c. Stoica.................. *
iești).

___ campioni _ . 
Lazăr (Cîmpina), V. Chi- 

Turculeț (Buzău), V.
* ' ’ '

SENIORI : A. 
Odică (Ploiești), 

‘ (Ploiești), A. Popescu (P1o-
C. IORDACHESCU — coresp.

a avut loc la Hunedoara faza 
a camp-onat-—i. republican

Recent, 
regională _ ----- --------------- „
de calificare juniori și seniori. La în
treceri au luat parte boxeri din orașele 
Brad, Alba Iulia, Lupeni și Hunedoara. 
Iată cîștjgătorii titlurilor : JUNIORI : A. 
Talodi (Brad), D. Hoștiug (Brad), N. 
Similie (Brad), M. Florea (Hunedoara), 
Tr. Florea (Brad), N. Santa (Lupeni); 
I. Dinu (Lupeni), I. Hopulete (Brad), A. 
Gutt (Brad), S. Bene (Brad); SENIORI : 
D. Brezoianu (Lupeni). I. Smiguleț . (Lu
peni), C. Szabo (Brad), I. Mihăilescu 
(Hunedoara), I. Savciu (Hunedoara),
Gh. Gavrilă (Hunedoara), St. Gaie (Hu
nedoara), M. Fonta (Brad), D. Vîlceanu 
(Lupeni).

N. S5UCHEA — coresp.



O FRUMOASĂ VICTORIE A HOCHEIȘTILOR NOȘTRI: Campionatele internaționale

BUCUREȘTI - SPARTAK PILSEN 8-2
Excelentă comportarea, _ excelent _ re

zultatul hochcișlilor noștri fruntași I» 
partida de marți seara I

SclecționLla Bucurcștiului a obținut 
o victorie de prestigiu, la un scor con
cludent, în fața uncia din ccle mul 
puternice cchipc cehoslovace, Spartak 

I Pilsen. inscriindu-și astfel în palmares 
i unul din ccle mai bune rezultate ob-

pucului. omogenitate. Jucătorii noștri 
se acomodează greu eu adversarul, 
atacurile lor n-au consistență și in 
min. 13 Spartak deschide scorul prin 
Smait

In a doua parte a jocului otacurile 
echipei romîne se dezlănțuie însă 
chiar de la fluierul care anunță re
luarea șocului ți — după attera ratări

(0-1, 5-1, 3-0)
tății, mulțumită in special lui Szabo I; 
bine inspirat de cîteva ori, el a în
scris în acest meci 4 goluri I Restul 
echipei, un plus peste nota obișnuită.

Arbitrii Fl. Marinescu și I. Florescu 
au condus echipele:

BUCUREȘTI: Pușcaș (Soflun)-Czu- 
ka, lonescu: Varga. Nughi- Szabo II, 
Ferenczi, Szabo I ; Takacs I., Andrei, 
Biro; loanovici, Calamar, Ciobotaru; 
Otvos.

SPARTAK PILSEN: Koban-Svcntek. 
Sasek; Smat, Jonak-Vaclav, Habr, Hra
beta; Liska, Stogr, Pavlu; Simon, 
Vabneger, Rchka.

RADU URZICEANU

La

de tenis de masă ale R P. Romine
A fost stabilită ordinea favoritiîor la probele individuale

Palatul sporturilor din Constanța, 
gazda atitor manifestații sportive im
portante, îmbracă din nou haina de 
sărbătoare. Duminică după amiază 
vor începe aici campionatele interna
ționale de tenis de masă ale R. P. 
Romine, eveniment care trezește un 
mare interes. Și intr-adevăr, concursul 
se anunță atractiv, cunoscînd faptul 
că fruntașii tenisului de masă romi- 
nesc Maria Alexandru, Geta Pitică, 
Negulescu, Cobirzan. Rethi etc. vor 
evolua in compania unor sportivi va
loroși ca sovieticul Averin, cehoslova
cul Stanek, maghiarii Fahazi, Rozsas,

campionatele mondiale de la Zakopane

Schioarele sovietice au ocupat primele 4 
de 10 kmin cursa

locuri

Atacanții echipei noas're din nou in fața porții oaspețăar. Fmui din medul 
Pilsen (B—2).

— la o acțiune a liniei Takacs-Andrei- 
Biro, ultimul reușește egalarea.. Nu 
trec decH 2 minute și, din pasa lui 
C'obo _ru, Szabo I înscrie din nou 
pentru echipa bucureșleană. Acest 
gol este semnatul unei neîntrerupte 
ofensive a formației noastre Trece 
doar un minut și la an șul-gol al lui 
Varga. Szabo I reia din noi m piasă 
in mia 11. Naghi arcă scorul la 4—1. 
înscriu apoi Căribotant pentru echipa 
noastră și Vaclav pentru oaspeți (un 
gol parabd, care atrage înlocuirea hti 
Pușcaș cu Sofian)

Ultima parle a jocului satisface de
plin exigențele publicului care.- do
rește mărirea scorului: Szabo 1, de 
două ari. ș Szabo II înscriu goluri 
spectaculoase și partida se încheie ca 
S—2 (0—1. 5—1, 3—0) pentru echipa 
B LHrurești uhn.

Din echipa noastră, merită mu^t^o- 
nată comportarea buni a liniei a doua. 
Prima linie, care manifestă ua ușor 
r-egres in jocul de ansamblu, s-a pre 
?c^tal insă bine sA taportd effcacii-

Selecționata București — Spartak

aceeași 
o com- 
pentru 

bun în 
numeroșilor

41:2S.O
U.R.S.S.), 
41:53.2 și 

42:28.2.
km l re- 

cu 
în

locui

ro-

me
re-

Jținute in ultimii ani de o echipă 
minească de hochei pe gheață.

• Jucătorii noștri și antrenorul lor 
rită toate felicitările pentru acest 
zultat și pentru jocul bun pe care l-au
■prestat. Echipa a dovedit o simțitoare 
îmbunătățire a vitezei de acțiune, • 
mai bună orientare in combinațiile de 
atac, un cert progres in privința fi
nalizării și. pe lingă toate acestea, o 
putere de luptă irezistibilă, in fața că
reia rutinații jucători oaspeți (printre 
care nu mai puțin de 9 internaționali I) 
au cedat fără drept de apei.

Prima repriză s-a desfășurat mai mult 
în avantajul oaspeților. De la început, 
ei au făcut dovada multiplelor lor 
calități: patinaj excelent, precizie mare 
in pasele la distanță, bun control al

ZAKOPANE, 21 (prin telefon de la 
trimisul nostru special).

După 4 zile de Întreceri, cei aproa
pe 400 de concurenți luptă cu 
ardoare ca în prima zi pentru 
portare cit mai frumoasă, 
cucerirea unui loc cit mai 
clasament In atenția
spectatori și a celor peste 100 de 
ziariști, fotoreporteri, reporteri Li stu
diourilor " ’
ziune, se 
pe bună 
de 5 km 
trei locuri, în cea de 10 km cele pa
tru reprezentante ale Uniunii Sovie
tice au cucerit primele locuri, cule
gând astfel unanime aprecieri. Mo
deste, schioarele sovietice nu pridi
desc să dea sute și mii de autografe. 
Cele mai multe autografe sint ce
rute Alevtinei Kolcina, care, cl și la 
5 km, a cucerit IIIIuI de campioană 
a lumii și la 10 km. Alevtina Kol
cina are 31 de ani și face parte din 
clubul
Alevtina Kolcina a obținut timpul de 
39:48,A fiind urmată de Maria Gu
sakova cu 40:56,9, Nadia Eroț'.na

de cinematograf și televi- 
află schioarele sovietice. Și, 

dreptate. După ce in cursa 
au reușit să ocupe primele

sportiv Dinamo Moscova.

ASEARĂ.
SPARTAK PUSEN-SUINTA BUCU:I$TI

7-1
In cea de a doua partidă, susținută 

in Capitală, bocheiștii oaspeți au pri
mit aseară replica Științei București. 
Meciul l fost mai puțin spectaculos ți 
s-a inciieiat cu victoria lui Spartak 
Pilsen: 7—1 (1—0. 4—L 2—1). Pri
ma repriză a fost echilibrată. După ce 
oaspeții au marcat prin Liska (min 
6), ocaziile de gol au abundat, la am
bele poeți. în l doua parte l întrece
rii, Spartak joacă mai clar, combină 
eficace și — pro-itind de dezorganiza
rea care cuprinde de mai multe ori 
echipa studenților bucureșfeni. majo
rează scorul prin: Sventek (compo
nent al actualei reprezentative a R.S 
Cehoslovace, ieri cel mai bun de pe 

: teren). Hrubetu, Vapneger și Rehka
Cea mai frumoasă repriză l fost 

ultima. în min. 42 au marcat Taflik 
(Spartak) și Peter (Știința), iar cu 2 
minute înainte de sfirșit Hrabeta l 
fixat scorul. Au condus arbitrii FI 
Marinescu și 1. Tiron.

Lu sfirșitul săptămânii, Spartak P3
sen va juca in provincie, cu Voința 
Miercurea Ciuc și Steagul roșu Bra
șov.

Tamil eirapeai ie calificare 
la baschet pentru 1 I, 

de la TiUe
PARIS 

executiv! 
baschet 
mental de desfășonm a larstnlu' euro
pean pentru eli&em li Joaark O
limpice de la Teitâa. Federațiile națio1 
nale in teresate si eegamasese aeeastil ecm-

candiditura paul la 31 deeoabie 1962. 
Turneul vi treimi Li se dbspata Intre 
1 martie fi 31 ^rn 1964. La Head de 
calificare au Pââlieip^ ■oate 

alee v Irlanda) a «olar S
calificate dia ^fic^ pe baza riaftntn- 
lui de la uUima OEfiiih ; adid 
U.RS-S-, IuHa, ■. 3 - * - — iu
goslavia fi L P.

p^a^ de eafăfrrme var iau parte la ane 
ne^ J. O. de la Tobău.

21 (Agcrpivs). — Cuatlsia 
L Federației âLternatiaBale de 
(F.I.B.A.) l stabilii regdla-

15 km 
l fost
Ka4n 
a re-

41:17,1, Liubov Baranova 
(toate reprezentante ale 
Milia Lehtonen (Finlanda) 
Barro Martinsson (Suedia) 

Proba masculină de 15
venit suedezului Assar Ronnlund 
54:23,4. Schiorii romini au ocupat 
măttourdc lonu-r: Dinu Petre 
37 (1 h 02:13,6) și Stelian Drt^i^iuj lo
cul 46 (1 h 03:11,3). Cursa de 
din cadrul combinatei nordice 
cîștigată de elvețianul Alois 
cu 59:18,7. Combinata nordică
venit lui Arne Larsen (Norvegia) cu 
454,33 p, urmat de Dmitri KocUc-n 
(U.R.S.S.) 448,77 p șl de Henrik Fa- 
geras (Elveția) 442,25. Titlul de cam
pion mondial Il sărituri de la tram
bulina mijlocie a revenit norvegianului 
Toralf Engan (68 m - 67 - 70,5 m), 
urmat de Antonin Laciak (R. P. Po
lonă) și Helmut Recknagel (R. D. 
Germană).

Campionatele mondiale continuă joi 
cu ștafeta de 4 x 10 km bărbați îi 
vineri cu ștafeta de 3 x 10 km femei.

GH. ȘTEFANESCU

In turneul interzonal de șah

DISTANȚA DINTRE FRUNTAȘI
SI URMĂRITORI

Turneul interzonal de șah de la Stock
holm l intrat in faza decisivă. Mai sint 
de jucat opt runde, după care vom cu
noaște cei șase calificați pentru viitorul 
turneu al candidaților la titlul mondial 
de șah.

La jucarea partidelor întrerupte și a 
cdor din runda a XV-a conrarenții l- 
flațl in plutonul fruntaș al clasamen
tului au acumulat puncte prețioase, dls- 
tanțindu-se simțitor de restul partici- 
panjilor. După mai mult de 100 mutări, 
Fischer l reușit să cîștige finalul par
tidei cu Yanovski, cousolidmdu-și astfel 
poziția de lider. Fostul campion unio
nal Petrosian — care împreună cu Fis- 
Acr este neînvins pînă acum — a câș
tigat întrerupta cu Bilek. Șahistul ma
ghiar l făcut apoi remiză cu Stein. 
Alte rezultate de la jucarea partidelor 
întrerupte: Bertok — Uhlmann 0—1, 
Tcschncr — Filip 0—1, Gligorici — 
S^weber 1—0, Yanovski — Barezi

SE MĂREȘTE

• IN FRUNTEA comitetului de orgu- 
• nizare a Campionatelor mondiale de schi

care se desfășoară în prevent la Zako
pane se află Stanislaw Maruszarz. Sora 
lui, Helena, împreună cu Bronislaw 
Czech, care au c^Ugut titlurile de cam
pioni mondiali in anul 1929 tot la Zako
pane. au fost omoritl de fasciști.
• LA COMPETIȚIA internațională mo- 

tociciistă de la Modena (Italia), progra
mată pentru 19 martie, și-au anunțat 
participarea și concurenți sovietici. Ei

i vor alerga pe mașini de construcție so
vietică, în clasa de 350 cmc.
• LOTUL fotbaliștilor sovietici care 

se pregătește pentru participarea la tur
neul final al campionatului mondial din 
Chile, urmează să susțină o serie de 
partide de antrenament cu formații din 
capitala R.P. Ungare. Programul turneu
lui reprezentativei U.R.S.S. a fost alcă
tuit pe o durată de trei săptămini.

• FEDERAȚIA engleză de atletism a 
hotărît ca pe viilor să fie omologate 
și recordurile stabilite de atleții englezi 
pe distanțe calculate după sistemul me
tric. După cum se știe, pînă acum erau 
omologate numai recordurile stabilite 
pe distanțe socotite în mile și yarzi. 
Recenta hotărîre a Federației engleze 
l devenit necesară în utma creșterii nu
mărului competițiilor atletice interna
ționale la care iau parte sportivii englezi.
• LA 7 FEBRUARIE, cunoscutul șa- 

hișt cehoslovac Karel Opocensky a îm
plinit 70 de ani. Cu acest prilej, a apă
rut cartea sa intitulată „Jucînd șah cu 
zlmbctul pe buze“.
• RUDI SAILER, fratele cunoscutului 

‘CCCIif Toni Sailer, a cucerit recent prl-

mul săa titlu Oe caL^plCL) PMliLipind U 
proba de Biilowi ■ TraM^L ei a ocu
pat primul Ioc. BoecesM H Budi ue da
torează la mare măsură luă Tool, caro 
a urmărit o prrtnorH pragăttrcL frate
lui său. Sudi BaB^ estc ta vlrstă de 
19 ani.
• CÎTEVA DATE statislicc tairegititra- 

tc ia FXFjU Îl lludc Lcatui MN9 : in 
anul tt-ccut în întreaga hunt an activat 
150.000 cluburi Numărul Jucdtorllar pro- 
leslonlșll a tost de OM iar cei Li a- 
malorilor de 1 maBoane) numărul ju
niorilor legitim iuți a de I milioane
• UN FAPT rur fotflM la unaicic 

boxului s-a pctrccut săpătaulnL trecută 
pe un ring londonez. AnbU adversari 
au fost dcsroHfiiroți— După cun a ex
plicat arbitrul, la sfârșitul medului, cei 
doi oponcnți — englezul Johnny Wtoward 
șl jamalcunul Mound Bansey — au fost 
in egulă măsură dc nesportivi și merită 
din plin decizia, Lrăctt dc ocăginLlă ar 
fi eu !
• vnOOAdZLE pi-~alr de box 

alt Africii, cuce se vw desfășura intrc 
15 șl 25 martie la CLlro, Mt dotate cu 
prețioase cupc ofoate de doi scfl de 
state africane: președintele Nauur și 
președintele Ntoraroh.
• CONDUCEREA reacționai! a Uniu

nii sportului universitar din R.F.G. l 
exclus din LctlvitateL compctițlonulă pe

preșe 
mah.

sportiva Universității din Kiel deoarece 
echipa de volei a acestei universități a 
susținut cUcva meciuri amicale cu vo
leibaliștii din orașul Greifswald (R. D. 
Germană).
• CIȘT1GATORUL probei de aruncare 

l greutății la concursul de silă de Îl 
tos Angeles, tânărul Grubner, a avut 
o aruncare de 20,11 m dar, deoarece el 
l depășit de puțin cercul de aruncare, 
rezultatul a fost anulat.
• TITLUL DE CAMPION de tenis pe 

teren acoperit Li țărilor Scandinave pe 
anul 1962 l fost ciștigat la simplu mas
culin de către suedezul Schmidt, care 
a învins In finală pe danezul Ulrich, 
întrecerile au avut loc la Oslo.
• FEBRA fotbalului ia proporții și in 

S.U.A. Recent, la universitățile din Los 
Angeles, Princeton, villa Nova ș.a. au 
fost angajați antrenori de fotbal origi
nari din Europa și din Brazilia ca să 
pregătească echipele de fotbal ale uni
versităților respective.
• SOCIETĂȚILE de televiziune din Ja

ponia lu anunțat nu de mult că vor 
televiza ' direct in toată lumea Jocurile 
Olimpice de la Tokio. S-a constatat insă 
că pînă în anul 1964 — anul J.O. — nu 
prea sint șanse ca să se dezvolte teh
nica trans misiunilor de televiziune in 
așa măsură ca să se realizeze acest plan 
— transmisiile directe pe alte continente. 
In cazul nerealizărli acestei variante, te
lespectatorii europeni vor viziona aspecte 
de la Jocurile Olimpice cu 6 ore intîr- 
zlere. Forurile japoneze proiectează ca 
filmele să fie transportate cu avioane 
de mare viteză la Moscova șl de acolo 
Euroviziunea să le transmită în toată 
Europa.

V2—*^2, German — Pomar 0—1, Pomar
— Yanovski 1—0.

In runda de marți, fruntașii au con
tinuat seria succeselor. Fischer l-a în
trecut pe Olafsson într-o Sicilians în 
care a folosit rapid inexactitățile comise 
în deschidere de islandcz. Ghellcr l 
manevrat iscusit în j'ocul de mij'loc 
al partidei cu Bilek, cîștigînd două 
turnuri și pion contra damă, avantaj 
pe care îl păstrează la întrerupere. In 
caz de victorie, Ghcllcr înregistrează 
o serie impresionantă de șase partide 
cîștigate consecutiv. Cea mai scurtă 
partidă au j'ucat-o Barcza și Petrosian • 
remiză la mutarea 12. Filip l-a întrfcjiț 
pe Ăaroh, Pomar pe Cuellar, iar Stcin 
pe Bisguier. Cu un rezultat de egalitate 
s-au încheiat înCîlnirile : Benko — Btd- 
bochan, Teschner — Bertok, Sehweber
— Yanovski. în poziții complicate s-au 
întrerupt partidele Portisch — Korcinol 
și Gligorici — German. Uhlmann a fost 
liber în runda XV.

Toți favoriții întrecerii au disputat 
pînă acum cîtc 14 partide. Fischer are 
12 puncte, Uhlmann 10, Gheller 9*/j 
(1), Petrosian și Filip 9*/2, Pomar 9, 
Korcinoi și Gligorici 8*/2 (1), Stein 8, 
Bilek 7‘A (1).

P E
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viceecampioana europeană liona Kerekeș 
sau Szmidt, Kusinski, Calinski (R. P. 
Polonă).

In ceea ce privește tragerile la sorți 
ale probelor individuale, ele au fost 
definitivate de comisia de organizare. 
Iată cum au fost stabiliți favoriții în 
ordinea de sus in jos a tabl^i^r^riio: 
simplu ' ’ ” ’
Szmidt 
(U.R.S.S.), ,
Geta Pitică, Svarcova (R.S.C.), Sige- 
Paisiarv (U.R.S.S.), Ilona Kerekeș 
(R.P.U.) ; simplu bărbafi: Negulescu, 
Sivacev (R.P.B.), Saunoris (U.R.S.S.), 
Rozsas (R.P.U.), Averin (U.R.S.S),
Fahazi (R.P.U.), ' • - ■
(R..S.C.) ; dublu 
Pitică, Szmidt—Noworyta , ,.
Balaisite—Paisiarv (U.R.S.S.), Kerekeș 
—Hevesi (R.P.U.) ; dublu bărbați : 
Negulescu—Rethi, Sivacev—Karaneșev 
(R.P.B.), Halpert—Harcsar (R.P.U.), 
Stanek—Svarc (R.S.C.), Averin—Sau
noris (U.R.S.S.), Cobirzan—Giurgiucă, 
Kusinski—Calinski (R.P.P.), Rozsas— 
Fahazi (R.P.U.); dublu mixt: Alexan- 
dru-Cobîrzan, Faludy-Rozsas (R.P.U/), 
Balaișite-Averin (U.R.S.S.), Svartovâ- 
Stanek (R.S.C.), Pitică-Negnlescu, 
Szmidt-Kusinski (R.P.P.), Ic^ajarv-
Saunoris (U.R.S.S.), I-Ievedi-T-ahazî
(R.P.U.).

Duminică după amiază, după festivi
tatea de deschidere, vor avea loc în- 
lîlnirile inlcreehipC) care vor continua 
și luni. Partidele din cele cinci probe 
individuale se vor desfășura marți și 
miercuri.

femC :
(R.P.P.),

Erzsl

Maria
Laima 
Hevesi

Alcxandru, 
Baiiișite 
(R.P.UJ.

Giurgiucă, Stanek 
femet : Alexandru— 

(R.P.PJ,

In fotografii: campionul Uniunii 
Sovietice, Gfienadi Averin.

Echipe romînești de volei
peste hotare

Duminică, la Anvers, in Bel- 
echipa noastră campioană Ragia, . . .

pid București debuțeazq [n ediția 
a „Cupei campionilor euro- 
întîlnind formația campioa- 
Belgiei, echipa Brabo An

In vederea acestui joc fcro- 
urmează să părăsească inii-

1962 
peni" 
nă a 
vers. 
viarii .
ne Capitala.

• Incepind de vineri și pînă du
minică, capitala R. P. Bulgaria va 
găzdui un turneu internațional 
masculin de volei la care au fost 
invitate Steaua București, Honved 
Budapesta, Akademik Sofia și 
Ț.D.N.A.

SCURT
Intr-un meci retur con^nd 

sferturile de finală ale „Cupei 
lor“ la fotbal, echipa Uipest 
Budapesta a învins în deplasare cu 
scorul de 1—0 (0—0) formația sco
țiană Dunfermline Athletic. Punctul 
victoriei a fost marcat de Bene in min. 
53. Echipa maghiară s-a calificat pen
tru etapa următoare a competiției, de
oarece cîștigase și primul joc cu 4—3.

pentru 
Cupe- 
Dozsa

★

In cadrul semifinalelor competiției 
internaționale masculine de handbal 
în 7 „Cupa campionilor europeni", e
chipa Goppingen (R.F. Germană) l 
dispus de formația Duklu Pragu cu 
13—8 (8—3) Cealaltă finalistă a com
petiției urmează să fie desemnată de 
întilnirea Partizan Bielovar — Aurhus

(Danemarca), programată pentru 11 
martie în capitala R.P.F. Iugoslavia.

★
Cu prilejul campifănaîelor de nata- 

ție ale Australiei, care se desfășoară 
actualmente la Melbourne, tinărul Ke
vin Berry, în vîrstă de 16 ani, a sta
bilit două noi recorduri mondiale în 
probele de 200 m și 220 yarzi fluture. 
El a înregistrat în această probă 
timpul de 2:12.5. Vechile recorduri erau 
de 2:12,6 (200 m)*și 2:13,8 (220 y).

Campionatele mondiale de patinai 
artistic se vor desfășura în noua sală 
a sporturilor construită în parcul de 
cultură și odihnă „lulius Fucik" din 
Praga. Pînă în prezent, la întrecere 
și-au anunțat participarea sportivi din 
Franța, S.U.A., Olanda, Austria, R.S. 
Cehoslovacă și Japonia.
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