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pAȚIA SPORTIVĂ „SC1N- 
fin comuna Scînteia desfă- 
rie activitate pentru atragerea 
Lembri în U.C.E.S. Numai 
karie în secțiile asociației 
nșî încă 80 de tineri și

OȘTII DIN COMUNA AN- 
r s-au întrecut cu prilejul 
bars organizat de secția de 
pciației lor sportive — Fia. 
participat 22 de sportivi. Pe 
« locuri s-au clasat, în or- 
i A taman. Dumitru Moldo- 
Jacob Ionescu. (VIRGIL PE- 

L>resp.).

PRIMELE zile ale acestui 
»ciația sportivă Voința din 
■a dus o vie activitate de 
larii» acestui fapt de la 1 
ii pînă în prezent a crescut 
Membrilor U.C.F.S. cu 336 
Se Ia 2.175. In ceea ce pri-

vește încasarea cotizațiilor, în aceeași 
perioadă, s-a realizat peste 15.000 
lei. (ION I. ION-coresp.).

• ASOCIAȚIA SPORTIVA de 
Ungă G.A.C. Victoria socialismului 
Basarab, raionul Calafat, se preocupă 
în mod permanent de angrenarea celor 
350 de membri U.C.F.S. în diferite 
competiții. Recent, a avut loc o com
petiție de șah unde sau evidențiat 
Alex. Lupu și C. Popa. I-a tenis de 
masă am reținut numele lui Alex. Po- 
boli cil și ing. Lucian Călin. (M. CA- 
RAULEANU-coresp.).

• ZILELE TRECUTE 
sportivă Unirea din Săcele 
zat un reușit concurs de schi-fond re
zervat copiilor și juniorilor. La între
ceri au participat peste 200 de con- 
curenți reprczentînd asociațiile sportive 
Unirea, Precizia, Știința și Șoimii. Cele 
mai bune rezultate au fost obținute de 
sportivii din asociația organizatoare a 
concursului. (V. SECĂ REANU-coresp.).

asociația 
a nrguni-

ri internaționale ale sportivilor noștri
Ntscftva sosește vineri

ca dc volei

cu Progresul
Puă zile ne mai despart de 
bgresul București — Ț.S.K-A. 
din cadrul „Cupei Campioni- 
eni" la volei.
prea acestui joc, sportivii 
i s-au pregătit cu atenție 
ultimele zile. Miercuri, tot 

uat parte la un antre- 
esfășurat în sala Floreasca, 
I sîmbătă, tot la Floreasca,

jucătorii de la Progresul să participe 
la un antrenament ușor, de acomodare.

Reamintim că atît voleibaliștii so
vietici cît și arbitrul maghiar Ornai 
sosesc vineri în Capitală.

Daugava-Rapid București
ln „C.C.E." Ia baschet feminin

Astăzi se dispută la Riga partida 
feminină de baschet dintre campioanele 
Uniunii Sovietice și R.P. Romine, Dau
gava Riga și Rapid București. Âleciul 
contează în cadrul sferturilor de finală 
ale „Cupei Campionilor Europeni".

(Continuare în pag. a 4-a)

INȚA, 28 (prin telefon de la 
ostru)
i zi a „individualelor", Luci 
fi Marta Erdreich au eli- 

competiție trei concurente 
au pretenții la locuri frun- 

Slăvescu a învins-o fără 
ipel pe vicecampioana euro- 
ta Kerekes (R.P.U.) cu 3—1 
^L8), iar

1 3-0 (13,

Marta Erdreich a 
(U.R.S.S.) cu 3-2 
15) șl la Hevesi 
15, 5). Cele două

sportive au luptat cu o dîrzenie rar în
tâlnită.

însuflețite de exemplele Luciei Slă- 
vescu și Martei Erdreich, junioarele 
noastre Eleonora Mihalca și Mariana 
Jandrescu s-au prezentat, de asemenea, 
foarte bine. Prima a trecut pe rînd 
de poloneza Noworyta cu 3—1 (18, 18, 
—17, 21), de cehoslovaca Svarcova cu 
3—0 (19, 22, 13), cedînd greu la Geta 
Pitică. Mihalca a impresionat în spe
cial prin acțiunile ofensive bine con
duse și prin lovituri de topspin. Ma-

(Continuare în pag. a 4-a)

i meciul disputat aseară intre Selecționata divizionară și re- 
R. D. G. Foto: P. Romoșan.

Germane
feminin.

nata divizionară a trecut pe 
i partida cu echipa R. 0, 
13-13 (7-6) la handbal in 
ira, în sala Floreasca, se-

noastră divizionară alcă-
ape în întregime din jucă- 
iinței București, care ne vor

la Belgrad în „C.C.E.”, a
pas de o frumoasă victorie
cu reprezentativa R.D. Ger-

7

repriză echilibrată, în care 
■chipe au condus pe rînd, 
oaspe cu 2—0, iar selec- 
istră cu 5—3, 7—5), echipa 

s-a impus printr-un joc 
și mai eficace. Astfel, în 

I minute ale reprizei se- 
dbalistele noastre și-au de- 
rersarele,
i. 28) și 13—9 (min. 29). 
sigure probabil de victories.

conducînd cu

A. VASILIl)

' DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VĂl,
i
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POIANA BRAȘOV, 28 (prin telefon 
de la trimisul nostru). Timpul excepțio
nal de frumos și zăpada excelentă au 
creat condiții optime pentru desfășu
rarea probelor din prima zi a finale
lor campionatelor republicane. Cea 
mai interesantă cursă se anunța cea 
de 30 km fond, disputată de obicei în
tre schiorii de la Dinamo și Casa Ofi
țerilor Brașov. De astă dată însă dina- 
moviștii s-au comportat cu mult sub 
valoarea lor. Comportarea nesatisfă
cătoare a dinamovișfi'or nu scade însă 
din meritul performanței fondiștilor de 
la C.O.B., care s-au prezentat bine 
pregătiți și au luptat cu multă însu
flețire, fapt evidențiat de prezența a 6 
schiori între primii 10 clasați. Alături 
de Stelian Drăguș, un alt reprezentant 
al C.O.B. — Elena Tom — și-a în
scris din nou numele in fruntea celor

mai bune fondiste pe distanța de 10 
km. La juniori, disputa s-a dat în prin
cipal între schiorii de la Dinamo și 
Olimpia, care și-au împărțit, de altfel, 
locurile fruntașe. Iată rezultatele teh
nice: SENIORI, 30 km: 1. St. Dră
guș (Casa Ofițerilor Brasov) 2:07’14”6;
2. Al. Zangor (C.O.B.) 2:08'10”8;
3. Gh. Cincu (C.O.B.) 2:08’21 ”4; 4.
Gh. Bădescu (Dinamo Br.) 2:09’00”0; 
5. I. Rășină (Din.) 2:ll’24”0.; 6. Gh. 
Cimpoia (C.O.B.) 2:14’28”0. ------
OARE, 10 km: 1. Elena Tom (C.O.B.) 
45’25”0; 2. Iufîana Matei 
’45’39”0; 3. Marcela Bratu 
48'l2”0; 4. Maria Simion (Voința Si
naia) 5O’15’’0; 5. Rodica Șindilaru 
(Știința Buc.) 52’38”0; 6. Ecaterina 
Șupeaîă (Cam iman ui Bușteni) 54’57”0. 
JUNIORI CAT I: 10 km: 1. I. Oltea- 
nu (Din.) 39'45”0: 2. M. Cimpoia (O- 
lirnpia Br.) 39'57”0: 3.1. Samoilă (Dto) 
40’14”0. JUNIOARE CAT. I 5 km: 
1. Doina Boboc (Ol.) 27’32”?; 2. Iu-

, liana Bogozi (Din.) 28’5I”0; 3. Ro- 
La Constanta, i d’ca Munteanu (Luceafărul Br.) 29’ 16”0;

’ SLALOM SPECIAL SENIOARE: 
mniuiniiiir *• ,!ona Mici°? <Din-) ">* 2 sec; 2 

Magdalena. Biră (Ol.) 105,9; 3. .Ro
dica Szeker (Voința Br.) 121,0; 4. 
Mihaela Alăzgăreanu (Carpați Sinaia) 
129,5; (Mihaela Stoenescu-Ghioarcă, 
accidentată, nu concurează). SLALOM 
SPECIAL JUNIORI CAT. 1:1.1. Pos- 
tolache (C’arpați) 98,0 sec; 2. G. T6- 
mori (C.S.M. Cluj) 101,7; 3. I. Pitiș 
(Din.) 103,6. SLALOM SPECIAL JU
NIORI CAT. A II-A: 1. E. Haidu 
(Din.) 86,9 sec; 2. C. Cișmașu (Ș.S'.E. 
Predeal) 89,3; 3. D. Apostol (Ol.) 91,2, 
SLALOM SPECIAL, JUNIOARE: 1. 
Mihaela Casapu (Ș.S.E. Predeal) 105,3 
sec.; 2. Liliana Focșeneanu (Carpați) 
106,2; 3. Constanța Măzgăreanu (Lu
ceafărul) 106,3.

jucătoarele selecționatei divizionare nu 
s-au mai apărat cu aceeași atenție 
iar în atac au irosit mai multe mingi. 
Oaspetele au profitat de acest lucru, 
reușind să egaleze (13—13) în min. 
39 cînd echipa noastră avea pe Ștef 
eliminată pentru două minute- Rezul
tat final: 13—13 (7—6).

L. Toth (R.P.U.) a condus bine 
următoarele formații: SEL. DIVIZIO
NARA : Hector (Borcea)—Ștefănescu
2, Ștef 1, Neako, Leonte 4, Oțelea 2, 
G. Constantinescu 1, Nemetz 3, 
Frantz, Cîrligeanu ; R.D. GERMANĂ : 
Zwinscher—Schandirig 1, Wacker 1, 
Urban. Zimmerman 1, Gieske 5, 
Lemke, Forster, Riidrich 5, Nocka.

In continuarea întrecerilor progra
mul este următorul : joi, slalom uriaș 
pe Sulinar (toate categoriile de con- 
ctirenți), sărituri speciale juniori și 
sărituri pentru combinata nordică se
niori și juniori; vineri, 15 km fond 
seniori, 5 km fond senioare și juniori 
cat. a Il-a, 3 km fond junioare cat. a 
Il-a și slalom special seniori.

D. STANCULESCU

"I

TENIS Df MASA

SENI-

(Din.)
(Din.)

riana Jandrescu, deși bolnavă, a făcut 
o partidă de toată frumusețea în 
compania Martei Luzova (R.S.C.) și a 
fost la un pas de victorie.

In întrecerile de simplu bărbați nu 
s-au produs surprize.

Iată citeva rezultate tehnice mai 
importante: simplu bărbați, turul I: 
Zaharia — Rosian (R.P.P.) 3—2, Szen- 
tivani — Karanesev (R.P.B.), 3—0- ; tu
rul II : Halpert (R.P.U.) — Bodea 3-0, 
Sîndeanu — Stepanek (R.S.C.) 3—1,
Bottner — Svarc (R.S.C.) 3—1, Angeles- 
cu — Kusinski (R.P.P.) 3—2, Cobîrzan 
— Gerdgikov (R.P.B.) 3-0, Kalinski 
(R.P.P.) — Szentivani 3—1, Harcsa 
(R.P.U.) — Novikov (U.R.S.S.) 3-2, 
Stanek (R.S.C.) — Pesch 3—0- ; turul 
III: Negulescu - Halpert (R.P.U.) 3—1, 
Sîndeanu — Sivacev (R.P.B.) 3—0, Sau- 
noris (U.R.S.S.) — Bottner 3—0, Rozsas 
(R. P. U.)—Angelescu 3—0, Averin 
(U.R.S.S.) - Rethi 3-1, Fahazi (R.P.U.)

C. COMARN1SCHI

, au 
cele 

C.S.Ș.

S-a încheiat Și a V-a ediție a tradi
ționalei competiții „CUPA SPORTUL 
POPULAR” rezervată echipelor de ju
niori și junioare. Ultimele partide, des
fășurate marți în sala Floreasca, 
desemnat prin rezultatele lor pe 
două echipe cîștigătoare: I
BUCUREȘTI, pentru a treia oară con
secutiv la băieți, și TRACTORUL BRA. 
ȘOF la fete.

Jocurile de marți au fost destul de 
disputate, mai ales S.S.E. Nr. 2— 
C.S.Ș. Cluj (m) și S.S.E. Ploiești— 
S.S.E. Timișoara (f), care puteau de
cide locul doi în cele două turnee. 
Dar dacă în turneul feminin lucrurile 
au mers normal prin victoria elevelor 
din Ploiești, în schimb în întrecerea 
masculină nu a fost suficient succesul 
echipei S.S.E. Nr. 2. Cea de a doua 
formație bucurcșteană s-a comportat 
de data aceasta mai bine, apărîndu-se 
mai organizat și contraatacînd rapid 
și eficace. Prin aceasta, S.S.E. Nr. 2 
a obținut o meritată victorie și pers
pective de a ocupa locul doi. Aceasta 
însă, depindea de rezultatul ultimului 
joc, C.S.Ș. București—Harghita, mai 
precis de scorul cu care în mod nor
mal urma să cîștige. C.S.Ș. Harghita a 
intrat pe teren decisă să smulgă un 
rezultat siria» (să piardă la mai puția

8 goluri diferență) pentru a-?i păs- 
un golaveraj mai bun decît al e-

Citiți în pag. 2—3 :

HOTĂRIREA
CONFERINȚEI PE ȚARA 

A UNIUNII DE CULTURA 
FIZICA Șl SPORT

o.

PATRU ZILE DE PATINAJ ARTISTIC
Începînd de azi vom asista, timp de 

patru z«le, la finalele campionatelor 
republicane de patinaj artistic. Pe fru
moasa noastră bază sportivă de iamM 
din parcul „23 August* își vor dis
puta în tî ie ta te a peste 70 de patinatoare 
și patinatori din București, Brașov și 
Cluj. Printre aceștia se află Elena» 
Moiș, Cristina Patraulea, Irina Zaha- 

Irina Zaharescu (Dinamo) la un an
trenament pe patinoarul ,,23 August*

rescu, Roxana Găbunea, Crenguța Ctinu 
bari. Radu Ionian, Niculae Belu (Bucu
rești), Marilena Ciubuci (Brașov) ș.a.

Întrecerile se vor desfășura după 
următorul program : joi, vineri și sîm- 
bălă intre orele 8—11 — figuri obli
gatorii iar dupu-amiezcle între orile 
16—21 exerciții libere. Duminică, de 
la ora 18, se vor desfășura ultimele 
probe iar la sfîrșitul competiției va 
avea loc demonstrația campionilor și 
a celor mai buni patinatori artistici.

de
tra
chipelor S.S.E. Nr. 2 și C.S.Ș. Cluj, 
în prima repriză Harghita a reușit să 
se mențină aproape de partenera sa. 
După pauză însă, mureșenii au greșit

căntînd să țină mingea fără a 
poarta, ceea ce le-a și atras 
sancțiuni pentru joc pasiv. De 
în această repriză Harghita n-a

urmărî
cîteva
altfel, 

marcat

(Continuare în pag. a 4-a)
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Junioarele de la Tractorul Brașov sînt fericite: au cucerit mult invidiatul
trofeu .CUPA SPORTUL POPULAIC, lg handbal iu 7,________ ”



HOTARIREA
Conferinței pe țară a Uniunii de Cultură Fizică și Sport 
din Republica Populară Romină, din 23-25 februarie 1962

II. CU PRIVI
ACTIV

DE I

Activitatea sp 
să realizeze i

Conferința pe țară a Uniunii de Cultură Fizică 
și Sport a primit cu mare bucurie și entuziasm 
Salutul Comitetului Central al Partidului Munci
toresc Romîn, Consiliului de Stat și Conssliului 
de Miniștri al Republicii Populare Romine care 
prin înaltele aprecieri asupra rezultatelor obținute, 
prin obseevațile critice și prin indicațiile deosebit 
de importante pe care le cuprinde, constituie un 
îndreptar prețios pentru mișcarea noastră spor
tivă, chemată să-și aducă o contribuție *ot mai 
activă la extinderea educației fizice și sportului 
în masele largi de oameni ai muncii și la ridicarea 
pe culmi cit mai înalte a gloriei sportive a pa
triei noastre.

Conferința pe țară a Uniunii de Cultură Fizică 
și Sport, anaizind pe baza Hotăririi Cotmtetuiiii 
Central al Partidului Muncitoresc Romin și a 
CMnsîiiului de Miniștri din 2 iulie 1957 activitatea 
desfășurată in perioada de la reorganizarea miș
cării sportive, apreciază că Comitetul de Organi
zare a U.C.F.S., organele regionale și raionale 
ale U.C.F.S., federațiile, cluburile și asK-UMile 
sportive au depus o susținută muncă pentru tra
ducerea in viață a sarcmilor ce revin mișcării 
sportive.

Prin grija pwtidului și guvernului a crescut an 
de an baza materială a mișcării de cultură fi
zică, construmdu-se numeroase baze sportive mo
derne de mare capacitate și mii de terenuri sim
ple, pe care se desfășoară întreceri entuziaste și 
la care participă tot mai mulți tineri și tinere.

In perioada analizată. Uniunea de Cultură Fi
zică și Sport a devenît o largă organizație ob
ștească, cu 2.700.000 de membri, capabilă să des
fășoare o intensă activitate de atragere a oame
nilor muncii în practicarea educației fizice și 
Sportului.

A crescut preocuparea organelor și organiza
țiilor U.C.F.S. pentru inițierea unor forme va
riate și atractive de practicare a exerdților fi
zice. Concursurile cultural-sportive și spartachia- 
dele tineretului s-au dovedit a fi deosebit de 
eficace in atragerea maselor de la orașe și sate 
în diferite a^t^ivităti sportive, iar colaborarea strin- 
să cu organizațiile sindicale și de tineret a asi
gurat succesul acestor acțiuni. Totodată, a cres
cut baza de mase a sportului de performanță. 
Participarea a peste 400.000 de tineri la activi
tatea spxtivă organizată in cadrul campionatelor 
republicane a creat posibilitatea creștwîi și afir
mării a numeroase elemente talentate. Un nu
măr tot mai mare de echipe și sportivi fruntași 
au obținut rezultate valoroase in compeîțile in
ternaționale. contribuind la ridicarea prestigiului 
sportiv al patriei noastre.

Apreciind rezultatele bune obținute. Conferința 
consideră in același timp că ele nu sint pe mă
sura po<sbiiîtăților de care dispune mișcarea 
noastră sportivă, a cerințelor crescinde ale celor 
ce muncesc și sarcmilor trasate de pwtid și gu
vern. In activitatea organelor și organizaților 
U.C.F.S. se manifestă o serie de lipsuri.

In primul rind, numărul celor care iau parte 
cu regularitate la activitatea de educație fizică 
și sport este incă nesatisfăcător. Au fost negli
jate formele simple de practicare a exercîțiilor 
fizice, larg accesibile masrior de oameni ai mun
cii și, totodată, de o mare însemnătate pentru 
dezvoltarea fizică armonioasă și întărirea să
nătății.

Gimnastica in producție a fost introdusă in
tr-o măsură cu totul insuficientă in întreprinderi.

In domeniul spotului de performanță rezulta
tele obținute intr-o serie de ramuri sportive cum 
sint atletismul, fotbalul, gimnastica masculină, 
înotul, baschetul și altele sint mult in urma ce
lor ce se obțin pe arena sportivă internațională.

Unele organe și organizații U.C.F.S. desfășoară 
o slabă muncă de educare a spxttvilor și mani
festă lipsă de combativitate față de abaterile care 
se mai intilnesc in rîndurile acestora — rămă
șițe ale influenței burgleze în sport.

Organele și organizațiile U.C.F.S. n-au reușit 
să pregătească și să perfecționeze numărul de 
cadre de specialitate și de instructori voluntari 
corespunzător cerințelor crescinde ale activității 
de cultură fizică și sport.

Pentru continua îmbunătățire a activității
Uniunii de Cultură Fizică și Sport, în vederea 
îndepllnîrii cu succes a sarcînilor tot mai mari 
care stau în fața sa, ca organizație obștească 
de mase chemată să contribuie prin educație fi

zică și sport la dezvoltarea armonioasă, la căli- 
rea fizică și morală a cetățenîior constructori ai 
sociatismuiui și viitori constructori ai comunis
mului m patria noastră și la creșterea prestigiu
lui sportiv al ReHibtidi Populare Romine — 
Cotifcința

HOTĂRĂȘTE:
I. CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA 
EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI 

IN MASE

1. In centrul întregii activități a organelor și 
organizaților U.C.F.S. va trebui să stea in anii 
următori intensificarea muncii de cuprindere a 
maselor largi de oameni ai muncii, a întregului 
tineret de la orașe și sate in practicarea orga
nizată și sistematică a exeercților fizice și spor
tului, incepivd incă din anii premergători școlii, 
pRrivit cu virsta și dorințele fiecăruia. Organele 
și organizațiile U.C.F.S. vor acorda o atenție 
deosebită formelor simple și larg accesîbile de 
practicare a educației fizice — gimnastica de di
mineață, excursiile, cicloturismul, crosurile, jocu
rile de mișcare de tot felul — folosind cit mar mult 
acțiunea factorilor naturali, acul, soarele și apa, 
care au o mare însemnătate pentru întărirea să
nătății. O atenție deosebită va trebui să se acorde 
extinderii tot mai largi a sporturilor de mare în
semnătate pentru dezvoltarea fizică multilaterală, 
cum sint gimnastica, atletismul, natața și tu
rismul. Actualul complex sportiv va trebui îm
bunătățit, astfel ca el să devină mai atractiv, 
mai acceSbil și să joace un rol mai activ in 
asigurarea prej^r^tii-ii ti zice de bază a tineretului, 
in dezvoltarea indeminării, rezistenței, forței, cu
rajului și voinței.

2. In afara mijloacelor larg accesîbile arătate 
mai sus, campionatul asotcatjei — care constituie 
o formă importantă de cuprindere a maselor — 
va trebui să se organizeze in fiecare asociație 
Spotivă din întreprinderi, instituții, sate și școli, 
la cit mai multe ramuri de sport.

Spartachiadele, Concursul cultural-sportiv, cro
surile populare, faza de mase a campionatelor 
republicane și alte întreceri sportive de mase 
trebuie să devină mijloace eficiente de atragere 
a oamemlor muncii pe terenul de sport. ConsHiul 
General ai U.C.F.S. va studia posibilitaiea orga
nizării Spartachiadei republicane, a cărei finală 
să aibă loc in anul 1964.

Organele și organizațiile U.C.F.S. au datoria 
să desfășoare o largă muncă de popularizare a 
turismului. O atenție deosebită se va acorda or
ganizării de excursii pentru vizitarea un^ locuri 
istorice legate de trecutul glorios de luptă al parti
dului, al clasei muncitoare și al pofxwului nos
tru. putcu cunoașterea marilor construcții ale 
sodalismului și a frumusețlor patriei.

Organele și organizațiile U.C.F.S., in colabo
rare cu sfaturile populare, vor lua măsuri pentru 
dezv ol tarea activității sportive in stațiunile bal- 
neroriimaterice, asigurind in acest scop cadrele 
de specalitate, amenajind baze sportive simple, 
care să fie dotate cu materialele sportive nece
sare organizării unei bogate activități atractiv- 
recreative.

Conssiiile U.C.F.S. și fedn^r^tiiile vor trebui să 
sprijine îndeaproape asuMațile și cluburile spor
tive in munca de atragere a tineretului in prac
ticarea sporiuTlor cu caracter tehnic aplicativ 
ca: tirul, av iația sportivă, parașutismul, radio
amatorismul, aero și navomodelismul, motocrosul, 
ștafetele, crosurile și concursurile de orientare 
turistică.

3. Activitatea sportivă de mase din întreprin
deri și instituții trebuie să cunoască o puternică 
dezvoltare. Asociațllle sportive din fabrici, uzine 
și șantiere trebuie să devină centre importante 
de răspmdire a culturii fizice, un model de a
tragere și cuprindere a oamenilor muncii in prac
ticarea exeedtiilor fizice și sportului.

Organele și organizațiile U.C.F.S., in colaborare 
cu sindicateie, vor lua măsuri pentru extinderea 
gimnasticii in producție in toate întreprinderile 
și instituțiile. La introducerea gimnasticii in pro
ducție se va ține seama de specficul diferitelor 
profesiuni, acordindu-se prioritate acdor sectoare 
de muncă in care efectul corectiv și reconfor
tant aJ exerdtiilor fizice asupra organismului este 
mai necesar. In acest scop se va asigura pregă
tirea unui număr corespunzător de instructori vo
luntari in așa fel incit in anul 1965 ‘întreprinde

rile și instituțiile să dispună de cite 1—2 instruc
tori pentru fiecare loc de producție (secție, ate
lier, sevidu etc.).

4. Activitatea sportivă de mase la sate va tre
bui să cunoască o îmbunătățire substanțială. Cu 
ajutorul organizaților U.T.M., al sfaturilor popu
lare, al conducerii școHlor și al căminelor cul
turale. organele și organizațiile U.C.F.S. iși vor 
intensifica munca pentru lărgirea caracterului de 
mase al spartului in toate satele patriei noastre. 
Această activitate trebuie să fie mai strins le
gată de viața culturală a satului, in așa fel incit 
in zilele de sărbătoare la tocurile unde se des
fășoară tradiționalele hore țărănești, in curtea 
căminului cultural sau la baza sportivă a comu
nei să se organizeze întreceri sportive cu carac
ter atractiv și recreativ, in codrul căora să se 
atribuie titlul de „cel mai puternic*, „cei aV 
iute”, „cel mai rezistent* tinăr din vd. întrece
rile pentru „Cupa agricultioii* și .-* ■rfiL.r. 
cultural-sportive* vor trebui să se desfășoare m 
toate as<ocațiile spvrtive sătești.

ConsHiile regionale și raionale U.C.F.S. precum 
și cluburile spotive vor asigura trimiterea la 
sate a unor echipe și spotivi fruntași care, pin 
demonstrați interesante, să inițieze și, să stimu
leze tineretul de la sate in practicarea diferitelor 
spoiuri. Asociațiile din comune vor atrage mai 
mult în munca de organizare și desfășurare a 
activității, sportive invățătoriț, inginerii, tehni

cienii și medicii.
5. Activitatea de educație fizică și sport în 

școli și in institutele de invățămint superior tre
buie să joace un rol important in educarea ti
nerei generați.

Organele U.C.F.S. in colaborare cu organizațiile 
U.T.M. vor sprijini ascxriaaiile sportive școlare 
în munca de cuprindere a tuturor elevilor in acti
vitatea sportivă, pentru a le forma incă de pe 
băncile școlii deprinderea practicării cu regula
ritate a extM'dinlor fizice.

Un accent deosebi se va pune pe organizarea 
drumeției locale, sub formă de excursii in jurul 
localități, care să nu depășească 2—3 zile și la 
care pot participa majoritatea elevilor din școlile 
de toate gradele.

Pentru buna desfășurare a campionatelor repu
blicane școlare, organele U.C.F.S. au datoria să 
pună la dispoziție baze sportive și arbitri, trans- 
formind aceste concursuri in adevărate intreceri 
sportive de mase ale întregului tineret școlar. La 
stabilirea datelor de desfășurare se va ține sea
mă cu strictețe de perioadele de teze și exa
mene, pentru a nu supraincărca pe elevi, asigu- 
rindu-se prin aceasta o participare numeroasă 
și o pregătire corespunzătoare a concurențlor.

In taberele organizate pentru elevi in timpul 
vacanțelor, activitatea sportivă va trebui să 
ocupe un loc deosebit.

Trebuie îmbunătățită simțitor activitatea șco
lilor sportive de elevi, a șcdllor medii cu pro
gram special de educație fizică și a cluburilor 
sportive școlare și studențești, care constituie o 
nesecată pepinieră de sportivi fruntași.

In colaborare cu U.T.M. se vor lua măsuri ca 
o bună parte din activitatea palatelor și casetor 
de pionieri să fie organizată in aer liber, pu- 
nindu-se accent pe jocurile și exeecMiile fizice 
specifice virstei pionierești.

Organele U.C.F.S., in colaborare cu secțile de 
invățămint. au datoria să acorde o atenție mai 
mare educației fizice a cqpilor de virstă pre
școlară.

ConsSiiile regionale și raionale ale U.C.F.S. vor 
cere sprijinul sfaturilor populare pentru amena
jarea in toate orașele a terenurilor destinate 
jocului copiilor.

Se va urmări ca o dată cu absohirea școlii și 
institutelor de invățămint superior, un număr tot 
mai mare de elev i și studenț să obțină clasi
ficarea sportivă, precum și calificarea de instruc
tori voluntari și arbitri.

Se vor lua măsuri pentru introducerea gimnas
ticii de dimineață in toate căminele școlare și 
studențești. In acest scop. Consiliul General al 
U.C.F.S., in colaborare cu Ministerul Invățămîn- 
tului și Culturii, va elabora complexele de exer
ciții fizice corespunzătoare.

Pentru cuprinderea unui număr cit mai mare 
de studenț in practicarea exercitiilor fizice va 
trebui să se organizeze un număr sporit de în
treceri sportive pe grupe, ani, facultăți și insti
tute. In institutele de invățămint superior să nu 
existe nici un student sau studentă care să nu 
participe cu regularitate la practicarea exerci- 
țiilor fizce.

Romină in i 
la Jocurile O

următorii ani,

1. 
bui 
ramurile sportive, 
realizeze rezultate r 
blicane și să reprez 
Iară 
ales 
1964.

In
a ramiu’ilor sportr 
lichideze răminerea 
nasticii masculine, 
tului. Consiiiile U. 
vor asigura imbuni 
instruire sportivă, 
metode, bazate pe 
Procesul de instrui 
sport se va desîăi 
riguros ș^t^.ilniiik^e^, 
tinuității pregătirii 
al intensității cn
atenție deosebită < 
antrenament pe 
va tiulara pr* 
■ri 4e «part <

la federații 
in 1961, la 
legitimați — 
1965, numări

seriate 4e peri» 
prea avare aw 
pinde ■ maze l_ 
laraase. Ia scavrf 
ț ionare a span» i 
rațiile și dăa^rnrHe 
terii corespunzi taur 
muri și probe ș;« 
proape desfășurarea 
etapelor regionale
pionatdor republica 
tru a alege elernei 

Trebuie să asigu 
se constituie cit n 
sport. Număr! sec 
liate
8.700 
vilor 
anul
să ajungă la 1.800 
de categoria I, 1 
166.000 de categorii

Campionatele oră 
să se desfășoare 
din țară, la cel pi 
care să nu lipse 
voltării atietisiinJ 
va lua maasur'lH 
tiții republicane * 
prezei-nativelor de

2. De mare im 
activității sportive 
țifce in domeniul 
cu sprijinul Acadei 
ințelor medicale, s 
a ConsSiiului știinl 
C^i^n^iiiul General : 
tregii munci de ce 
bui să aducă o 
fundamentarea pe 
educație fizică a 
montului sportiv.

ConsHiul științifi 
Siliul General al 
cupe și de indri 
ințifice regionale, 
să se ridice la ni 
carii sportive.

Pe lingă Consii 
organiza un centr 
cum și un centru 
mite efectuarea d 
necesare ridicării 
norilor și imbună 
sportivă. Pentru r 
experiență, Consilâ 
nale ale U.C.F.S. i 
cu antrenorii din

C^nsiiiul Genera 
ca federațiile de 
mentele pe ramuri 
rirea lor intr-un r 
tarea sporurilor r 
același timp, fer 
apariția unor bull 
a veni in s^i^îjin 
de sport, al antr<

3. Sub conduce 
organizaților de 
organizațiile sindi 
ganizațiiie U.C.F.S 
că sistematică de 
moralei socialiste, 
învățătură, al hoț 
zenta cu cinste 
sportive.

Este necesar c 
U.C.F.S. să mani 
să lichideze atitur 
și să asigure con



AREA

iță va tre- 
j in toate 

noștri să 
tițiile repu
blica Popu
le și mai 

i din anul

la continuă 
Ibui să se 
Inului, gitn- 
I, basche
ți cluburile 
I muncii de 
li avansate 
ele științei, 
ramură de 
I planificări 
pipiul
[ului an și 
entelor. O 
procesul de 

Federațiile 
lor pe ră
ii bună or- 

inst.J^fît-

lor pentru 
Lonstituie o 
I de ea de- 
lltatelor vă
ii de selec- 
I.F.S., fede- 

pilească cri- 
I diferite 
Iscă i 
I mase 
cadrul 
leniori, 
litiază.
asociație să 

ramură de 
|e sport afi- 
fască de la 
r al sporti- 
250.000. In 

icați trebuie 
tulul, 10.000 

a ll-a și

ra- 
indea- 

i și a 
cam- 

, pen-

vor trebui 
și raioanele 
sportive, din 
i linia dez- 
te^U.C.F.S. 
BM^Compe- 
ticiparea re-

dezvoltarea 
rcetări știiit- 

acest scop, 
Societății ști- 
le constituire 
are va ajuta 
inificarea în
carc va tre- 

bstanțială in 
procesului de 
i a antrena-

Invățămintuiui

de se-

de profesori de

U.C.F.S. trebuie 
susținută pentru 
număr tot mai

de specialitate 
mișcării de

cu Ministerul 
intensifica

mișcărea sportivă.
ajutorul sindicatelor, al organizațiilor U.T.M , 
mobilizarea mai ales a tineretului, folosin- 

din plin resursele locale, va trebui să se

scopul 
intă-

cu Mi-
va or- 
sportivi 
a unui 
mediul

U.C.F.S. să 
îmbunătățirea 
cinema. Vor 
afișe ele. in 

Editura

munca de pregătire

și activ iștikr vo- 
cutiură fizică și

tru a preveni abaterile de tot felul în asociațiile 
și cluburile sportive.

Trebuie folosite in mai mare măsură formele 
colective de influențare, să se dezbată în aso
ciații, cluburi și secții, precum și in loturile re
publicane diferite probleme care privesc compor
tarea sportivilor. Presa și emisiunile sportive 
să-și aducă o contribuție mai mare în dezvol
tarea opiniei de mase, împotriva delăsării in 
muncă, a atitudinilor ușuratice și lipsite de răs
pundere la antrenament și a comportării neco
respunzătoare pe terenul de sport.

In desfășurarea muncii educative cu sportivii, 
un rol deosebit revine antrenorului, care trebuie 
să constituie un exemplu de comportare și să fo
losească cele mai corespunzătoare mijloace edu
cative, în funcție de particularitățile sportivilor.

Organele U.C.F.S. vor îndruma sportivii spre 
diferite forme de invățămint politic și de stat, în 
vederea temeinicei lor pregătiri politice și pro
fesionale, pentru a participa cu succes la munca 
de construire a socialismului.

Trebuie promovați in funcții de conducere oa
meni pasionați pentru educație fizică și sport, 
atașați cauzei socialismului, organizatori ener
gici și capabili, care se bucură de autoritate și 
prestigiu in rindul maselor.

2. Organelor și organizațiilor U.C.F.S. le re
vine sarcina de a acorda o atenție deosebită 
muncii de organizare și desfășurare a propagan
dei sportive, care trebuie să devină mai eficientă 
in acțiunea de convingere a maselor despre ne
cesitatea practicării exercițiilor fizice, în 
dezvoltării armonioase a organismului și 
ririi sănătății.

Ziarul „Sportul popular", publicațiile și 
sportivă vor trebui să-și îmbunătățească

Din cuvîntul participanților la Conferința pe țară
a Uniunii de Cultură Fizică și Sport

Iolanda Balaș
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III. CU PRIVIRE LÂ MUNCA 
DE SELECȚIONARE Șl PREGĂTIRE 

A CADRELOR NECESARE MIȘCĂRII 
SPORTIVE

1. O grijă deosebită va trebui să acordăm pre
gătirii cadrelor 
luntari necesari 
sport

In colaborare 
Culturii se va
de noi cadre de profesori de educație fizică, de 
antrenori și alți specialiști, orgamzîndu-se noi 
cursuri pe lingă Institutul de Cultură Fizică și 
facultățile de educație fizică din cadrul institu
telor pedagogice, fn anul 1965. numărul antre
norilor va trebui să ajungă la 3.500. De aseme
nea, se va asigura repartizarea și folosirea mai 
rațională a cadrelor de specialitate existente.

Consiliul General al U.C.F.S., in colaborare cu 
Ministerul Invâțămîntului și Culturii și 
nisterul Sănătății și Prevederilor Sociale, 
ganiza in continuare cursurile de medici 
și pregătirea in domeniul educației fizice 
număr cit mai mare de invâțători din 
sătesc.

Consiliile U.C.F.S. vor sprijini acțiunea
lecționare a viitorilor studenți pentru I.C.F. și 
facultățile de educație fizică, vor stimula și în
druma pe sportivii fruntași sâ urmeze invățămin- 
tul superior de specialitate, pentru a crește din 
rândurile lor un număr sporit 
educație fizică și antrenori.

2. Organele și organizațiile 
să des'ășoare o activitate mai 
selecționarea și pregătirea unui
mare de instructori voluntari și arbitri din rându
rile muncitorilor, țăranilor și intelectualilor care 
îndrăgesc și doresc să sprijine activitatea spor
tivă in timpul lor liber. Pină in anul 1965 fie
care asociație sportivă din întreprinderi și insti
tuții va trebui să aibă dte 5—7 instructori, iar 
cele sătești cite 3—5 instructori.

Se vor lua măsuri pentru creșterea numărului 
de arbitri la toate disciplinele sportive, in asa 

să

Referindu-ne la activitatea atletică 
desfășurată în tara noastră după 23 
August 1944 — a spus vorbitoarea — 
constatăm cu bucurie obținerea i 
rezultate deosebite, atît în ceea ce 
vește dezvoltarea bazei de mase, 
și a nivelului performanțelor.

Zi de zi crește numărul femeilor 
grenate în activitatea secțiilor de 
letism din cluburi și asociații. Numai 
în anul 1961, peste 48.000 de tinere 
atlete au participat la diferitele com
petiții de atletism.

Faptul că echipa reprezentativă fe
minină de atletism a Republicii Popu
lare Romîne reprezintă astăzi o valoare 
în ierarhia mondială, se explică și prin 
numărul mereu crescînd de tinere an
grenate în această activitate.

Totuși — a arătat Iolanda
— așa cum reiese și din darea de sea
mă, numărul femeilor cuprinse in acti
vitatea sportiva nu este încă la nive
lul posibilităților.

Lipsa de preocupare pentru o muncă 
de conținut în ceea ce privește mobi
lizarea, selecția și pregătirea sistema
tică a tinerelor fete în secțiile de at
letism se manifestă încă destul de des 
în activitatea unor asociații sportive 
din multe întreprinderi mari.

Tinerele fete din școli și farultlfi 
nu sint sufieient atrase to activitatea 
sportivă recreativi de pe stadion.

Cadrele didactice, profesorii de edu
cație fizici din școli și facultăți, des
fășoară — ta mare parte — o muncă 
fără obiective precise.

Iată de ce consider eă organele și 
organizațiile sportive, eadrele de con
ducere și tehnice vor trebui să acorde 
• și mai mare atenție atragerii elemen. 
tului feminin în activitatea sportiva de 
mase și de performanță.

Doresc să mă refer, in continuare, 
la eiteva aspecte privind activitatea 
echipei noastre reprezentative feminine 
de atletism, la rezultatele obținute și 
la valoarea ei pe plan internațional.

unor 
pri. 
cit

an- 
at-

Bala,

Vasile

Datorită condițiilor optime 
gătire create, echipa feminină 
letism a R. P. Romîne se 
astăzi printre cele mai bune din lume. 
Atletele tării noastre au realizat per
formanțe valoroase, dintre care citez: 2 
medalii olimpice, de 5 ori consecutiv 

o 
de

de t re
de at- 

situează

campioane balcanice pe echipe, de 
ori consecutiv campioane balcanice 
cros.

Cu toate acestea, tn atletismul 
minin, la nivelul echipei reprezentative 
se mai manifestă încă o seamă de 
lipsuri. Stăm foarte slab la probele 
de sprint, alergarea de garduri si să
ritura în lungime.

Ridicarea rezultatelor acestor probe 
la nivelul celorlalte, ar situa desigur 
echipa noastră pe un loc si mai bun 
în lume.

Slabe sînt, de asemenea, la unele 
probe, rezultatele celei de a doua al. 
lete din echipă, din care cauză există 
un nefiresc decalaj. Acest lucru face 
să se reducă valoarea în ansamblu a 
echipei și să 
în întrecerile

fe-

se piardă puncte prețioase 
in terță ri. De exemplu : 

Rez. II 
58, 8 

2:13, 0 
14,49 
47.34

suficient

Rez. I
56, 9 

2:06, 8 
15,97 
56.64 

eîteva exemple,

400 m
800 ra
greutate 
suliță

lată doar 
de edificatoare.

0 situație și mai dificilă 
cadrul

Nu
create, 
ritatea 
slabe.
Nu vom sta pe loc. Acesta este 
angajament al echipei feminine pe car» 
îl exprim în fața 
nai caut să ridie 
dintre copiii și 
Militari unde mă
Sper ca aceste fete tinere talentate să 
mă înlocuiască cit de eurînd cu mult
succes.

exist» to 
echipei noastre masculine.

este permis, fa|i de condițiile 
ca baiefii să obțină la majo- 
probelor atletice rezultate foarte 

Noi, fetele, nu li vom aștepta.
* un

Cooferinței. Perso. 
elemente de valoare 
fetele din eartierut 
antrenez zi de zi.

Ionescu
președintele Federației Romine de Scrimă

Criticile aduse federației noastre 
sînt cu totul îndreptățite. Ne vom mo
biliza toate forțele pentru a lichida 
cît mai repede lipsurile care au fost 
semnalate.

Este adevărat că noi am obținut în 
ultimii ani multe rezultate sportive 
deosebit de valoroase, care au situat 
țara noastră printre 
lume. Așa cum s-a i 
de seamă, nici nu se ] 
zultatele realizate in 
către sportivii noștri, < 
cut și sînt cu totul de acord cu apre
cierea că nu am epuizat toate posi
bilitățile și că putem să obținem în 
viitor succese și mai mari.

Avem sportivi care au atins măies
tria și nivelul celorlalți scrimeri frun
tași, cunoscuți pe plan mondial, 
ceștia insă sint in număr mic, iar 
ieții au rămas în urma fetelor.

Totuși, consider că a început să 
roade măsura pe care federația noas
tră o aplică consecvent: întinerirea e- 
chipelor noastre.

Pentru lărgirea bazei de mase Și 
repartizarea mai judicioasă a secțiilor 
de scrimă in toată țara, am pus ba
zele practicării scrimei la Craiova, 
Ploiești, Constanța, Tirgoviște, Iași și 
Galați.

Am avut și mai avem insă greutăți 
eu unii antrenori care s-au rutinat și

> primele din 
arătat in darea 
pot compara re- 
ultimii ani, de 

cu cele din tre-

nu aplică metode științifice la nive
lul cerințelor actuale în pregătirea 
sportivilor. Multă vreme aceștia au 
neglijat pregătirea fizică și moral-voli- 
tivă a trăgătorilor, motivînd că scri
ma se bazează mai mult pe execuție 
tehnică și că ei sint chemați să facă 
numai acest lucru, „Teoria" și poziția 
acestora au frînat obținerea unor rezul
tate pe măsura calităților naturale ale 
tineretului nostru.

Cu ajutorul conducerii Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport am trimis în 
schimb de experiență în U.R.S.S. un 
antrenor, care la rîndul său, a ins
truit pe ceilalți, iar rezultatele nu au 
întîrziat să se arate.

In ultimii ani, am îndrumat spre In
stitutul de Cultură Fizică mai mtilți 
sportivi fruntași 
din anul acesta, 
devenind cadre 
oară în scrimă.

în încheiere,
Conferința că activul obștesc 
tivii scrimeri își vor intensifica efortu
rile și munca lor pentru a corespunde 
exigențelor poporului nostru și con
dițiilor care ne-au fost create de 
partid și guvern.

Ne luăm angajamentul ca, pînă la 
Jocurile Olimpice de la Tokio, să pro
gresăm neîncetat, in așa fel ca la J.O. 
să putem obține cel puțin 2—3 medalii.

cartea 
conți

nutul ideologic, nivelul publicistic și grafica de 
prezentare, să realizeze o legătură mai strinsă 
cu viața, să publice materiale vii, interesante, 
convingătoare. Presa sportivă va trebui să orga
nizeze dezbateri largi, pe teme importante, la care 
să participe oameni de știință, antrenori, profe
sori de educație fizică, sportivi și iubitori ai spor
tului, devenind astfel un important mijloc de 
popularizare a educației fizice, o adevărată tri
bună de generalizare a experienței înaintate.
Trebuie ridicat nivelul de combativitate al presei 
sportive. Este necesar ca organele 
contribuie in mai mare măsură la 
propagandei prin radio, televiziune, 
trebui editate mai multe conferințe,
scopul popularizării activității sportive.
U.C.F.S. se va îngriji de tipărirea unei colecții 
de broșuri de popularizare a principalelor pro
bleme ale culturii fizice.

3. Organele U.C.F.S, cluburile și asociațiile 
sportive vor acorda o atenție deosebită creșterii 
veniturilor mișcării sportive, prin încasarea la 
timp a cotizațiilor U.C.F.S, prin organizarea 
unor întreceri atractive, care să se bucure de in
teresul unui număr crescând de spectatori In a- 
celași timp, este necesar să se asigure o mai 
judicioasă folosire a fondurilor mișcării sportive, 
să se întărească controlul asupra modului cum 
se minuiesc mijloacele financiare și materiale, in 
scopul prevenirii încălcării disciplinei financiare, 
a actelor de necinste și pentru a asigura ca 
mijloacele materiale să fie îndreptate spre dez
voltarea tuturor ramurilor de sport șl in primul 
rind, a celor mai importante și accesibile maselor 
largi.

4. Consiliile regionale și raionale ale U.C.F.S. 
Vor lua măsuri pentru o mai rațională utilizare 
a tuturor bazelor sportive, pentru folosirea lor 
de către toate asociațiile și cluburile din ace
eași localitate, in raport cu capacitatea lor. Con
siliile regionale și raionale ale U.C.F.S. trebuie 
să ia parte activă la discutarea planurilor de 
dezvoltare șr sistematizare a orașelor, pentru ca 
in aceste planuri să fie prevăzute suprafețe des
tinate construcțiilor sportive ce vor fi ridicate 
in viitor pe măsura posibilităților de care va dis
pune

Cu 
prin 
du-se
asigure o inai bună întreținere a bazelor spor
tive și amenajarea 
sportive simple. Tradiționala 
(iilor sportive* trebuie să < 
mai eficace de atragere a 
jarea de terenuri de volei 
rvis. sectoare de aruncări 
atletism și altele. Prin 
curțile școlilor trebuie să fie amenajate 
sportive

Organele și organizațiile l’CFS. vor trebui 
să ajute sfaturile populare pentru amenajarea 
unor locuri turistice dotate cu terenuri de sport 
in parcurile naturale in păduri. pe malurile lacu
rilor și nurilor din apropierea orașelor, unde oa
menii muncii și familiile lor sâ-și 
plăcut și cu folos timpul liber.

Consiliul General al L'.C.F.S. va 
nifeste o mai mare preocupare și 
nisterede de resort in planificarea 
materiale sportive in raport cu nevoile mișcării 
de cultură fizică, precum și în stabilirea carac
teristicilor acestora, in vederea îmbunătățirii ca
lității lor.

5. In vederea îmbunătățirii întregii sale activități. 
Uniunea de Cultură Fizică și Sport va trebui 
să conlucreze și mai strins cu sindicatele Uni
unea Tineretului Muncitor, sfaturile populare și 
celelalte organizații 
un rol important in 
vitatea sportivă și 
necesare permanentei

6. Consiliul General al U.C.F.S. va trebui să 
ia măsuri pentru dezvoltarea continuă a rela
țiilor sportive internaționale, contribuind astfel 
la întărirea prieteniei dintre poporul romin și 
popoarele celorlalte țări, in interesul menținerii 
și consolidării păcii in lume.

Conferința pe țară iși exprimă convingerea că 
organele și organizațiile U.C.F.S. vor lupta cu 
și mai mult elan pentru traducerea in viață a 
sarcinilor trasate de partid și guvern mișcării de 
cultură fizică, aducind o contribuție și mai mare 
la lupta întregului popor pentru indeplinirea gran
diosului plan de desăvirșire a construirii socia
lismului în scumpa noastră patrie, Republica 
Populară Romină.

de cit mai multe terenuri 
i .Lună a cons truc- 
dexină un mijloc și 
tineretului in amena- 
baschet. handbal, te
și sărituri, piste de 

aceleași mijloace, in 
baze

Șl

poată petrece

rezolvarea mai

trebui să ma
sa agtîe mi- 
producției de

să se asigure activizarea 
membrilor U.C.F.S, desfășurarea unei 
vii și continue in toate asociațiile, in 

îndeplinirii rolului pentru care au fost

aceasta este necesar. in primul rind.

de stat și obștești care au 
mobilizarea maselor la acti- 
in îmbunătățirea condițiilor 
sale dezvoltări.

25.000.
fel incit pină in anul 1965 numărul acestora 
ajungă ta A- 

bă-
care, incepind chiar 

vor absolvi institutul 
cu calificare superi-

I.

IV. CU PRIVIRE LA ÎNTĂRIREA 
MUNCII ORGANELOR 
ORGANIZAȚIILOR U.C.F.S.

Tn domeniul muncii organizatorice, ht fața 
organelor și organizațiilor noastre stă sarcina 
ca o dată cu creșterea continuă a nodurilor 
membrilor U.C.F.S, să se creeze asociații spor
tive pretutindeni unde trăiesc și muncesc cetă
țenii patriei noastre, 
tuturor 
activități 
vederea 
create.

Pentru 
să se îmbunătățească stilul și metodele de muncă 
ale organelor și organizațiilor U.C.F.S.

Consiliul General și birourile federațiilor sportive 
vor trebui să organizeze mai bine controlul înde
plinirii sarcinilor și să acorde un ajutor mai 
calificat și sistematic organelor locale, asocia
țiilor și cluburilor, să asigure 
operativă a problemelor ce se ridică în activi
tatea lor.

Este de datoria tuturor cadrelor organizației 
noastre, incepind cu cele de conducere, să des
fășoare cea mai mare parte a activității lor in 
asociații și cluburi, pentru a le sprijini concret 
în organizarea muncii, in creșterea numărului 
membrilor U.C.F.S. și mai ales in activizarea lor, 
să răspindească pretutindeni experiența pozitivă 
a asociațiilor și cluburilor fruntașe.

Este necesar să întărim disciplina, exigența și 
răspunderea fiecărui membru al U C.F.S., activist 
și tehnician sportiv in indeplinirea sarcinilor Încre
dințate.

Organele și organizațiile noastre vor trebui 
să acorde o atenție mai mare muncii de selec
ționare a cadrelor de conducere și de lărgire a 
activului obștesc.

dea
vreau să aeigur 

și spor-

Gheorghe Tatu
secretar al C.S.M.S. Iași

ln arazâ la Iași < luat 
sportiv al muncitorilor 
La constituire. riubul 

Azi sini 13. in care ac-
de sportivi fruntași din

Ca trei ani 
f linii Clubul 
și stndențiler. 
avea 8 secții, 
tivează 400 
orașul Iași.

lașul are 
activează tn 
de categoria 
secții cu activitate la nivelul competi
țiilor republicane, cu rezultate bune în 
special la tir, box, aeromodelism, pla
norism etc.

Noi avem în vedere mai ales viitorul 
și pentru aceasta ne ocupăm intens, 
în cursuri special organizate, de pre
gătirea copiilor și a juniorilor, asigu- 
rînd o selecție corespunzătoare, pentru 
a putea crește în scurt timp 
valoare.

In activitatea clubului sînt 
serie de lipsuri mari, care 
dezvoltarea sportului de mase în 
șui lași. Nu s-a asigurat o bază da

m prezent 7 echipe care 
campionatele republicane 

A și B, precum și 10

activitatea 
Am putea 
în anul 
nici unul

complexului

■uv la unele discipline de baz.1. rum 
ar fi atletismul, voleiul, baseluiul și 
altele.

Antrenarea studenților in 
sportivă s-a făcut defectuos, 
da ca exemplu faptul eă 
1961 din 10.000 de studenti 
nu și-a trecut normele 
sportiv.

O deficientă manifestată d« vechea 
conducere a clubului a fost orientarea 
greșită a activității sportive în 
C.S.M.S. Nu se selecționau tineri 
perspectivă, iar iuniorii 
ținuți pe tușă. în timp 

păsări călătoare**, care 
și la Iași măcar pentru

Noua conducere a C.S.M.S. lași este 
hotărită să lichideze aceste lipsuri și 
se angajează în fa(a Conferinței să 
muncească în așa fel tocit sportul din 
orașul Iași să fie la nivelul condițiilor 
create de partid Și guvern.

cadrul 
cu 

existențî erau 
ce se eâutau 

să poposească 
un an-doi.

cadre de

totuși o 
f rinează 

ora-



HF’OiRI IH7ERNAȚIOIIALE ALE SPORTIVILOR NOȘTRI Sportivii romîni au cui^f^ril toate titlurile individuale
(Urmare din pag. 1)

Această primă confruntare dintre cele 
două formații se anunță destul de di
ficilă pentru reprezentantele noastre 
dacă ținem seama că Daugava Riga 
este ciștigăloarca ediției de anul trecut 
a „Cupei Campionilor Europeni" și că 
pînă in prezent ea nu a cunoscut în- 
fnnigerea pe teren propriu.

Jocul va fi condus de Erik Nikander 
(Finlanda) și un arbitru polonez al 
cărui nume nu ne-a fost anunțat.

Echipa de volei Dinamo București 

cvolucajâ în R. D. Germană
In afară de jocurile din cadrul „Cu

pei campionilor europeni" ale voleiba
liștilor de la Rapid și Progresul, iată 
că o altă echipă bucureșteană va sus
ține o serie de partide peste hotare. 
Este vorba de voleibaliștii de la Dina
mo București, care, intre 1—11 martie, 
întreprind un turneu în R.D. Germană. 
Dkiamovișlii vor evolua la Berlin, Leip
zig și. probabil, la Dresda și Halle.

In vederea acestor jocuri dinamo- 
vițtii au părăsit Capitala miercuri di
mineața, deplasînd garnitura completă 
din care nu vor lipsi Derzei, Mircea 
Cristea, Munteanu, Cozonici, Lipan, 
Radu Emil etc. Echipa este însoțită 
de antrenorul S. Mihăllescu.

--------- ===== igjj; I: I I ■ I: I: I fclVA - ..............

CS. Ș. BUCUREȘTI ȘI TRACTORUL BRAȘOV 
CÎȘTIGĂTOARE ALE „CUPEI SPORTUL POPULAR"

(Urmare din pag. 1) 

decit două goluri, în timp ce bucu- 
reșteiiii, (orțînd din ce în ce mii mult 
jocul, au pus complet stipînire pe
îneci și au mint încontinuu avantajul, 
răpind orice speranță mureșenilor la
locul doi.

Astfel că a doua echipă a turneului 
masculin a fost desemnată la golave
raj: S.S.E. Nr. 2 cu 0,78, față de 
C.S.S. Cluj (0,75) și G.S.Ș. Harghita 
(0,57).

REZULTATELE TEHNICE
Turneul junioarelor.

S.S.E. PI.OfEȘTl—S.S.E. TIM1ȘOA. 
RA 12—10 (8—4). Au înscris: Lăp
tuca 2, Munteanu 1, Zamfirescu 2, M. 
Nicolae 1. Frumuzache 3, Lazaroniu 2 
și M'hăilescu 1 pentru S.S.E. Ploiești, 
Ulman 2, Egri Kiss 2, Kintsch 2, 
Manchen 4 pentru S.S.E. Timișoara. 
Arbitru : Gh. Stoicovici, competent.

TRACTORUL BRAȘOV - C.S.S- 
HARGHITA Tg. MUREȘ 14—9 (6—3) 
Punctele au fost înscrise de : Floroia- 
nu 8, Olaru 4, Melinte 1, Damian 1 
pentru Tractorul, I. SzalOsi 2, I. Co- 
lozsi 3, Molnar 4 pentru Harghita. A 
condus foarte bine Gh. Popescu.

Clasamentul final 4

1. Tractorul 3—3—0—0—43:20 6
2. S.S.E. PL 3—2—0—1—28:32 4
3. S.S.E. Timiș. 3—0—1—2—24:33 1
4. Harghita 3—0—1—2—23:33 1

Turneul junia.'. -:lor
S.S.E. Nr. 2 BUCUREȘTI—C.S.S.

CLUJ 22—20 (14—10). Au marcat :

©oonosport
ULTIMA ZI LA TRAGEREA 

MĂRȚIȘORULUI
Azi este ultima zi cînd se mai pot 

procura bilete la tragerea Mărțișorului 
Ia Loto Central. La această tragere se 
atribuie în mod guttuit, din fond spe
cial, 10 autoturisme „Moskvici“, 100 
excursii în U.R.S.S. și alte numeroase 
premii în obiecte și bani. Cu același 
bilet sc participa, fără a se plăti nimic 
în plus, la 7 extrageri suplimentare.

în total se extrag 51 de numere 
(față de 5 extrageri cu 44 de numere 
— la tragerea Mărțișorului din 1961).

Bilete se mai pot cumpăra numai 
'azi pînă la ora 24. Tragerea va avea 
loc mîine, vineri 2 martie, la ora 19, 
în București sala din str. Doamnei, 
nr. 2, și va fi urmată de un fim 
artistic.

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Pronoexpres 

■ r * din 28 februarie 1962, au fost extrase 
daa ara! următoarele numere :

59 24 9 20 7 5 
Numere de rezervă : 37 42 
Fond de premii : 552.425 lei 

• Mjrrea armatoare va avea loc miercuri 
T »:• l*>2. iu București, str. Doamnei 
».• ? th ora *«.

R-bScă redactată de Loto-Pronosport.

Voleibaliștii de la Rapid București 
au cîș'iîgat și al doilea meci 

cu Brabo Anvers
BRUXELLES 28 (Agerpres). Invin- 

gind marți seara în meci retur cu 3—0 
(15—12, 15—11, 15—9) pe Brabo Vol
ley Club Anvers, echipa Rapid Bucu
rești s-a calificat pentru turul urmă
tor al „Cupei campionilor europeni" 
la volei. Corespondentul sportiv ai a
genției „France Presse" scrie în co
mentariul său că „voleibaliștii romîni 
au confirmat superioritatea tehnică pe 
care au afișat-o și duminică, cînd au 
invins cu același scor formația bel
giană".

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 
OLIMPIAKOS PIREU 3-3 (1-0)

ATENA, 28 (prin telefon de la co
respondentul nostru). Pe stadionul 
„Phaleron", în fața a 5000 de specta
tori, echipa romînă Steagul roșu Bra
șov a întilnit marți după-amiază în 
meci amical pe Oiîmpiakos. Jocul s-a 
terminat la egalltate: 3—3.

Prima repriză s-a desfășurat în nota 
de superioritate a echipei romîne, care 
n-a înscris însă decit o dată, prin 
Meszaroș, în min. 15. In această re-

Popovici 3, D. Marcel 6, Cr. Gafa 7, 
Moldoveanu 2, Rusu 2, G. Zamfirescu 
2 pentru S.S.E. Nr. 2, Csordas 6, Ro. 
zorea 3, St. Farkas 1, Darai 5, Boer 
2, Orban 2, Bogdan 1. A condus sa
tisfăcător V. Sidea.

C.S.S. BUCUREȘTI—C.S.S. HAR
GHITA TG. MURES 31—9 (13—7). 
Golurile au fost marcate de: Anghel 
5, Moldovan 6, Eftimie 1, Geran 8, 
Marinescu 4, Duca 4, Becic 1, lloșes- 
cu 2 pentru C.S.S. București, A. Far- 
kaș 2, Coman 2. Bene 1. Szanto 3 și 
T. Farkas 1 pentru Harghita. A con
dus bine P. Cirligeanu.

Clasamentul final

1. C.S.S. Buc. 3—3—0—0—96:34 6
2. S.S.E. Nr. 2 Buc.

3—1-0—2—55:70 2
3. C.S.S. Cluj 3-1-0—2-52:69 2
4. Harghita Tg. Mureș

3—1_0—2—U:71 2

încep turneele finale 
ale „Cupei de iarnă“
Incepînd de mîine, sala Floreasca 

din Capitală va găzdui întrecerile tur- 
nedor finale ale celei de a doua ediții 
a „Cupei de iamă“ la handbal în 7. 
lata programul cdor trei zile:

Tineri, de la ora 15.45: I.T.B.— 
C.S.S. Banatul Timișoara (f); Rapid 
București—C.S. Mureșul Tg. Mureș 
(f); Dinamo București—Tractorul Bra
șov (ni); Tdmometal Timișoara— 
C.S.M. Reșîța (m).

Sîmbătă, de la ora 15.45: G.S. Mu
reșul—C.S.S. Banatul (f); Tehnome- 
tal—Tractorul (m); Rapid—I.T.B. (f); 
Dinamo—C.S.M. Reșița (m).

Duminică, de la ora 9: I.T.B.—C.S. 
Mureșul (I); C.S.M. Reșița—Tractorul 
(m); Rapid—C.S.S. Banatul (f); Di
namo—Tehnometal (m).

I H . I a,
Cine va câștiga

„Cupa de iarnă"?
Iată-ne înaintea cdd de a treia eta

pe, și ultima, a competiției hipice do
tată cu „Cupa de iarnă". Cine va fi 
cîștigătorul ? întrebarea preocupă deo
potrivă pe sportîvii și spectatorii pre- 
zenți la primele două etape în mane
jul din calea Plevnei. După numărul 
de puncte acumulate, cele mai multe 
șanse le au călăreții clubului Stiința. 
Dacă ținem seama însă de forma bună 
în care se află majoritatea călăreților, 
lupta rămine deschisă. Indiferent cui 
va reveni în cele din urmă trofeul, 
concursul hipic de vineri, sîmbătă 
după-amiază și duminică dimineață, 
care se va desfășura în manej, se a
nunță deosebit de interesant prin va
rietatea probelor înscrise in program. 

priză oaspeții au ratat mult. După 
pauză, Szigeti urcă scorul în min. 55, 
apoi Polichroniu reduce handicapul 
(min. 59). In min. 69 și 83, mai în
scriu Năftănăilă și Psihos. Gazdele e
galează prin Kalkitanidis, în cele două 
minute acordate de arbitru peste tim
pul de 90 de minute, din cauza între
ruperilor.

Steagul roșu a aliniat formația: 
Hajdu—Campo, Zaharia, Nagy—Sere- 
dai, Szigeti—Hașoti, Năftănăilă, Fu- 
sulan, Meszaroș, David.

ELIE SPORIDIS

Turneul de la Viareggio

PROGRESUL BUCUREȘTI - 
INTERNAZIONALE 3-3 
h AL DOILEA MECI

VIAREGGIO 28 (prin telefon). Pri
ma etapă a turneului internațional s-a 
încheiat cu un succes total al echipe
lor italiene, care — prezentind garni
turi din jucători pînă la 21 de ani — 
au eliminat pe cele 8 formații străine 
și s-au calificat in turul următor. Iată 
rezultatele meciurilor-retur, disputate 
luni și marți în diferite orașe: Bolog
na— Barcelona 3—I, Milan—Rijeka 
1—0, Juventus—Ț.D.N.A. Solia 2—1, 
Fiorentina—Dinamo Zagreb 3—2, Pro
gresul București — Internazionale 3—3 
(1—3), Torino—Partizan Belgrad 1 — 1, 
Sarmpd<oia—Dukla Praga 3—1 și La- 
nerossi—Budapesta 1—0 (Lanerossi s-a 
calificat prin lovituri de la 11 m: a 
transformat 5, față de cele 4 ale bu- 
dapestaniior).

Echipa noastră a susținut mecîul cu 
Internazionale la Montecatini. Intîlni- 
rea a prilejuit un joc de uzură, în care 
juniorii noștri au forțat victoria pen
tru a se califica, iar matura formație 
a lui Internazionale și-a apărat cu 
multă dîrzenie avantajul luat Progre
sul a jucat bine, mai ales în repriza a 
doua. Au marcat: Voinea (min. 10,55) 
și Hajdu (min. 83), Bonisegna (min. 
5 și 43) și Ghelli (min. 31).

Progresul a aliniat formația : Ada- 
mache (SUCIU) — Pal, PETESCU, 
Măndoiu — GERGELY, Bîtlan — So
rin, Avram (Năsturescu), Pavlovici, 
VOINEA, HAJDU.

Echipa a plecat spre țară miercuri 
după-amiază.

BUJOR PĂTRUȚESCU

Surprize în turneul
Surprinzătoarea înfrîngere suferită 

marți de GheHer în fața lui Pomar 
pare să fi simplificat lupta pentru pri
mul loc, Fischer avînd avantaj în 
partida întreruptă cu Korcinoi. In 
schimb s-a complicat în mod deose
bit disputa pen'ru celelalte locuri, care 
asigură calificarea în turneul candi- 
daților. Uhlmann a fost învins pentru 
a patra oară conswcitiv, pierzînd la 
Portisch, care a căpătat din nou șanse 
de calificare. Filip a făcut remiză cu 
Bisguier. Alte rezultate din runda 
XIX : Bilek—Bertok 'Z»—'/,, Schweber- 
Stein 0—1, Aaron-Teschner 0—1. 

.Cdeialte partide s-au întrerupt. Petro
sian n-a jucat cu Gligorici, fiind bol
nav.

LA PROPUNEREA Federației de avia
ție din Uniunea Sovietică, Federația in
ternațională de aviație și-a dat avizul 
pentru instituirea „Cupei P. N. Neste
rov", care va fi oferită de către forul 
de specialitate din U.R.S.S. întrecerile 
pentru „Cupa P.N. Nesterov* vor avea 
loc din doi în doi ani, cu ocazia cam
pionatelor mondi-le — la proba de pi
lotaj de înaltă clasă în grup.

LA O ȘEDINȚA a reprezentanților or
ganizațiilor sportive din R. D. Germană 
și Cuba, s-a căzut de acord ca studenți 
cubani să studieze la Institutul de Cul
tură Fizică din R.D.G. In Cuba vor 
pleca antrenori din R. D. Germană la 
atletism, lupte și natație. De asemenea, 
pentru studii șl schimb de experiență, 
în R. D. Germană vor sosi antrenori 
cubani de ciclism și box.

F.I.F.A. a dat dispoziție secretariatului 
său să cerceteze problema dopingului 
in fotbal. O serie de informații care au 
ajuns la F.I.F.A. atestă faptul că în clu
burile profesioniste din Occident există 
numeroase cazuri de dopare in rîndul 
jucătorilor. Această problemă a fost 
pusă în fața F.I.F.A. de către presa ita
liană, alarmată de efectele dopingului 
în fotbalul italian.

CONSTRUCTORII uzinei de motociclete 
din Kiev au terminat recent prototipul 
unei noi motociclete, pe care au denu
mit-o î,Turist". Noua mașină este 
ușoară, comodă pentru sportivi șl iubi
torii de excursii, dezvoltă o mare viteză. 
Unul din elementele inedite ale noii mo
tociclete este acela că ea nu va produce 
aproape de loc zgomot. Sportivii sovie
tici așteaptă cu interes apariția pe piață 
a motocicletei „Turist".

INTRE 13—18 martie va avea loc la 
Paris un seminar internațional pentru 
arbitri internaționali și candidați-arbitrl 
de la lupte.

ale campionatelor internaționale de tenis de masă
(Urmare din pag. 1)

— Cobîrzan 3—0, Giurgiucâ — Kalinski 
(R.P.P.) 3—0, Stanek (R.S.C.) — Harcsa 
(R.P.U.) 3—1 ; sferturile de finală : 
Negulescu—Sîndeanu 3—1, Rozsas 
(R.P.U.) - Saunoris (U.R.S.S.) 3-2, 
Fahazi (R.P.U.) — Averin (U.R.S.S.) 
3—1, Stanek (R.S.C.) — Giurgiucă 
3—2 ; simplu fete : turul I : Szmidt 
(R.P.P.) — V. Jandrescu 3—0, Luzova 
(R.S.C.) — M. Jandrescu 3—2 ; turul 
II : M. Alexandru — Bosa (R.S.C.) 3—1, 
Hevesi (R.P.U.) - Luzova (R.S.C.) 3-0, 
Paisiarv (U.R.S.S.) — Folea 3—2 ; sfer
turi de finală; Alexandru — Szrmidt 
(R.P.P.) 3—0. Pitică — Mihalca 3-1, Pai
siarv (U.R.S.S.) — Slăvescu 3—1.

Dublu fete, s^r^nifi^j^lle: Alexandru, 
Pitică — Noworyta, Szmidt 3—2: Ke- 
rekes, Hevesi — Balaișîte, Paisiarv 
3-1.

Simplu femeii s^r^ifîi^i^J^: Alexan- 
dru—Erdreich 3—0 (16, 16, 12) Paisiarv
— Pitică 3—0 (10, 10, 3). Simplu bărbați 
semifinale: Negulescu — Rozsas 3—1 
(17, -15, 15, 16), Fahazi—Stanek 3-0 
(17, 10, 14) ; finala : Negulescu — Fa
hazi 3—0 (17, 12, 12). Si in finala de 
simplu, Negulescu a jucat de o ma
nieră entuziasmantă, impresionând prin 
siguranța cu care a stăpîinit întreaga 
gamă a procedeelor tehnice ofensive.

Sermfinate dublu bărbați : Negu- 
lescu, Rethi — Stanek, Svarc 3-1 ; 
Rozsas, Fahazi — Giurgiucă, Cobîrzan 
3—0. Semfinale dublu mixt : Alexan
dru, Cobîrzan — Svarcova, Stanek 
3—1; Pitică, Neguiescu — Folea, 
Rethi 3-2.

Si finala de simplu femei a fost 
ciștigată de Republica Populară Ro
mînă, prin Maria Alexandru. Intîlni- 
rea decisivă cu sovietica Paisiarv a 
durat o oră și jumătate și s-a desfă
șurat într-o tensiune maximă. Cu 
excepția primului set, toate celelalte 
s-au jucat după regula activizării. 
Maria Alexandru a învins cu 3—2 
(- 19, - 19, 19, 19, 17). Victoria spor
tivei noastre este pe deplin meritată 
și se datorează unui efort deosebit de

interzonal de șah
In partidele întrerupte din rundele 

anterioare s-au mai înregistrat rezul
tatele : Gligorici—Olafsson 1—0, Por
tisch — Bolbochan 'h—'h, Portisch-
Korcînoi 1—0, Scilwebet-ClJellar 'h—'h, 

înaintea rundei XX, în clasament 
conduce Fischer cu 13,'/? (1) p., ur
mat de Gheller 12,'A, Filip 12, Pe
trosian ll,1/i (1), Gligorici 11 (2),
Korcinoi 11 (1). Sanse de calificare au 
de asemenea Pomar 11, Portisch 11 (cu 
o partidă în plus), Benko 10 'A.

Ultimele runde programează partide 
decisive pentru calificare, printre care 
Pomar—Filip, Portisch-Benko, Filip- 
Gligorici.

ciăl|Et
FEDERAȚIA .portugheză de fotbal a 

acceptat datele propuse de federația bul
gară privind dubla întîlnire de fotbal 
dintre reprezentativele Bulgariei și Por
tugaliei din cadrul „Cupei Europei” inter- 
țări. Primul meci va avea loc la 7 no
iembrie la Sofia, iar revanșa la 16 de
cembrie la Lisabona.

FEDERAȚIILE de specialitate din Uni
unea Sovietică și Olanda au căzut de 
acord asupra datelor cînd reprezentati
vele de tenis ale celor două țări se vor 
întrece în cadrul primului tur al „Cupei 
Davis* : 4—6 mai. Intîlnirea va avea loc 
in Olanda. După cum se știe, sportivii 
sovietici iau pentru prima oară startul 
la • Cimo naufc*

LA CAMPIONATELE mondiale de pa
tinaj artistic care se vor desfășura la 
Praga. U.R.S.S. va fi reprezentată de ur
mătorii patinatori : femei : Tatiana Nem- 
țova, Tamara Bratusova ; bărbați : Va
leri Mișkov ; perechi : Galina Serdova 
— Gheorghi Proskurin și Ludmila Be
lousova — Oleg Protopopov.

MARELE MAESTRU cehoslovac Ludek 
Pachman a plecat in Cuba, unde va sus
ține o serie de simultane și conferințe 
pentru popularizarea șahului. După tur
neul de la Mar del Plata (martie) el se 
va reîntoarce în Cuba, unde va pregăti 
pe șahiștii cubani pentru turneul de la 
Havana.

COMITETUL de organizare a Olimpia
dei de șah, care se va desfășura în 
toamnă în R. P. Bulgaria (Varna), a 
numit ca arbitru principal al întrecerii 
pe V. Vinogradov (U.R.S.S.), președin
tele federației de șah a Uniunii Sovie
tice. La Olimpiada de șah de la Varna 
se scontează pe participarea a 40 de 
echipe reprezentative.

INTR-O cursă de motociclism pe gheață 
desfășurată recent la Leningrad, victo
ria a fost repurtată de... o femeie. Este 
vorba de Capitolina Vostriakova, de pro

voință și a calmului în momentele 
hotărîtoare.

A treia finală, cea de dublu băr
bați, a adus un nou succes culorilor 
noastre. în mare vervă, Negulescu, 
Rethi au învins detașat: pe maghi-saii 
Rozsas, Fahazi cu 3—0 (15, 21, 17).

Penultima probă a comfpetțief a 
fost cea de dublu femei, în care în
vingătoare au ieșit reprezentantele 
țării noastre, Atenandru—Pitică. Ele 
au întrecut perechea Kerekes—Hevesi 
cu 3-2 (20, -18, 15, -22, 18).

Ultima probă — dublu mixt — s-a 
jucat în... familie. S-au întilnit cu
plurile Geta Pitică — Radu Negu
lescu cu Maria Alexandru — Gh. 
Cobîrzan. Prima pereche a învins cu 
3-2 (-18, 8, -9, 2!L, 17).

• Echipa de handbal în 7 a R. P. 
Ungare a început pregătîrile pentru 
campionatul mondial care va avea Jțx» 
în acest an în R. P. Romînă. Iu- Of 
drul etapei de pregătire, handbalistele 
din R.P.U. vor susține la 8 și 10 martie 
două întîlnirl cu reprezentativa R. D. 
Germane. Partidele vor avea loc la 
Leipzig și Erfurt

• Pe patinoarul artificial din Gene
va au început campionatele europene 
de patina;’ artistic. După desfășurarea 
probelOT impuse, în clasament, la mas
culin, conduce sportivul cehoslovac 
Karel Divin cu 1206,3 puncte, urmat 
de francezul Alain Calmat cu 1195,8 
puncte.

• Intr-un meci contînd pentru sfer
turile de finală ale „Cupei campioni
lor europeni" la baschet feminin, e
chipa S. K. Leningrad a învins cu 
63—61 (33—28) pe Slavia Sofia.

• Sdecționata de hochei pe gheață 
a Iugoslaviei a fost învinsă la Viena 
de Wiener Eislaufverein cu 6—2 (1—0, 
0—1. 5—1).

• In semifinalele „Cupei campioni
lor europenî" la fotbal se vor îniîlni e- 
chipde : Benfica Tâsahona-Totlenhao 
Hotspur și Standard Liege-Beal Ma
drid.

Aseară, în meci de baraj disputat la 
Paris, Real Madrid a dispus cu 3—1 
de Juventus Torino.

• Fiorentina Florența s-a calificat 
pentru semifinalele „Cupei cupdor", în- 
vingînd în meci retur cu 2—0 pe Di
namo Zilina (R.S. Cchostovacă). In 
primul meci victoria revenise cu 3—2 
echipei cehoslovace. S-au mai calificat 
pentru semifinale Ujpesti Dozsa Buda
pesta și Motor Jena (R. D. Germană). 
Cea de a patra semifinalistă va fi cu
noscută după desfășurarea medului 
retur Atletico Madrid — Werder Bre
men (R.F.G.). In tur rezultatul a fost 
de 1—1.

fesie coafeză. Cursele de motociclete pe 
gheață se bucură de o mare popularitate 
în Uniunea Sovietică.

CAMPIOANA Australiei la săritura în 
înălțime este Carolyn Wright, o fetiță 
de 14 ani, care la recentele campionate 
de atletism ale Australiei a sărit 1,727 m.

IN FUNCȚIA de secretar general al 
Federației engleze de fotbal a fost ales 
Dennis Flloros — casierul federației. E! 
trece în locul lui Stanley Rous care anul 
trecut a devenit președintele F.I.F.A.

FONDISTUL neozeelandez Murray Hal- 
berg a încercat pentru a doua oară să 
doboare recordul mondial al lui Kuț la 
5.000 m (13:35), dar nu a reușit nici 
de data aceasta. Rezultatul lui Halberg : 
13:38,4.

FEDERAȚIA austriacă de fotbal a ho- 
tărît să achiziționeze toate filmele care 
se vor turna Ia turneul final al C.M. de 
fotbal din Chile.

Echipa de hochei pe gheață Djur- 
garden, din Stockholm, a cucerit titlul 
de campioană a Suediei pe anul 1962. 
Djurgarden cîștigă pentru a cincea oară 
campionatul suedez.

IN TURNEUL pe care îl va întreprinde 
In aprilie în Europa, echipa braziliană 
de fotbal Flamengo va juca și cu re
prezentativele Italiei și Cehoslovaciei, 
care se pregătesc pentru turneul final 
din Chile.

C.I.O. a propus Federației internațio
nale de pentatlon modern să studieze 
posibilitatea înlocuirii probei de călărie 
din cadrul acestei întreceri sportive, 
deoarece în multe țări se întîmpină mari 
greutăți cu organizarea concursurilor de 
călărie. Printre propunerile care s-au 
făcut pînă acum sînt și acelea ca proba 
de călărie să fie înlocuită scu tenis de 
masă, golf, canotaj, motociclism, ciclo- 
cros sau caiac. In ședința Federației in
ternaționale de pentatlon modern care 
va avea loc în primăvara aceasta în Fin
landa se va lua o hotărîre definitivă.
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