
de instructori voluntari care

organizatori activi

Astăzi

Reintrare in actualitate...
în prima etapă la rugbi

a

București se vor disputa și partidele 
Grivița Roșie — l.T.B. și Flacăra roșie 
— Progresul. Vom avea astfel prilejul 
să-i revedem pe jucătorii Griviței Ro-

țară a 
tuturor

tărirea Conferinței pe
S a trasat oa sarcină 
velor și organizațiilor noastre să 
reocupe de mărirea permanentă a 
rului

ează in mișcarea sportivă. Con-
a

sportivi

Va reîncepe întrecerea celor mai valoroși rugbiști ai țării care ne-au oferit 
■n campionatul din anul trecut numeroase partide de ridicată factură 
ehnică și spectaculoase. In fotografie aspect de la unul din jocurile Dinamo 

-Grivița Roșie

umiRică, jacuri importante

mportantă hotărire a C.I.O.!
mitetul Olimpic Internațional (C.I.O.) 
ut o hotărire prin care recomandă 
ritclor federații internaționale să 
hoască drept campionate mondiale 
europene numai acele compettt’i 

ășurate în țări care aeorjj viză dc
are tuturor echipelor înscrise, Dri 

o discriminare.
omitetul olimpic a discutat, de ase- 
ea, politica ra-istă din viata spor- 

a Uniunii Sud-Africane și a con-
inat-o.
1 ședința C.I.O. de Ia Geneva s-a 
»ilit ca cea de-a 59-a sesiune a 
0. să aibă Ioc anu) acesta la Mos- 
a între 5 și 8 iunie.

ste 250 de studenți bucureșteni 
pregătesc să devină instructori

ar-ătat necesitatea de a 
instructori 

rindurile stu- 
Hor. După fer

ea studiilor 
urile unde iși 

desfășura tnun- 
aceștia să fie 
tragerea și pregătirea tineretului 
u practicarea exercițiilor fizice și 
eritelor ramuri sportive.
lumina hotăririi Conferinței, Con- 
General al UCFS in colaborare 

linisterul Invățăminfului și Cul- 
și cu U.A.Ș.R. au luat o prețioasă 
tlvă.

iHii seara s-a deschis cursul 
instructori sportivi voluntari din 
ui institutelor de învățămint su- 

din Capitală Peste 250 de ti- 
și tinere iau parte la acest curs, 

inzind 12 discipline, printre care 
ismul, gimnastica, natația, canota- 
boxul și mai multe jocuri sportive. 
>anțiî vor dobindi cunoștințe in

problemele organizatorice ale mișcării 
de cultură fizică, instruirii sportive și 
în arbitrajul disciplinei pe care și-au 
ales-o. Iau parte tineri din rindul stu
denților care activează in secții pe ra
mură de sport, care au unele cunoștințe 
tehnice și tactice și sînt buni la în
vățătură. In cadrul cursului sînt an

grenați atit stu
denții din anti I și 
II cit și cei din ul
timii ară. Instruc
torii formați din 

rindurile studenților 
din primii ani vor contribui la organi
zarea activității sportive studențești din 
cadrul facultăților și institutelor pe 
care le frecventează. Absolvenții vor 
deveni instructori voluntari la locurile 
de tnivvcă unde vor fi repartizați.

Cursul are un program bine alcătuit, 
imbinind problemele teoretice și prac
tice ale muncii sportive, iar lecțiile 
sini predate de antrenori și profesori cu 
experiență.

Fără wsdoiailă că această inițiativă 
va fi îmbrățișată și de alte centre' 
universitare din țară, in vederea pre
gătirii unui număr cit niai mare de 
instructori sportivi voluntari din rin 
durMe tineretului nostru studios.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ f

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînâ
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Dc Biinc, la Poiana Brașov,
«

Și
„Concursul internațional al R. P. R

„Cupa speranțelor" reunesc schiori din opt țări
Schiorii fruntași dui țara noastră, 

seniori și juniori, se vor întrece de 
niîine la Poiana Brașov alături de o

[ serie de valoroși concurenți din R. S-
Cehoslovacă. Austria. R. D. Germană, 

[ Italia, R. P. Polonă, R. P. Bulgaria și 
R. P. Ungară, în cadrul a două însem- 

■! nate competiții : „Concursul internațio
nal al R.P.R." și „Cupa speranțelor".

„Concursul internațional al R.PJt." 
constituie un serios examen pentru re- 

[ prezentanții țării noastre, care vor avea 
I de înfruntat în probele de slalom spe-

Sala Dinamo, 8 — 10 martie

Intilnirea internațională de scrimă
R. P. Romină—R. D. Germană (juniori)

incep întrecerile individuale
Așa cum am mai anunțat, sala Di

namo din Capitală găzduiește incepind 
de astăzi intilnirea internațională de 
scrimă dintre echipele de juniori ale 
R. P. Romine și R. D. Germane.

germani, care au sosit 
in Capitală, așteaptă cu 
această întilnire, primul 
dintre trăgătorii juniori

P. Romine și R. 
Seri merii 

ieri la prinz 
mult interes 
meci direct

Azi, ora 9—13 : spadă și floretă 
băieți (semifinale) ; ora 17,30 — 
spadă și floretă băieți — finale. 
Mîine, ora 9—13 : floretă fete și sa
bie (semifinale) ; ora 
fete și sabie — finale.

17 : floretă

Prima

Duminici, pc șoseaua 
București Oltenița 

cursă cic’istă 
a anului

cial, coborire și sărituri speciale schiori 
cu un frumos palmares în întrlniri in- i 
ternăjibnale. Printre aceștia amintim 
de St. Sodat și H. Muckensctmabl din 
echipa secundă a Austriei. Klaus llling 
și Peter Liitzendorf din formația R. D. 
Germane șa.

Cit privește pe juniori, ei vor par
ticipa la a IlI-a ediție a „Cupei spe
ranțelor", competiție care întrunește 
numeroși fruntași ai celei mai tinere 
promoții de schiori. Edițiile precedente 
s-au desiășurat in anii 1958 (ciștigă- 
tori : Pierre S'tămos — Franța., la sia- • 
lom special. Georges DuviPard — 
Franța, slalom uriaș și coborire. Fran
ța, pe echipe) și I960 (ciștigători : N. 
Șiitetr 
uriaș 
R. P.

— R. P. Romină, la slalom 
și coborire, Adrian Bâtușaru — 
Romină, la slalom special, R. P.

Duminică 
sezonul de 
concurs de fond al anului este organi
zat de clubul sportiv l.T.B. care și-a 
dotat competiția cu „Cupa Primăverii". 
Pînâ în prezent și-au anunțat parti
ciparea peste 180 de alergători de 
toate categoriile. Ei iși vor disput* 
intiietatea pe șoseaua București-Ol- 
tenița pe următoarele distanțe: bici
clete de oraș — 5 km ; biciclete semi- 
curte — 10 km ; juniori cat. a Il-a — 
15 km ; jupidri cat. 1 — 25 km ; tine
ret .— 30. km ; avansați — 40 km.

Festivitațea de deschidere * noului 
sezon va avea loc la ora 9 pe str. 
Poenaru Bordea iar plecările tehnico 
•e vor da de pe stadionul l.T.B. din 
șoseaua Olteniței. Primul start va »- 
vea loc Ja ora 10.

dimineața ae inaugurează 
ciclism pe șosea. Primul

upă cîteva. „repetiții" reușite, făcute
JK d „Cupei 6 Martie", rugbiștii 
, duminică, cea mai importantă 

tpetiție a anului : campionatul' repu-
n ai categoriei A. Este o reintrare ști care, peste puțină vreme, urmează 

actualitate, o reintilnire cu specta- 
i care au îndrăgit tot mai mult a- 
stă disciplină sportivă, 
rima etapă a campionatului progra- 
ză jocuri destul de echilibrate și, 

îndoială, evoluția echipelor noas- 
fruntașe este așteptată cu deosebit 
res. Duminică, vom primi și uri 
n răspuns în ceea ce privește felul 
care echipele de categoria A s-au 
gătit în perioada de iarnă pentru 
ipionatul republican, pentru boga-
sezon conipetițional din acest an. 
intre jocurile programate de prima 

îă, reține atenția în mod deosebit 
tida dintre Steaua, campioana țării, 
etalul București. Cu toată diferența 

. locuri din campionatul trecut, me
se anunță foarte interesant, Meta- 
avînd un „debut" mai mult decit 

mițător în „Cupa 6 Martie". Tot în

să întilnească in „Cupa campionilor 
europeni” campioana Marocului, ASPTT 
Rabat. De asemenea, vom asista la pri
mul „examen" al rugbiștilor de la Fla
căra roșie, echipă nou promovată in 
campionatul țării. In țară, jocuri tot 
atît de interesante și echilibrate. La 
Petroșeni, un veritabil „derbi" studen
țesc cu prilejul căruia Știința Timi
șoara — și ea promovată în categoria 
A — va încerca să obțină un rezultat 
bun. C.S.M.S. lași, care a susținut in 
ultimele zile două jocuri de verificare 
(32—-0 cu Laminorul Roman și 8—6 
cu A.S. Tecuci) va primi vizita stu
denților bucureșteni în compania cărora 
va susține una din cele mai dificile 
partide. Și, în sfirșit, Dinamo va juca 
primul său meci din acest campionat 
în deplasare, ia Cluj, o partidă care, 
fără îndoială, va prilejui o dispută 
dîrză, spectaculoasă.

ai celor două 
scurtă discuție 
conducătorul 
Belger, acesta 
„Apreciem ca . 
trecere. Vom 
statăm in ce

altfel, într-oțări. De
i avută pe aeroport cu 

delegației, tov, Ernst 
a ținut să ne spună : 

foarte utilă această in- 
avea prilejul să con- 
măsură juniorii noștri

(Continuare in pag. a 3-a)

(Continuare in pag. a 4-a)

După sosirea in Capitală și înaintea plecării spre Poiana Brasov, schiorH 
din Austria, R.P. Bulgaria și Italia au ținut să viziteze frumoasele construcții 

ale Bucureștiului
Foto : P, Romoșan

ISȚediteMteAMatonad

A fost alcătuit programul amănunțit al jocurilor
Paralel cu pregătirile în vederea 

reluării campionatului categoriei A, 
în prezent se desfășoară și cele pen
tru Turneul International de Juniori 
U.E.F.A., care — după cum se știe 
— va fi organizat în tara noastră în
tre 20 și 29 aprilie. Tradiționala com
petiție internațională sfîrneșfe de pe 
acum un interes deosebit nu numai 
în cele cinci orașe care vor găzdui 
întrecerile grupelor (București, Bra
șov, Constanta, Ploiești și Cluj), ci 
și în restul fării. Numeroși iubitori 
ai fotbalului din localitățile apropiate 

a meciurilor 
exprimat dorinfa de a asista 

ale juniori- 
spectatori vor fi 

numeroase excursii prin

centrelor de disputare 
și-au 
la pasionantele înfîlniri 
lor. Pentru acești 
organizate 
O.N.T.

GRUPA * — Ploiești, Stadionul 
Petrolul, ora 15 : R.P. Bulgaria—O- 
landa ; ora 16.45 : Iugoslavia—An
glia.

GRUPA C — Constanța, Stadionul 
„1 Mai"', 
9»ri; ora 16.45 : Frânt;

GRUPA D 
Tractorul, ora 
lonă.

In această 
echipe, prin

GRUPA E - 
Gheorghiu-Dej 
mană—Grecia; ora 16.45: R.S. Ceho
slovacă—U.R.S.S.

ora 15 : Turcia—R.P. Un- 
Spania.

— Brașov, Stadionul
i 16.45 : Italia—R.P. Po-

grupă au rămas trei
retragerea Maltei.

— Cluj, Stadionul „Gh.
sj", ora 15 : R.D. Ger-

Etapa a ll-a 22 aprilie

A — București, Stadionul 
ora 15: R.F.G.—Belgia;

GRUPA
Republicii,
ora 16.45 : R.P. Romină—Portugalia.

GRUPA B — Ploiești, Stadionul 
Petrolul, ora 15: Olanda—Anglia; 
ora 16.45 : R.P. Bulgaria—Iugoslavia.

GRUPA C — Constanta, Stadionul 
„1 Mai", ora 15 : Turcia—Franța ; 
ora 16.45 : R.P. Ungară—Spania.

GRUPA 0 — Brașov, Stadionul 
Tractorul, ora 16.45 : R.P. Polonă— 
Austria.

(Continuare in pag. a 3-a)

Flîinc scară, pc patinoarul „2J August"
A FOST ALCĂTUIT PROGRAMUL 

JOCURILOR
1

de organizare a Turneu-Comisia 
lui — ajuns la a XV-a sa edifie — 
a alcătuit recent programul amănunțit 
al întregii competiții (ordinea jocu
rilor, orele de disputare, terenurile).

Acest program se prezintă astfel :

Etapa I 20 aprilie

GRUPA A — București, Stadionul 
Republicii, ora 15 : R.F.G.—Portuga
lia ; ora 16.45 : R.P. Romină—Bel
gia.

PREMIERA „ARTIȘTILOR GHEȚH" DIN AUSTRIA
Azi sînt așteptați să sosească în 

Capitală o parte dintre cei mai buni 
patinatori artistici din Austria. Oas
peții noștri vor prezenta cîteva de
monstrații. în program figurează de
monstrații individuale, evoluții la 
perechi 
are loc 
tificial 
ora 19.

individuale,
și dansuri. Primul spectacol 
mîine seară pe patinoarul ar- 
„23 August* începînd de la 
Vom vedea evoluînd pe Ger.

tinde Schonbauer, Lieserl Mikula, 
Sissy Stroller, Czcrmak Astrid ș.a. 
care au îneîntat privirile spectatorilor 
din multe țări.

Următoarele demonstrații ale pati
natorilor austrieci au loc sîmbătă si 
duminică de la ora 19. 
pus în vînzare la casa 
Vidu, iar în zilele de 
se găsesc și la casele

Biletele s-’u 
din str. I»n 
demonstrat'e 
tialÎDoarului.

■J
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In activitatea de zi cu zi a femedor din țara = 
noastră un loc de seamă il ocupă și sportul. Crește ș 
de la an la an numărul femeHor care, in timpul lor î 
liber, practică exerccțiile fizice și sportul, iși întăresc ș 
sănătatea, iși împrospătează forțele pentru o muncă J 
de înaltă productivitate. Spartachiadele tineretului, |
Concursul cultural-sportiv, „Cupa agriculturii" au
adunat la startul lor zeci de mii de tinere din orașele ț 
și satele patriei noastre, unde sportul prinde rădăcini § 
tot mai pute^ncce. Mii și mii de femei practică gim- = 
nastica în producție.

In anii noștri luminoși, din rîndul femeilor din | 
țara noastră s-au ridicat campioane olimpice și mon
diale, recordmane ale lumii, sportive care ' au urcat ș 
pe cele mai înalte trepte ale măiestriei. Numele unor j 
spoUce ca Idartda Balaș, Maria ■ Alexandru și Geta | 
Pitică, Elena Băcăoanu, Angela Năstase, Lia .Manoliu, = 
Maria Diț-L>a^<^o^nescu, Maria Vicol sint cunoscute 
in intreaga lume și se bucură pretutindeni de stimă 
și admirație. Muncind cu perseverență, ele au reușit â 
să poarte ’ pe cele mai înalte culmi gloria sportivă a 3 
patriei, răsplătind prin aceasta minunatele condiții _ 
pe care le au la dispoziție de a munci, învăța și face - 
sport, condiții create de partid și guvern.

Cu prilejul zilei de 8 Martie dorim tovarășelor | 
noastre de muncă și de viață, sportivelor noastre ș 
noi succese ’ muncă, in viață și in activitatea j 
sportivă.

Cu 52 de ani in urmă, la Conferința Internațională 
a femeilor socialiste de la Copenhaga, s-a hotărit 
ca in fiecare început de primăvară, să fie sărbătorită 
la 8 Martie ziua solidarității femeilor muncitoare de 
pretutindeni, pentru o viață mai bună, pentru libertăți 
denocratice, pentru pace și fericirea omaiîrii.

8 Martie a devenit o sărbătoare scumpă pentru 
fiecare femeie din lume care iubește pacea, liniștea 
căminului, un viitor luminos aț o^^î^ii. An de an a 
crescut numărul femehor care sărbătoresc aceasta zi. 
A crescut unitatea de acțiune, soHdaritatea și lupta 
pentru ca toate femeile din lume să se bucure de 
drepturi și libertăți democratice, să aibă asigurată 
fericirea, liniștea familiei și copiilor lor.

Fericită este viața fei^i^ilor din Uniunea Sovietică, 
marea țară a conssructorilor comunismului și din cele
lalte țări ale lagărului socialismului. Femeia se bucură 
de drepturi depline, de stimă și apreciere. Azi, in 
țările soccaiiste și-au găsit rezolvarea toate revendică
rile pentru care au luptat generații de femei.

In patria noastră, sub conducerea ințeleaptă a 
partidului, femeile, alături de toți oamenii muncii, Iși 
adu.- un aport prețios in. opera de desăvirșire a con
strucției socialiste, in uzine, fabrici și pe ogoare, 
in ‘acuități și institute de cercetări, la condu

cerea treburilor statului, în importante munci cultu
rale, ele au asigurate toate condițiile pentru a-și des
fășura activitatea, pentru a-și pune toate cunoștințele 
In slujba înfloririi patriei.
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. pe care le 
sau in celelalte

Mai iutii un sfat : dacă vă duceți în 
vizită la uzina' Electromagnetica din 
Capitală, să. nu folosiți cumva expresia 
perimată „sexul slab*.  S-ar putea să 
nimeriți intr-un grup de fete care vor
besc despre saltul de-la 1500 m cu 
cădere liberă de 20 secunde, ca despre 
un fapt... divers. Nu intrați în amănunte 
fi mai ales nu vă... lăudați. Elisabeta 
Popescu de la secția seleniu are la ac
tiv peste 400 de salturi cu parașuta !

Ci despre handbaliste, 
veți întîlui la telefonie 
secții din uzină, e 
bine să șt. ți că a
ceste fele în halate, 
albe și cu mărfi 
șoare prinse în d~ep- 

itd inimii, au ocupa' 
locul iutii la „ccUIficările*  pe oraș, iar 
acum se pregătesc in vederea barajului 
pentru categoria A. Vrem să vă mat, 
spunem că handbalistele Ioana Radu
lescu, Constanța El o rea, Anemaria On- 
gerth, Maria Dumitru, Monica Kutscher 
șa sînt muncitoare fruntașe, învață ța 
diferite școli medii și fac parte din 
brigăzile de muncă patriotică ce s-att 
format în uzină Dentru îmbunătățirea 
bazei sportive.

Vă mai informăm că steagul de bri
gadă fruntașă în producție l-au cucerit 

în acest raion tinerii de la Electromag
netica. Iar voleibalistele Virginia îones-

INSTANTANEU
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Fetele de la Filatura-Iași v<or face sport...
— Bine, dar noi nu putem să ju

căm fotbal...
— Atunci veniți cu toate să încu

rajați echipa noastră, răspundea cu 
fața numai zîmbet tovarășul Dia
conii, președintele consiliului aso
ciației sportive.. Avem un meci greu 
in campionatul orășenesc. Și no 
uitați pe cea de baschet. Băieții se 
vor bucura să vă vadă in tribună...

Dialogul se petrecea cu cîtăva 
vreme în urmă la Filatura Iași, o 
întreprindere în care din numărul 
total a! salariajilor aproape 80 la

cu și Margareta Cuti fac parte din a
ceasta brigadă. Despre volei mimai atît, 
deoarece șahul, tenisul de masă și tu
rismul au găsit în tinerele din asociația 
sportivă „Vestitorul" mult mai multe 
prietene. Sute. Aproape la fiecare sfirșit 
de săptămână se pleacă în excursii. La 
Sinaia, la Predeal, oriunde le organi
zează O.N.T.-ul. Asociația sportivă a 
uzinei inițiază și ea concursuri de orien
tare turistică, la care participă nume
roase echipe mixte.

Dacă sintefi un iubitor al jocului cu 
balonul rotund și 
vreți să ajlați cum 
merg băieții, nu-l 
întrebați pe preșc 
dintele asociat; < 
sportive. Este el ar

bitru de fotbal (a fost și jucător) insă 
vă va spune că cele mai frumoase rezul
tate. în sport le obțin fetele. După care 
președintele Alexandru Ivan va trece 
binențeles la subiectul lui favorit : gim
nastica in producție. E foarte mindru 
de ea ! Noi vom aminti doar că se 
face în fiecare zi, de către țoală lumea, 
iar printre cei mai buni instructori 
voluntari se numără Stela Nichifor de 
la „comori*  și juculoarea de tenis de 
masă Ioana Radulescu de la „^<^i^i^lfonieM.

în încheiere, aul mai adăuga că in 

fiecare an iau parte la întrecerile din 
cadrul Spanachiudei tineretului toț nțai

sută sînt femei. N-ar fi fost mai 
normal ca băieții să 
încurajeze la meciuri?
n-a existat preocupare pentru noi, 
ce era să facem? Echipa feminină 
de baschet s-a desființat. Ca și cele 
de volei și handbal. Nu ne răminea 
decît să jinduim la echipamentul 
frumos aranjat în magazie, pe care 
aveam fericirea să-l îmbrăcăm de... 
două ori pe an. Cu ocazia serbări
lor sportive.

Fete dornice să facă sport ? Cita 
vreți la Filatura 1 Numai să le fi

vină să ne
Dar dacă

înafaha tunri întilmn 
amicale de volei !

în dreapta, munci
toarele de la uzina E- 
ledromagnetica. în stin
gă, studentele de la 
Vacuitatea de filologie 
din București.

La sfârșiiul meciului 
rezultatul acestor iniîl- 
niri amicale dintre vo
leibalistele de la 
titorul*  și „Știința*,  
cuprinde in afară de 
scor și destinderea re
confortantă după orele 
de producție și studiu.

Pes
ta

★
★

multe fete. în fiecare an. participă in 
competițiile oficiale un număr tot mai 
mare de echipe. în fiecare an... Ce mai, 
La Electromagnetica sportul feminin e 
la înălțime 1

V. TOFAN

IOLANDEI BALAȘ

ce stau pe locDe
Cină tu urci spre zarea-albastră ?
Cic-o fac din... politețe
51 spun : „După dumneavoastră*  !

★
Jucătoarelor de popice

0 
S
Ca
Să

urare vă închin:
lă antrenați din plin, 
succesele — se poate ?

nu fie... izolate !

cechemat. Tocmai de aceea, după 
am „săpunit" bine consiliul asocia
ției sportive am ales altul nou. Cu 
oameni hotăriți să facă treabă, nu 
ca aceia pe care i-a criticat pe 
bună dreptate conferința pe tară a 
UCFS.

Acum lucrurile se vor îndrepta. 
Avem un plan de muncă bine alcă
tuit, cu obiective concrete.

Fetele de la Filatura vor face 
sport. Să știți 1...

♦ 
♦
T
T

T
Ț
4
I

T

1
4

MARIA ONUȚĂ, filatoare 4
♦

dr.

de creștere, de dez 
și a musculaturii l 
c .^exercițiile fizice 

grijă după prescript!

cu

frumusețea fe- 
copii sănătoși. 
de medic en- 

pe contribuția

fie pre- 
om, in- 

conslder

conferențiara universit 
Marcela

Spootul ajută femeii să-și mențin 
sănătatea, tinerețea și frumusețe

De vorbă

Primele cuvinte 
le-am schimbat cu șefa, 
ției clinice a Institutului de 
endocrinologie „C. I, Parbon“, 
conferențiară universitară dr. 
MARCELA PITIȘ ne-au re
zervat o surpriză. Stăteam de 
vorbă cu o spectatoare a Jocu
rilor Olimpice de la Roma, 
pe care interlocutoarea noas
tră le-a urmărit ca turistă.

— Dar nu aceasta este cel 
mai important, începu dr. 
Marcela Pitiș. Tema conver
sației noastre este rolul spar

tului în viața femeii.
Sportul trebuie să 

zent în viața fiecărui 
diferent de sex. Eu 
exercițiul fizic drept unul din
tre cei mai însemnați stimu
lent i ai sistemului neuro-eH- 
docrin. Sportul face parte din 

rîndul factorilor care intervin 
în echilibrarea organismului 
Mai ales la femeie. Practica
rea sistematică a exercițiilor 
fizice înfluențeazn favorabil ioniciiaiea 
musculară, suplețea articulațiilor, dă 
armonie neuro-psihică.

— Ce sporturi și exerciții fizice 
recomandați femeilor ?

— în primul rînd țin să subliniez 
că sportul poate fi practicat la orice 
virstă, adaptat binrinjeles la condițiile 
fiziologice. Din ritidul disciplinelor po
trivite ' femeii nu pot lipsi, după părerea 
mea, gimnastica, mai ales cea de dimi
neață și în producție, apoi înotul, unele 
probe atletice, tenisul de cîmp și de 
masă, schiul și turismul, care este un 
mijloc ideal de menținere și întărire a 
sănătății. Toate acestea pot fi practicate 
piuă la o virstă rriativ înaintată. Tine
rele fete să nu ocolească jocurile spor
tive — voleiul, baschetul, handbalul — 

care cu prind un complex de mișcări și 
exerciții utile și atractive. Sportul și 
exercițiile fizice dau sănătate, prospe
țime, mențin tinerețea și 
meii, o ajută sa nască

— In profesia dv. 
docrinolog vă bizuiți 
sportului ?

— Da. Sportul este un aliat de preț 
în profilaxia unor boli glandulare și 
metabolice. îar in foarte multe circum
stanțe este prescris ca „medicament*.  

Ieftin și... de loc amar. Practicarea 
cxcrcirtilor fizice este de mare utili
tate in tulburări glandulare, ca hipo- 
tiroldism, sau cele metabolice, cum ar 
fi obezitatea prin sedentarism a tinere-

Echipei reprezentative de gim
nastică

★
Jucătoarelor de baschet

★
Echipei noastre feminine de șta

fetă 4x100

Vă cerem doar atit să încercați 
(Cit mai cunnd posibil, natural): 
~ dată cu ștafeta să schimbați, 

pistă, și recordul actual.
O 
P

★
Săritoarei în lungime Gabriela 

Rădulescu. care-și neglijează 
învățătura

Ce să-ți dau de ziua ta ? 
O povaf : nu uita 
Bine e să sari departe. 
însă nu și peste... curte.

M-am eoni 
că n-am c 
disciplină s
călărie, în o

lor fete, așa-zisa „obezitate d
zor*.  . intervenția sportului 
preț în tratarea complectelor t 
ale mecannsmului glandular 
deficiente 
scheletului 

Biunențe^^e 
dozate cu 
calai speridist.

— Ce ați dori să transmit 
toarelor noastre ?

— Să-și rezerve zilnic, sau c
de cîteva ori pe săptămînă timp 
practicarea exercițiilor fizice și 
tului. Foloasele vor fi foarl 
Statul nostru democrat-popular 

dispoziția oamenilor muncii poi 
nelimitate pentru a se bucura 
facerile exercițiilor fizice. O rei 
gimnastică, o plimbare cotid'ană 
liber snt minunate, 
sonal. Și cu toate 
consacrarea în nici o
— și nici măcar la 
pe care le-am practicai cu regn

— încheie dr. Marcela Pitiș — 
credincioasă exercițiilor zilnice t 
nastică și... tribunelor atît de p 
frumoaselor noastre stadioane

Interviu lu
VALERI

Un angajamenl
Ana Ene... Sirguincioasa el. 

școlii medii Nr. 17 „Mutei Bus 
din CaaPiială s-a afirmat din p 
ca o talentată sportivă, una t 
cele mai valoroase floretiste ale 
Titlul de maestră a sportului < 

fost decernat răsplătește din 
munca ei pasionată, dragoste 

pentru scrimă, însuflețirea cu 
luptă totdeauna pentru culoriii 
triei.

Am și pentru voi un dar, 
lalud: un butrin coșar. 
Poate vă învață moșul 
Cum

Mărțișoare vă prezint 
Mici medalii de agint; 
Sint cadouri sped: 
Acont pentru... „mondiale'

se nimerește... coșul.

Astăzi, Ana Ene este chemat 
facă încă o dată dovada frumca 
ei cUtăți sportive, în îniîluirei 
iernațlolUiIă de scrimă dintre 
pele de juniori ale țării noasti 
R.D. Germane.

„M-am pregătit cu multă trs 
de inimă — ne-a spus tinăra ma■ 
a sportului, dornică să contribt 
victoria țării mele și să răs 
astfel grijii părintești pe care 
poartă nouă tineretului, partidu 
guvernul".



Marți, la Anvers,

Rapid București—Beerschot A. C. 0-0
ANVERS 7 (prin telefon) — Ra

pid București a susținut marți al 
doilea meci al turneului pe care îl 
întreprinde în Belgia, intîlnind for
mația locală din prima divizie Be
erschot A.C. Partida (încheiată cu un 
scor alb), a fost foarte frumoasă, mai 
ales în prima repriză Chiar de la 
început echipa gazdă atacă dezlăn
țuit, dar linia de mijlocași a echipei 
romine, jucind excepțional, destramă 
toate atacurile. Treptat, jucătorii ro
mini echilibrează jocul și în min. 34 
au o mare ocazie de a înscrie : Ozon 
îl deschide pe lonescu și acesta mai 
are în față doar pe portarul Smol

A fost alcătuit programul amănunțit ai jocurilor
(Urinare din pag. 1)

GRUPA E — Cluj, Stadionul „Gh. 
Gheorghiu-Dej", ora 15: U.R.S.S.— 
Grecia ; ora 16.45 : R.D. Germană— 
R.S. Cehoslovacă.

Etapa a III-A — 24 aprilie
GRUPA A — Bucurețti, Stadionul 

Republicii, ora 15 : Portugalia—Bel
gia ; ora 16.45: R.P. Romînă—R.F.G.

GRUPA B — Ploiești, Stadionul 
Petrolul, ora 15 : Olanda—Iugoslavia; 
ora 16.45 : R.P. Bulgaria—Anglia.

GRUPA C — Constanța, Stadionul 
—Mai", ora 15: Turcia Spania ; 

16.45 ; R.P. Ungară—Franța.
GRUPA D — Brașov, Stadionul 

Tractorul, ora 16.45 : Italia—Austria
GRUPA E — Cluj, stadionul „Gh. 

Gheorghiu-Dej", ora 15 : R.S. Ceho
slovacă—Grecia ; ora 16.45 : U.R.S.S. 
—R.D Germană.

SEMIFINALA PRELIMINARĂ —
25 APRILIE

București, Stadionul Republicii, 
ora 16.30 : meci între două dintre 
câștigătoarele de grupe, care vor fi 
desemnate prin tragere ta sorți, pen
tru calificarea în semifinale.

SEMIFINALEI E — 27 APRILIE
București, Stadionul „23 August", 

la orele 14.30 ți 16.
FINALELE — 29 APRILIE

București, Stadionul „23 August”, 
ora 15 : pentru locul 3 ; ora 16.45 : 
pentru locul 1

ARBITRII JOCURILOR
Conducătorii de jocuri vor fi de

legați de U.E.F.A., după programul 
de mai sus, dintr-un număr de 16 
arbitri (10 romini și cîfe unul din 
Anglia, Belgia, Franța, R.P. Ungară, 
R.F.G. și Italia sau Grecia). Arbitrii 
de tușă vor fi romini, la țoale par
tidele.

^.Câ'onosport
Concursul Pronosport de duminică 

are în program un meci din cadrul 
Turneului balcanic, nouă întilniri din 
divizia A italiană și două partide din 
divizia B a aceluiași campionat.

In întîlnirea de la București, di- 
namoviștii bucureșteni vor depune 
toate eforturile spre a obține victoria, 
mai ales că partida are mare impor
tanță pentru obținerea unui loc de 
frunte în clasamentul seriei din tur
neul balcanic.

Meciurile din campionatul italian 
sînt dominate de întrecerile de la Ro
ma (Roma-Fiorentina) și Torino (Ju
ventus-Milan) care au o importanță 
decisivă pentru întrecerea din fruntea 
clasamentului.

Foarte echilibrate sînt și alte în- 
tîlniri din divizia A ; De pildă, Ata- 
lanta (6) - Palermo (7), partidă în 
care se întrec formații de forțe a- 
propiate. In jocul de la Catania, To
rino are o misiune foarte dificilă. O 
întilnire hotăritoare pentru Lecco este 
aceea pe care această echipă o va 
susține duminică la Udine în fața 
formației care a pierdut orice spe
ranță de a mai evita retrogradarea, 
dar se dovedește încă periculoasă 
prin rezultatele-eurpriză.

Concursul Pronosport de duminică 
se anunță deci la tel de interesant 
ca și oele care l-au precedat. Deci 
există premisa atribuirii unor premii 
frumoase. Depuneți din timp buleti
nele pentru acest concurs !

PRONOEXPRES

La tragerea concursului Pronoexprcs 
Nr. 10 din 7 martie 1962, au fost ex
trase din urnă următoarele numere:

1 22 17 37 4 45
Numere de rezervă : 33 7
Fond de premii : 497.643.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 14 martie 1962, în București, 
str. Saligny nr. 2, la ora 19.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
Sport.

ders. lonescu se pripește însă și 
trage în portar. Două minute mai 
tirziu, gazdele au ocazia să înscrie, 
dar Dungii, printr-un reflex extra
ordinar, apără o lovitură la „păian
jen" a lui Van Acker. In repriza a 
doua echipa belgiană — hotărîtâ să 
cîștige — apare pe teren cu nume
roase modificări, dar jocul continuă 
să se desfășoare sub semnul egali
tății. In min. 60 Smolders reține în 
ultimă instanță un șut puternic și 
bine plasat at lui Ozon. In general, 
partida a fost interesantă, plăcută. 
Joi, la Charleroi, Rapid susține al 
treilea joc al turneului.

PREGĂTIRILE JUNIORILOR ROMINI

Lotul juniorilor romînî îșî va con
tinua pregătirile începînd de mîrne. 
Lotul cuprinde o serie de elemente 
care au fost verificate cu prilejul 
turneului international de la Viareggio, 
și care au corespuns. In general, a 
fost păstrat lotul initial alcătuit, la 
care vor fi adăugafi alfi 3—4 juniori 
(Neșu—Oradea, Matei—fași, Popescu 
—București etc.). Pregătirile lotului 
vor include jocuri cu adversari de 
valoare progresiv ridicată și la in
tervale de timp asemănătoare cu cele 
din Turneul U.E.F.A. La 14 aprilie 
juniorii noștri vor face O „repetijie 
generală”, susțlnînd un meci amical 
cu reprezentativa de juniori a Tur
ciei la București.

In cadrul pregătirilor U.T.A. a susținut o serie de întilniri amicale. In 
fotografie, o imagine din partida formației din Arad cu C.S.O. Timișoara.

Mețcas șutează la poarta apărată de Szabo (C.S.O.)
Foto : V. Crioșteanu — Timișoara

FI. Pătrașcu (C. S. 0. Craiova) - 
cel mai bun boxer al reuniunii de ieri

Deși ora la care a început reuniunea 
de ieri era oarecum nepotrivită (ora 
15) totuși, aproape 1000 de spectatori 
au ținut să urmărească prima verifi
care a boxerilor noștri în vederea me- 

I ciului cu selecționata R. D. Germane.
Davidescu (Rapid) a încrucișat mă

nușile cu Costescu (Steaua) furnizînd 
un meci care a „încălzit" sala chiar 
de la început. Rapidistul a folosit cu 
succes serii la corp și în general ni 
s-a părut mai bine pregătit, obținînd 
decizia. Ca de obicei, Olteanu (Meta
lul) și-a impus lupta chiar de la pri
mul sunet de gong atacînd insistent. 
Adversarul său, Crăciun (Dinamo), a 
bătut aproape mereu in retragere și 
firește, a pierdut partida. I. Floreâ 
(Muscelul) nu a reușit decit un rezul
tat egal în fața lui Rusu (Progresul), 
Boxerul din Cîmpulung s-a agitat prea 
mult dar fără folos.

Cel mai bine pregătit ni s-a părut 
craioveanul FI. Pălrașcu care a reali
zat, în compania lui Fr. Lovaș (Steaua) 
cel mai spectaculos meci al reuniunii. 
Pătrașcu a întilnit un boxer curajos, 
posesor al unor lovituri puternice și 
foarte corecte, dar a trecut cu brio 
examenul de selecție. Destul de bine s-a 
comportat și tînărul St. Bălan (Grivița 
Roșie) in meciul cu Rotaru (Steaua), 
meci pe care l-a cîștigat la puncte. 
Dinu (Farul) a trebuit să se întrebuin
țeze serios pentru a trece de comba
tivul Manea (Muscelul) care, îndeo
sebi in ultima repriză, i-a pus campio
nului multe probleme. In partida cu 
Marcu (Steaua), Dumitrescu (Dinamo) 
a fost creditat, după părerea noastră, 
cu o viclorie pe care nu o merita. 
Toate cele 3 reprize s-au caracterizat 
printr-un echilibru perfect și un rezul

ACTIVITATEA LA U
DUMINICA — MECI IN TURNEUL 

BALCANIC

După cum am anunțat, duminică 
se va disputa în Capitală o partidă 
in cadrul ediției a II-a a turneului 
balcanic. Este vorba de meciul-retur 
dintre Dinamo București și Dinamo 
Tirana (prima întîlnire s-a terminat 
la egalitate, 1-1). Meciul va fi arbi
trat de Muvahct Afig (Turcia) și se 
va disputa pe stadionul Dinamo de la 
ora 15.30. In deschidere, la ora 13.45 : 
Dinamo București-Dinamo Obor (cam
pionat de juniori). Biletele au fost 
puse în vinzare la casa din str. 1. 
Vidu, la Agenția Pronosport din Cal. 
Victoriei 9, la agenția C.C.A. din bd. 
6 Martie și Ia stadionul Dinamo.

O ECHIPA SOVIETICA IN R.P.R.

Echipa sovietică de fotbal Kairat 
din Alma Ata, din prima -.ategorie, va 
susține în țara noastră trei întilniri 
între 10 și 22 aprilie.

STEAUA $1 PROGRESUL SUSȚIN 
PARTIDE AMICALE

Duminică, Steaua va juca la Craio
va un meci amical cu CJ3.O. Craiova, 
iar Progresul in București, dimineața, 
pe stadionul său, cu Știința București. 
Azi, Steaua evoluează la Oltenița, iar 
Progresul joacă cu echipa sa de ti
neret.

• Vineri 9 martie, în sala Dinamo- 
(ora 19.30) va avea loc prima ședință 
din acest an a colegiului orășenesc 
de antrenori. Sînt invitați să parti
cipe toți antrenorii din Capitală.

tat de egalitate ar fi fost cel mai ni
merit. F. Oprea (Steaua) și-a pus K.O. 
adversarul (M. Bălan), iar I. Marin 
(C.S.O. Craiova) a făcut un meci ne
așteptat de bun în compania lui T. 
Pintilie (Dinamo), cîștigînd detașat 
In ultima partidă M. Stoian (Progre
sul) a fost net superior lui V. Neagu 
(Farul).

R. CALARAȘANU

------——— HL:. I: jji -----

Întîlnirea internațională
R. P. Romînă—R. D. Germană (juniori)

(Urmare din pai. 1)

sînt gata să facă fată concursurilor 
internaționale din acest an și in spe
cia! la „Criteriul mondial de scrimă 
al tineretului de la Cairo*.

Unul dintre antrenorii care înso
țesc lotul sportivilor din R. D. Ger
mană, Rudolf Kneip, a ținut să adau
ge : Perfectind intilnirea cu scrimerii 
țării dv., federația noastră s-a orien
tat foarte bine. Noi știm că scrima se 
bucură de multă prețuire in Romima, 
că aveți elemente tinere cu mari po
sibilități, ca de pildă Ana Ene, Ionel 
Drimbă și Ștefan Haukler. Prevăd o 
întrecere de bună calitate.

La startul asalturilor se vor alinia 
următorii trăgători :

R.P. POMINA : Ana Ene, Suzana 
Tasi, Manuela Chira, Ileana Gyulai,

Finalele campionatelor republicana de cros
Cel mai mulfi dintre concurenții la În

trecerile finale ale campionatelor repu
blicane de cros și-au tăcut bagajele ur- 
mind să pornească spre Ploiești. Pentru 
prima oară in istoria acestor campionate 
republicane orașul Ploiești este gazda 
întrecerilor pe teren variat și, după cit 
sintem informați, comisia regională de 
atletism a luat din timp toate măsurile 
pentru a se achita cu cinste de această 
sarcină.

Concursurile se vor desfășura duminică 
dimineața, cu începere de la ora 10.30, 
în incinta Hipodromului de stat din lo
calitate. Pe programul tehnie al compe
tiției figurează în acest an numai patru 
probe : 1.000 m junioare categ. I, 3.000 
m juniori categ. I, 1.100 m senioare și 
8.000 m seniori. Se vor decerne titluri de 
campioni republicani pe baza clasamen
telor (individuale și pe echipe) care vor 
fi întocmite. Conform regulamentului 
competiției, va II declarată cistigătoare 
acea echipă care totalizează cel mai mic 
număr de puncte (locul I—1 p, locul II—2 
p. etc). Regulamentul cere, de asemenea, 
ca o echipă să fie luată in evidență ea 
trebuie să aibă 4 bărbați si respectiv 3 
femei care să fi terminat cursa.

In ceea ce privește întrecerile senio
rilor și ale senioarelor campionatul de 
cros de la Ploiești constituie un serios 
prilej de verificare și selecție a echipe
lor reprezentative ale țării care vor 
evolua la apropiatele competiții inter
naționale : ediția a Vll-a a „Crosului 
Balcanic» de la Atena (1 aprilie) și la 
tradiționalul cros organizat de ziarul 
L’Humanite.

Emil Zatopek vorbește mîine atleților bucurești
După ce a vorbit in fața sportivi

lor din Brașov și Cluj, maestrul e- 
merit al sportului din R.S.C., Emil 
Zatopek, va conferenția vineri după 
amiază, de la ora 17, in sala Dinamo 
din Capitală.

La această conferință vor lua parte 
antrenori, pr< _'sori de educație fizică, 
activiști din i .«meniul atletismului și 
atleții bucureșteni.

„Cupa Primăverii” 
in aer liber

Cu toate străduințele organizatorilor 
și ale călăreților fruntași, participant 
la întrecerile „Cupei de iarnă" desfă
șurate la manejul din calea Plevnei, 
spectatorii au rămas cu... dorința de 
a revedea „parcursurile" aranjate pe 
baza hipică, în aer liber. Intr-adevăr, 
cu greu ar putea fi înlocuit cadrul atit 
de plăcut pe care îl oferă în fiecare 
sezon competițional baza hipică din 
parcul „Gh. Gheorghiu-Dej". Răspun- 
zînd acestei dorințe și pentru a... mar
ca sosirea noului anotimp, cluburile 
Steaua și Știința București organizează 
la sfîrșitul acestei săptămini (sîmbătă 
toată ziua și duminică dimineață) pri
mul concurs de călărie în aer liber

Un reușit concurs
Zilele trecute, in organizarea clubu

lui sportiv Flacăra roșie s-a desfășurat 
la școala profesională „Timpuri Noi" 
un concurs rezervat tinerilor halterofili.

Spectatorii, în majoritate elevi ai 
școlii profesionale, au avut prilejul să

Suzana Olafos, Gervidan Derviș, Mo
nica Munteanu, Marina Stanca, I. 
Drimbă, M. Țiu, C. Costescu, A. Ra- 
docea, M. Ros, P. Habala, Z. Bejan, 
S. Neiberg, I. Păunescu — floretă, St. 
Haukler, C. Boiangiu, E. Husar, R. 
Schmidt, T. Sirbulescu, M. Vasiloglu, 
M. Fornino, V. Porufiu, D. Popescu — 
spadă, Z. Rohoni, O. Turcaț, I. Du
mitru, V. Costache, I. Tudor, E. Ga- 
nea, A. Boambă, H. Bădescu, I. Szent- 
martonyi-sabie.

R. D. GERMANA : Brigitte Tănzer, 
Margret Dirnhofer, Ursula Bucholz, 
Monika Kaufmann, Rita Makowski, 
Peter Hertel, Rolf Pechmann, Wolf
gang Paul, Dieter Diiben-floreta, Ru
diger, Kaiser, Harry Fiedler, Volker 
Freudenberg, Horst Melzig, Klaus 
Dumke-spadâ, Bernd Ludwig, Udo' 
Pfeifer-sabie.

Duminică, la Ploiești

Antrenorii de ta asociațiile și clubu
rile din Capitală iși vor face înscrierile 
la F.R.A. astăzi la ora 13.

★
Pe hipodromul orașului Ploiești, în 

organizarea comisiei orășenești, dumi
nică s-a desfășurat un nou concurs 
de cros. A fost o ultimă verificare 
înaintea finalei R.P.R. a sportivilor 
ploieșteni. Iată cîștigătorii : junioare, 
cat. a Il-a : Florentina Săndulescu 
(C.S.O. Ploiești) ; junioare, cat. I: 
Valentina Regner (C.S.O.) ; juniori, 
cat. a II-a : Dumitru Ene (C.S.O.) ; 
juniori, cat. I : Vasile Manea (C.S.O.) ; 
senioare : Elena Tuțică (C.S.O.) ; se
niori : Vasile Puiuleț (Prahova).

F. ALBI), coresp.

BRAȘOV. In vederea participării la 
canrpionatele republicane de cros aler
gătorii brașoveni au concurat recent in 
cadrul unei competiții de verificare: 
fete — 800 m: V. Gabor (Dinamo) 
2:33,0: T. Pricop (Din.) 2:39,6: P. 
Jima (Din.) 3:06,4; băieți— 2.500 m: 
Th. Pricop (Din.) 8:04,0; V. Ilie (Din.) 
8:12,4; N. Tatu (St roșu) 8:15,6. 
(C. GRUIA-coresp. regional)

Fastul campion olimpic va prezenta 
auditorilor săi o serie de asprele in
teresante privind metodica antrena
mentului modern și va vorbi din ex
periența muncii sale. In încheiere, 
Emil Zatopek se va adresa, îndeosebi, 
specialiștilor în alergările de senii fond 
și fond.

— prima competiție 
din acest an

la care și-au anunțat participarea toți 
călăreții fruntași din Capitală.

Programul întrecerilor cuprinde nu
meroase probe de dresaj și obstacole 
fiind o adevărată invitație pentru spec
tatori. Iată cîteva din probele in care, 
desigur, sportivii noștri fruntași își 
vor disputa intiietatea oferîndti-ne acele 
întreceri spectaculoase care le-au adus 
adesea multe aplauze; obstacole „SU“, 
obstacole „Al", ștafetă, obstacole ușoară 
(„Cîștigă singur punctele"), obstacole 
semigrea

„Cupa Primăverii" va prilejui tot
odată verificarea stadiului de pregătire 
a călăreților bucureșteni pe care-i aș
teaptă un bogat sezon competițional.

pentru începători
vadă mulți tineri cu reale calități. Cu 
această ocazie, o serie de halterofili 
tineri și-au trecut și normele pentru 
obținerea categoriei a Hi-a și a II-a 
de clasificare.

Asociația sportivă Mătasea populară 
din raionul 23 August (antrenor Con
stantin Tabarcea) aliriiind o formație 
mai omogenă a cîștigat trofeul pus in 
joc.

Clasamentele individuale: cat. co
coș : 1. Vasile lonescu (Sirena) 177,5 
kg; 2. Tănase Enache (Eleetra) 165 
kg; cat pană: 1 ton Mitroi (Măta
sea populară) 212,5 kg; 2. Teodor 
Nica (Ătătasea populară) 182.5 kg; 3. 
Vasile Nica (Mătasea populară) 17'2,5 
kg; cat. ușoară: 1. ion Liigojeanu 
(FI. roșie) 225 kg; 2 Tudor Mielca 
(FI. roșie) 250 kg ; 3. Valerin Grigore 
(Electra) 225 kg; cat. semimijlocie :
1. Daniel lonescu (Eleetra) 240 kg;
2. Dumitru Bredcțeanu (FI. roșie) 235 
kg; cat. mijlocie: 1. Valeriu Costiuc 
(Mătasea nopulară) 250 kg; 2 Paul 
Mitroi (Mătasea populară) 245 kg; 3. 
Teodor Danciii (FI. roșie) 227,5 kg; 
cat. 90 kg: Dumitru Vînjă (FI roșie) 
290 kg; 2. Nicolae Pamfil (Electra) 
267,5 kg; 3. Ștefan Comănescu (Mă
tasea populară) 260 kg ; cat. grea : 
Niculae Covaci (Eleetra) 262,5 kg.

Clasamentul pe asociații se prezintă 
astfel: 1. Mătasea populară (raionul 
23 August) 35 p; 2. Eleetra (raionul 
Gh. Gheorghm-Dej) 33 p; 3. FI. roșie 
(raionul T. Vladimirescu) 28 p; 3. 
Sirena (raionul 23 August) 9 p.

D. H1TRU, coresp.



Echipa feminină de baschet a Franței 
va juca la București

Campionatele mondiale de haltere 
vor avea loc la Budapesta

• INTILNIRE INTRE STEAUA SI T.D.N.A. SOFIA • RETURUL 
il MECIULUI RAPID BUCUREETI-DAUGAVA RIGA DIN „C.C.E." 

SE DISPUTA LA 29 MARTIE

Pentru amatorii de baschet din Ca
pitală. luna martie anunță — în aiara 
m«curilcr din cadrul campionatelor 
republicane — un bogat program de 
jocuri internaționale.

a Sâptâmina viitoare, una din cele 
mai valoroase echipe masculine din 
R. P. Bulgaria, Ț.D.N.A Sofia, va evo-

Voleibaliștii
de la Dinamo București 

au evoluat din nou

în R. 0. Germană
BERLIN 7 (prin telefon de le re

dacția ^i^iruiui „Sport Echo"")- In R.D. 
Germană »e află acum nu numai vo- 
leibabș<tî ei ți voleibalistele de la 
Dinamo București. Cele două formații 
rominești au evoluat luni la Leipzig, 
unde au susținut meciuri in compania 
formațiilor locale Rotation Leipzig. 
Intilnirile au avut loc cu ocazia Tir- 
gului Internațional care descins
in acest oraș.

Peste 1.0M de spectatori au asistat 
in sala D Hf K. la aceste intUniri. I 
In primul meci, voieibaiistrie de ia I 
Dinamo București au obtinut o fru- I 
moasă victorie in fata «Jupei Rota
tion Leipzig, reprezentanta R. D.
Germane in actuala ediție • .C.C.E.*

• IN CADRUL campionatelor de nata- 
ție ale Americii de Sud, titlul la proba 
de 100 metri liber a fost ciștigat de bra
zilianul Panuel dos Santos cu timpul de 
55.6. Recordul mondial aparține aceluiași 
înotător și este de 53,6 sec.

• GIPNAȘTI și gimnaste din 27 de 
țări și-au anuntat participarea ia cam
pionatele mondiale care vor avea loc 
la Praga intre 3 și 8 iulie a.c. Pe lista 
țărilor înscrise se află Anglia, R. P. Bul
gari, R. p. Chineză, Finlanda. Franța. 
Italia, Japonia. Iugoslavia, R. P. Ungară, 
R. D. Germană, R.F.G., K. P. Polonă, 
U.R.S.S., S.U.A., Suedia, R. S. Ceho
slovacă, Olanda, R. P. Romină, Pakistan, 
Luxemburg, Africa de Sud etc. 17 dintre 
țările înscrise vor participa cu echipe 
complete.

• LA CAPPIONATELE de atletism în 
sală ale Americii. campionul olimpic 
la lungime Ralph Boston a trebuit să sc 
mulțumească cu locul 2. fiind întrecut 
de Charlie Pays. învingătorul a sărit 
7.85 m, cu 41 cm mai mult decit Boston

• UN GRUP de gimnaști și gimnaste 
sovietice va întreprinde un turneu de 
demonstrație, la sfirșitul acestei luni și 
începutul lui aprilie, in mai multe orașe 
din Austria. Sportivii sovietici vor evo
lua la Graz, Viena, Innsbruck, Dornbirn 
și Steyr.

• BOXERUL maghiar Laszlo Papp, 
rhalangerul campionului european la ca
tegoria mijlocie Chris Christensen (Da
nemarca). va susține in ziua de 2’ mar
tie, la Viena, un meci de zece reprize 
tn compania americanului Ralph „Tigcff 
Jones,

» FEDERAȚIA de canotaj a Austriei 
a organizat recent la Bregenz o sărbă

Bucureștencele au cițugat cu 3-1 
(15-8, 15-17. 15-9, 15-1». In al doilea 
meci au evoluat echipele masculine 
ale acelorași cluburi. Siporiv de ia 
Rotation au jucat mai bine ț au câș
tigat cu 3-6 (lt, 14, 13). Dinvuno Bucu
rești s-a comportat mai stau deci: in 
menurile anterioare.

KLALS RAMM

Echipa de volei 
Progresul București 
a plecat la Moscova 
Marți seara a părăsit Capitala, în- 

dreptindu-se spre Moscova, echipa de 
volei Progresul București, care va in
tilni duminică în meci retur formația 
Ț.S.K.A. Moscova, campioana U.R.S.S., 
în cadrul „Cupei Campionilor Euro
peni".

Au făcut deplasarea judorii: Mi- 
culescu, Cherebețiu, Ganciu, Palade, 
Gani. Chezan, Ghertinișan, Bărbuță. 
Urea, loja, Pădurețu.
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• DUPĂ îndelungatele discuții purtate 

asupra tălpii elastice a pantofilor sări
torilor in Înălțime și după discuțiile ase- 
mănăicare asupra sulițelor-planor, o 
nouă controversă s-a deschis in atletis
mul internațional : aceea a prăjinii-ca- 
tapult, construită din nylon și fibră de 
sticlă. Părerile multor specialiști sint că 
în acest ultim caz nu este vorba de o 
ameliorare normală a materialului, ci 
despre o „găselniță"’ contrară spiritului 
atletismului. Sesizat de aceste discuții, 
comitetul tehnic al Federației Interna
ționale a decis să studieze problema și 
va lua in curind o hotărire. Precizăm 
că ultima performanță a americanului 
John Uelses (4.895 m) a fost realizată 
cu o astfel de prăjină „controversată* * .

• JUAN Carlos Lorenzo, noul director 
tehnic al echipei de fotbal a Argentinei, 
a început pregătirile in vederea campio
natului mondial de la data de 4 februa
rie, cu un Iot de 4’ de jucători, dintre 
care — in luna mai — va reține 22, care 
vor face deplasarea in Chile. Interesant 
de notat că pregătirile echipei se fac 
sub supravegherea a 5 medici, printre 
care un chirurg și un psihiatru. Acestora 
li se adaugă : un dentist, un dietetician, 
un pedicurist și un masor.

• NENCIO Hristov, clștigătorul Cursei 
Păcii în anul ’957, figurează din nou, 
în acest an, printre candidații la un Ioc 
in echipa ciclistă a Bulgariei pentru 
Cursa Păcii, care începe la 2 mai la Ber
lin. Printre ceilalți membri ai lotului 
figurează Koțev, Bobekov, Gheorghiev, 
Iliev și Neicev.

•» CAMPIONATELE mondiale de po
pice pe acest an se vor disputa intre 
23—29 septembrie la Bratislava. Pînă 
acum și-au anunțat participarea echipele 
R.D.G., Ungariei, Rominiei, R.F.G., iu
goslaviei, Austriei, Elveției și Franței. 

lua in București. In primul lor joc. 
care este programat marți 13 martie, 
basctKibaIlștii bulgari vor intilni for
mația noastră campioană Steaua. Este 
probabil ca Ț.D.N.A. să joace și 
miercuri 14 martie cu Rapid sau Dina 
mo București.

• In programul de pregătire al re- 
firezentativei țării noastre de baschet 
eminin pentru campionatul european 
de la Mulhouse figurează și meciul I 
cu echipa Franței. Astfel, vineri 23 . 
martie. în sala Floreasca din Capitală, I 
vom putea urmări o partidă interesantă, i 
care va opune formațiile R. P. Romine 
ți Franței De reținut că baschetba- | 
listele franceze, care au învins recent 
reprezentativa R. P. Polone cu scorul I 
de 58—49. și-au cucert dreptul de |
participare ia campionatul european . 
din acest an. in turneul de calificare I 
dedășurat anui trecui. în una martie. • 
Ia Mulhouse.

• La sfirțâtul lunii, mai precis in
ziua de 29 martie, va avea loc in Bucu
rești returul meciului ieminin Rapid 
B ucurești — Daugava Riga din cadrul j 
siniuritor de finală ale .Cupei cam
pionilor europem".

• Mîine. incepind de la ora 118. va 
avea loc in sala Ciulești jocul feminin I 
Rapid București — C.S.O. Crișana O
radea. meci resta.it din prima etapă a I 
returului campionatelor republicane.

„Cmirsd international al R. P. RM 

și „Cipa spraițdor" reunesc schiori din opt țări
((iiaasr» din paf- 1)

Romană. pe echipe), cînd numărul ș 
«aiurea • - participanțitor au creat un 
frumos renume acestei competiții. In 
această ediție. „Cupa speranțelor*  cu- 
p-i.t.ie pe lingă probele alpine (sia'om 

i»! și co«orire) și întreceri la fond 
10 kn și șiafeta 3x5 km.

Se.ao-ii și juniorii participant! la a- 
reste însemnate manifestații interna
ționale au datoria să arunce in luptă 
tot talentul lor, toată pregătirea, să nu 
precupețească nici un efort pentru o 
comportare frumoasă. pentru perfor
manțe ci*  nai bune. Dorință de i in 
v-i-nge. atenție cit mai mare in timpul 
curselor, curaj și hotărire in parcurge
rea traseelor, iată ce trebuie să ai ale 
reprezennanții țârii noastre in compe
tițiile de la sti^itul acestei săptămini.

POIANA BRAȘOV. 7 (prin telefon). 
Primii schiori sosiți in stațiune pen
tru a participa la întrecerile interna
ționale au fost cei polonezi și ma
ghiari. care miercuri dimineața au și 
efectuat antrenamente de slalom în 
Kantzer. Miercuri după-amiază au mai 
venit r^re^tenta^n^ii Austriei, R. P. 
Bulgaria și Italiei care și-au planificat 
primele antrenamente pentru joi dimi
neață cind sînt aștei^tați să sosească 
și sdiiixii din R. S. Cehoslovacă și

■ din R. D. Germană.

După cum transmite agenția «France 
Presse, secretarul Federației interna
ționale de haltere, State (Anglia), a 
confirmat că viitoarele campionate 
mondiale de haltere se vor desfășura 
la Budapesta și nu la Hershey 
(S.U.A.), așa cum fusese stabiiit ini
țial. Această măsură a fost luată pen
tru a se evita eventualele discriminări 
impotriva sportivilor din R. D. Ger
mană, cum s-a intîmplat recent cu o-

Aseară la Belgrad

O.R.K. Beljgrad—Știința București 5-5 (3-2) 
in „C.C.E.” la handbal în 7 feminin

BELGRAD 7 (prin telefon) Miercuri 
seara a avut Ioc returul meciului fe
minin de handbal in 7 dintre 
O.R.K. Belgrad și Știinfa București 
pentru semifinalele „Cupei campioni
lor europeni*.  A fost o partidă de 
mare luptă, care s-a încheiat cu un 
scor egal : 5—5 (3—2). Știința Bucu
rești a jucat mai bine ca in prima 
palidă ți putea să obțină victoria 
dacă ținem seama că a marcat încă 
3 goluri perfect valabile anulate prin 
satmuaiuările arbitrilor de poartă iu- 
gmriavi ți a ratat o lovitură de la 7 
meurț prin Ștef. Iată de aRfel care a 
fost evrouția scoului.

Gazdele au marcat la început prin 
Bielici (min. 2), iar $ief a egalat In

Timpul căiduros și ploaia din ulti
mele zile au făcut ca stratul de ză
padă să scadă considerabil. Totuși, 
fom^tH au posibilitate să-și amena
jeze pirtiile in Poiana Brașov, și, in 
caz extrem, se vor „muta*  în Poiana 
Ruia. Slalomul sperial se va desfășura

PROGRAMUL...
...întrecerilor internaționale din 

Poiana Brașov:
VINERI : fond 10 km juniori, sla

lom special juniori, antrenament de 
coborire „non stop*  pentru seniori 
și juniori.

SI.MBAT.A; Ștafeta 3x5 km juni
ori, coborire juniori (pe Sulinar), 
cobonre seniori (pe pirtia Lupului).

DUMINICA : slalom special se
niori, sărituri speciale seniori.

Programul pe ore va fi tiotărit în 
funcție de starea zăpezii.

pe pirtia de sub teleferic, care a fost 
amenajată, iar co^^îrea pe pirtia 
Lupului (semixi) și pe Sutitnar (ju
niori) După toate probabiiltățile însă 
va ninge din nou și astfel schia-ii vor 
avea condiții bune de concurs.

toare intitulată .Ziua canotajului". Cu 
acest prilej, a fost premiată canotoarea 
Eva Sika din Linz, care in cursul anului 
’96’ a vis lit in total 4357 de kilometri, 
cifră cu mult mai mare decit a băieților!

• TURNEUL internațional de fotbal
de la New-York se va disputa în acest 
an tot în două serii : prima de la 20
mai. a doua de la ’ iulie. O noutate o
constituie faptul că în afară de New-
York. jocurile se vor disputa și in alte 
localități : șase la Chicago, unul in
Pexic și unul la Chicoree Falls. In afară 
de echipele Gomik-Polonia, Elfsgorg- 
Suedia, Guadalajara-Pexic, Hajduk-Iu- 
goslavia. America-Brazilia, P.T.K.-R. P. 
Ungară. Saragoza-Spania și cîștigătoarea 
de anul trecut Dukla Praga. vor mai fi 
invitate alte 4 echipe europene.

• SELECȚIONATA de gimnastică a 
Japoniei, care se pregătește pentru cam
pionatele mondiale de la Praga, se află 
de la 2’ februarie in Europa. Sportivii 
japonezi s-au oprit mai intii in Italia, 
unde s-au antrenat niai multe zile ală
turi de gimnastii italieni. La 3 și 5 mar
tie. la Palazzetto dello sport din Roma, 
echipele Italiei și Japoniei au evoluat 
fntr-nn concurs public cu exercițiile o
bligatorii prevăzute pentru apropiatele 
campionate mondiale.

• LA TURNEUL de hochei pe gheață 
din cadrul Universiadei de iarnă vor 
participa reprezentativele studențești din 
U.R.S.S., R. S. Cehoslovacă, Suedia și 
Elveția.

• FEDERAȚIA de fotbal braziliană a 
hotărit recent rechemarea antrenorului 
Feola, care a pregătit echipa învingă
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cazia campionatelor mondiale de ho
chei pe gheață organizate de S.U.A.

Secretarul federației internaționale a 
deriarat că majoritatea membrilor fe
derației au fost in favoarea acelei 
schimbări și că R. P. Ungară a jy 
ceptat să organizeze campionatele, • în
trecerile halter<oiiilor vor avea loc in 
august sau septembrie. Datele defini
tive vor fi fixate ulterior. (Agerpres).

min. 8 din 7 metri. Apoi O.R.K. a 
luat conducerea cu 3—1 prin aceeași 
Bielici (din 7 metri in min. 10 și 
din 9 metri in min. 11), iar J. Ștefd- 
netcu a redus din handicap : 3—2 
.(min. 16). In aceaetă situație, ȘttiirvM 
a înscris de două ori, dar golurile 
au fost anulate.

După pauză bucuregtencele au ega
lat prin Ștefâneseu (min. 25) : 3—3. 
Apoi fiecare echipă a ma înscris 
o dată prin Dfuranec (min. 33> și Ște- 
fânetcu (miri. 35). La acest scor ar
bitrul anulează al treilea gol vala
hii marcat de Știința. După oe D/u- 
nwtee marchează din nou (5—4 in 
min. 36), Ștef ratează 7 metri ! For
mația bucurețteanâ a egalat in min. 
38 prin A. Leonte. In ultimele mi
nute formația gazdă a jucat pasiy, 
ținind tot timpul mingea, fără ca ar
bitrul austriac Alfred Vissatn să sanc- 
ționeae acest lucru.

S-a încheiat turneul interzonal de șah
Fischer și Petrosian au terminat concursul neinvinși

Ultimele întîlniri din cadrul turneu
lui interzonal de șah de la Stockholm au 
decurs sub semnul unei dispute foarte 
îndîrjite. In fruntea clasamentului, doar 
primele trei locuri fuseseră der.îse îna
intea ultimei runde. Pentru desemnarea 
cctorr a Iți calificați la viitorul turneu al 
candida (ilor. lupta a continuat și asea
ră. la juca rea partidelor întrerupte.

Marele nueMru american Robert 
Fischer, care își asigurase un avans su
ficient de puncte pentru obținerea vic
toriei în turneu, a făcut remiză în ul
tima rundă cu W. Uhlmann. Următorii 
doi clasați, marii maeștri sovietici T. 
Petrosian ?i E. Ghelier au remizat și ei, 
cu Cudlar și respectiv German. Petro
sian termină concursul, ca și Fischer, 
fără nici o înfrîngere.

Alte rezultate de marți : Schweber- 
Filip */ 2— V2, Olafsson-Stcin 1 —0, Po
ma r-ReHok ’/> — !/2, Bisguier-Teschner 
1—0, BiJek-Aaron 1—0, In partidele 
întrerupte, încheiate luni, s-au mai în
registrat rezultatele : Petrosian-Gci- 
man 1—0, Portiscli-Benko %—Vz*  
Benko-Bilek 1—0, Barcza-Teschner 1—0,
Bilek-Tescliner 1—0, Olafsson-Cueîlar
1-0.

toare din anul ’958. Feola va fi inclus in 
comisia tehnică de selecționare. Antre
norul actual al brazilienilor, Poreira, 
s-a declarat de acord cu rechemarea lui 
Feola.

• ÎN R. S. CEHOSLOVACA au fost 
editate șase noi timbre cu subiect spor
tiv : a XV-a ediție a Cursei Păcii, a 
VU-a ediție a campionatelor europene de 
atletism, campionatele mondiale de gim
nastică, campionatele mondiale de pa
tinai artistic, fotbal și popice.

• PE LING A campionatele mondiale 
de fotbal. Chile organizează în acest an 
și campionatele mondiale de patine pe 
rotile. Și-au confirmat participarea spor
tivi din t0 țări.

• ECHIPA reprezentativă de fotbal a 
U.R.S.S. va pieca la campionatele mon
diale din Chile la ’0 mai. Pe baza da
telor culese ir. timpul vizitei făcute a
nul trecut in America de Sud, condu
cătorii reprezentativei sovietice susțin că 
pentru aclimatizarea in Chile sînt ne
cesare 3—4 săptămini.

• RECENT s-a constituit la Leipzig 
(R.D.G.) Comisia de pregătire a celei 
de a XV-a ediții a „Cursei Păcii", Berlin- 
Varșovia-Praga. Din comisie face parte 
șiVunoscutul ciclist german Adolf Schur, 
care ani de-a rindul a fost căpitanul e
chipei de ciclism a R.D. Germane.
• ATLETUL Parry O'Brien, fost re

cordman mondial la aruncarea greutății, 
va abandona activitatea sportivă. Poti- 
vul ? Din cauza efortului i-a revenit un 
traumatism suferit cu ani in urmă. Pe- 
dicii i-au prescris lui O'Brien o pauză 
totală de cel puțin 3—4 luni. E puțin pro
babil ca după o absență îndelungată 
O'Brien care are acum 30 de ani, să-și 
reia activitatea sportivă.

Turneul internațional de tenis
de la Cairo

Ion Țiriac — Jovanovic (R.P.F.I.)
6-3, 6-2

CAIRO (Agerpres). — In primul 
tur al probei de simplu din cadrul 
turneului internațional de tenis de la 
Cairo, jucătorul romîn Ion Țiriac l-a 
învins după un joc foarte bun cu 6—3; 
6—2 pe iugoslavul Jovanovic, campion 
mondial universitar.

In finala probei pe echipe, repre
zentativa Australiei a învins cu 2—-1 
echipa R. F. Germane. Neale Fraser 
a dispus cu 6—2; 6—2 de Bungart, 
Fred Stole l-a învins cu 1—6; 8—6; 
6—3 pe Eischen. Partida de dublu a 
r^^^it jucătorilor Biungart, Broich, 
care au întrecut cu 6—4; 9—7 pe fra
ții Fraser.

La Villars (Elveția)

Au început Jocurile Mondiale
Universitare de iarnă

ZURICH 7 (Agerpres), — în. stațiu
nea de sporturi de iarnă Villars (El
veția) s-au deschis ia 6 martie Jocurile 
Mondiale Universitare de iarnă, organi
zate de Federația internațională a spor
tului universitar. La întrecerile de wd»iv 
patinaj și hochei pe gheață , 
peste 300 de studenți spt^r^r^tivi df!? 23 
de țări printr^e care U.R.S.S., R. P. Hti- 
gară, R. P. Polonă, Japonia, Italia, 
Austria, Suedia, Iugoslavia, K. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovacă, Elveția, Nor-.'» 
vegia etc.

Aseară. în ultimele • partide întrerupte; 
Gligorici-Bolbochan */ 2— J/2, IHirza-Bcn- 
ko ’/2—*/?.  Yanovski-Korcinoi */ 2 — ’/g.

Clasamentul final al (urnetuui : 
Fischer (S.U..A) 17% p. (din 22), 
Petrosian și Ghcllcr (ambii UJJSS.) 
15, Korcinoi (U.R.S.S.) și Filip (I» S. 
Cehoslovacă) 14, Gligorici (Iugoslavia), 
Benko (S.U.A.) și Stein (U.R.S.S) 
13%, Portiscli (R.P.U.) și Uhlmann 
(ll.T).G.) 12V2, Olafsson (Islanda) și 
Pomar (Spania) 12, Bolbochan (Argen
tina) 11%, Bilek și Baresa (ambii 
R.P.U.) 11. Bisguicr (S.U.A.) 9«/. Ber
tok (Iugoslavia) și Yanovski (Canada) 
7*/ 2, Schweber (Argentina) și German 
(Brazilia) 7, Teschner (R.F.G.) 6'/2, 
CueHar (Columbia) 5l/zt Aaron (In
dia) 4.

La Moscova s-a disputat meciul 
de hochei pe gheață dintre selecțio
natele U.R.S.S. și R.S. Cehoslovace. 
Hocheistii sovietici au obtinut victoria 
eu 2—1 (1—1, 0—0. 1—0).

★
Turneul internațional de fotbal de 

la Viareggio, rezervat echipeeor de 
juniori, s-a încheiat cu victoria e
chipei Internazionale din Milano, In 
finală, Internazionale a învins cu 
scorul de 2—1 (l—0) echipa Fiore i- 
tina. Pe locul trei s-a clasat A.C. 
Milan

★
La Miinchen selecționata feminină 

de handbal în 7 a R.F. Germane a 
întrecut cu 5—2 (2—2) reprezenta
tiva Olandei

★
Continiiîndu-și turneul în Franța, 

echipa selecționată de lupte a orașu
lui Budapesta a intîlnit reprezentati
va orașului Lyon. Nlet superiori, 

luptălorii maghiari au terminat învin
gători cu scorul de 8—0. In 4 din 
cele 8 întîlniri ei au obținut decizia 
prin tuș. O tormă deosebită au ară
tat Varga, Kellermann, Polyak și 
Kozma.

★
Echipa de lupte libere a U.R.S.S. a 

plecat în Iran, unde va susține mai 
multe întîlniri cu luptătorii iranieni

★
In sferturile de finală ale „Cupei 

campionilor europeni" la tenis de 
masă, echipa „Voios Meteor" Buda
pesta a învins cu scorul de 5—0 
echipa „Bundesbahn" Viena. Echipa 
maghiară va întilni în semifinale pe 
Lokomotiv Leipzig, urmind ca în

vingătoare-a din acest meci să joace 
în finală cu Graficki Zagreb.
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