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CAMPIONATELE INTERNATIONALE
■I

R. P. ROMINETENIS DE MASA ALE
'rima zi începe cu- jocurile pe echipe

[rin Giurgiucă, unul din 
rii noștri jucători care a 
k progrese evidente in ulti- 

timp.

La telefon:
Stockholm

Iubitorii tenisului de masă 
din Capitală trăiesc zilele a- 
cestea un eveniment deosebit. 
Sala Floreasca va găzdui cu 
începere de mîine cea de a 
XIII-a ediție a campionatelor 
internaționale ale R.P. Romi
ne. Jucători cunoscuți din opt 
țări își vor măsura forțele pe 
cind mese, pentru cucerirea 
celor șapte titluri puse în joc : 
echipe 
simplu 
dublu 
dublu

Nume ca Miko, MarkovicII, 
Rozsas, Lemke, Kalweit 
atrage fără îndoială un 
blic numeros în cele cinci 
zile de concurs pentru a ur
mări întrecerea lor cu spor
tivii noștri fruntași, ultimă 
verificare înaintea „mondiale
lor" de la Praga. Vor fi pre
zente campioanele mondiale 
Maria Alexandru și Geta Pi
tică, precum și Ella Constan- 
tinescu, Dorin Giurgiucă, 
Gheorghe Cobîrzan, Catrinel 
Folea, Marta Tompa, Adalbert 
Rethi, Sîndeanu, Sentivani, 
Covaci, Eleonora Mihalca, Iu- 
dith Krezsek, surorile Victo
ria și Mariana Jandrescu etc. 
Campionul republican Radu 
Negulescu va Participa numai 
la probele individuale, deoa
rece este reținut încă la Cluj 
la examenul de externat.

Dintre concurenții străini, 
este așteptată cu interes evo-

bărbați, echipe femei, 
bărbați, simplu femei, 

bărbați, dublu femei și 
mixt.

vor 
pu-

luția 
țara 
Și 
masă

jucătorilor 
tenis de 
Coreeană, 

a sosit de 
și va 

„mondiale",

— pentru prima dată in 
noastră — a 

jucătoarelor de
din R.P.D.

Lotul coreean care 
o săptămină la noi 
mîne pînă la 
prinde 8 sportivi, Ciong Kil 
Hua, Kim long Sam, Pak
II, ~

is- 
cu-

Sin
Cion Doc Ci, Kan Nung 

Hua la băieți și Kim Ciong 
Șil, Im Re Suc și O Ciong 
Ța la fete.

In legătură cu vizita 
noastră, conducătorul 
ției oaspe, So Nam 
ne-a făcut următoarea 
rație : „Sportivii noștri 
majoritate foarte tineri. Con
siderăm 
le vom susține vor contribui 
și mai 
gâturilor de

în țara 
delega- 
Ciung, 
decla- 

sint in

că intilnirile pe care

mult la stringerea le- 
prietenie intre

(Continuare în pag. a 4-a)

Gimnastica artistica și-a cucerit multe simpatizante în rîndul studentelor Institutului politehnic 
din București. Pregătite cu pasiune și competență de lectorul universitar Ginetta Stoenescu, 

studentele gimnaste de la „artistică1* participă la numeroase demonstrații sportive
In fotografie, studentele de la „Politehnică**, în timpul pregătirii unui program închinat 

zile de 8 Martie.

Steaua, la seniori, și Știința București, la senioare,
au cîștigat „Cupa de iarnă" la handbal în 7

Tumeul final al „Cupei 
sfîrșit aseară, cind au fost 
puse in joc: Steaua București 
senioare.
Partidele 

s-au soldat 
zultate :

ȘTIINȚA
CONSTRUCTORUL TIMIȘOA-

handbal in 7 a luat 
trofeelor 

la seniori ji Știința București la

de iarnă" la 
desemnate ciștigătoarele

disputate marți 
cu următoarele re-

BUCUREȘTI

Rapid București—TU. Daugava Riga
în la Baschet îcminin

Vor repeta campioanele noastre 
la baschet feminin performanța 
din „C.C.E." de anul trecut ? Iată 
întrebarea care planează asupra 
meciului . retur dintre RAPID 
BUCUREȘTI și T.T.T. DAUGAVA 
RIGA, programat miine în Capi
tală.

Vă amintiți, anul trecut, în a-

N/EPE CEA DE-A 29-a EDIȚIE A CAMPIONATULUI MONDIAL 
DE HOCHEI PE GHEAȚĂ

Echipa noastră, participantă la grupa B. intilnește azi Polonia, iar miine Anglia
la trimisul nostru spe-

găzduiește 
a campio- 
hochei pe 

primăvara, 
înregistrat

m orașul care 
I de-a 29-a ediție 
lior mondiale de 
lață a venit... 
■nometrele au 
I o temperatură neaștep- 
I de ridicată (aproape -ț-20 
I grade) iar azi plouă... 
1st val de căldură a făcut 
I crească emoțiile organiza- 
llor, deoarece jocurile din 
Ipele B și C se dispută in 
[liber și tocmai la ore cînd 
rele bate puternic.
pteresu] pentru campionate 
b enorm aici în capitala 
Idiei. Străzile sint pline de 
te multicolore, 
[dă spații mari 
I de la sosirea 
Firește, atenția 
e îndreptată, în
Lra echipelor U.R.S.S., Ca
pei, Cehoslovaciei și Sue- 
|i, protagoniste ale întrece- 

care începe mîine (N. R.

ziarele a- 
reportaje- 
echipelor. 

generală 
special, a-

Hocheiștii sovietici au sosit 
I o săptămină în Suedia Și 
[• susținut aici cîțeva jocuri 
I antrenament. Ultimul din- 
I acestea este semnificativ 
I privința valorii echipei so- 
Itice : întîlnind pe campioa- 
I Suediei, formația Djurgar- 
h, care are în rîndurile sale 
I mai puțin de 7 corrtponenți 
I echipei naționale, jucătorii 
bietici au repurtat o vic- 
|ie netă : 9-0 (3-0, 3-0, 3-0). 
prele subliniază 
lexandrov,

Și 
leșie 
Irul 
ria: 
țzut 
I joc prestat 
Canadienii au 
lm după ce 
pas în Finlanda unde — »n- 
nind reprezentativa acestei

faptul că 
Almetov, Ragu- 

Ivanov au lăsat o im- 
deosebită. După joc, 

local „Dagens Nyheter" 
„Acțiunile Suediei 
simțitor

0»
după excelen- 
de ruși”.
sosit la Stock- 
au făcut un

ataeuri, care au

țări — au cîștigat cu 7-2. Și 
ei au lăsat o impresie bună, 
dar au prestat un joc dur. 
Marți, canadienii au jucat cu 
o echipă suedeză de categoria 
A (au cîștigat cu 5-1) dar au 
practicat 
nist,

Intense _ _
echipa Suediei, 
rea antrenorului Arne Strom-i dieni.

însă faptul că toate
jocuri au avut loc în Ceho
slovacia. In echipa cehoslova
că era la un moment dat in
certă folosirea lui Bubnik (care 
suferise un accident), dar a-

CALIN ANTONESCU

un joc obstrucțio- 
cu multe neregularități. 

pregătiri a făcut 
sub conduce-

berg. care manifestă mult op
timism, deși ultimele rezul
tate nu prea îi dau dreptul. 
De altfel, la o anchetă asupra 
favoriților în grupa A, între
prinsă de o agenție de presă 
suedeză, printre diverse per
sonalități ale hocheiului mon
dial, din 14 păreri exprimate,

numai una a fost favorabilă 
Suediei, celelalte fiind repar
tizate astfel: Cehoslovacia 8, 
Canada 3, U.R.S.S. 2. Aceste 
pronosticuri favorabile Ceho
slovaciei au fost determinate 
de rezultatele meciurilor de 
acum cîtva timp susținute de 
hocheiștii cehoslovaci împo
triva celor sovietici și cana- 

Trebuie să subliniem 
aceste

celași tur al competiției, sorții au 
pus față în față cele două echipe. 
Învingătoare la Riga cu 51—26, 
campioana Uniunii Sovietice a fost 
nevoită — la București — să în
registreze prima ei înfrîngere de 
cînd participă în „Cupa campioni
lor europeni” Alunei, rapidistele 
au făcut un meci excelent și după 
o dispută dramatică, cu prelungiri, 
au învins cu scorul de 63—61 
(30—27, 59—-59). O victorie care 
nu le-a mai putut aduce califi
carea, dar care a însemnat o per
formanță de mare prestigiu.

In această ediție, prima manșă 
a avut o desfășurare identică, 
Daugava învingînd cu 57—27 
(24—17). Meciul de miine va în
cepe la ora 19 în sala Ciulești și 
va fi arhitrat de K. Mahovici 
(R.P.F.I.) și A. Ferfik (Turcia).

RA (f) 18—6 (7—2). Bucu-
reștencele au jucat bine, atît 
în atac cit și în apărare și au 
avut inițiativa de la început 
pînă la sfîrșit. Echipa din Ti
mișoara nu a reușit decît ra
reori să se ridice la valoarea 
adversarelor lor. Au marcat : 
E. Constantinescu, Szoke, la- 
nosi, Braedt, Cîrligeanu 3, Ște- 
fănescu 4, Leonte 7 (S), Egri 
Kiss, Kontz, Balogh, Talpay 
3 (C).

TRACTORUL BRAȘOV — 
ȘTIINȚA BABEȘ-BOLYAI
CLUJ (f) 14—6 (3—2). In prima 
repriză meciul a fost echi
librat. După pauză, brașoven- 
cele au preluat inițiativa și au 
declanșat numeroase contra-

în- 
Bu- 
(T), 

Flo-

găsit de fie
care dată descoperită apărarea 
adversă. Golurile au fost 
scrise de: Sterpii, Romer, 
gel 3, Frantz 3, Neako 6 
Stoica, Maxiruinia-n 2 și 

roianii 3 (S).
C.S.M. REȘIȚA — ȘTIINȚA 

TIMIȘOARA (m) 20-19 (11—7). 
Rezultat surprinzător, dar echi
tabil, fixat la capătul unei 
lupte sportive pasionante. Ju- 
cînd mai bine decît în ajun, 
C.S.M. a imprimat de la în
ceput un ritm rapid, surprin- 
zîndu-și adversarul, care în 
acest meci s-a prezentat sub 
nivelul comportării de luni. 
Scorul a avut o evoluție foar
te interesantă după pauză : 
14—14 în min. 49, 17—15 pen
tru Știința în min. 52 și 20—13 
pentru C.S.M. în min. 58 ! Au

(Continuare în pag. a 3-a)

Sîmbătă, de la ora 17, în 
deschiderea meciului de bas
chet Rapid—Daugava, în sala 
Ciulești are loc întilnirea in
ternațională de lupte clasice, 
completată cu două meciuri 
de „libere" dintre Rapid Bucu
rești și Locomotiv Leipzig.

I______________ ___ ________________

FINALA CAMPIONATELOR DE CROS, LA CRAIOVA
Pe aleile Parcului Poporului din Craiova se va desfășura dumi

nică etapa finală a campionatelor republicane de cros.
Concursul se desfășoară, 

gorii : junioare — 1000 m, 
seniori — 8000 m.

întrecerile sînt așteptate 
baza rezultatelor obținute 
noastre care vor participa 
Crosului Balcanic de la Istanbul.

FINALA CAMPIONATELOR REPUBLICANE 
DE PATINAJ ARTISTIC

Și Mum, iată 
zilei de vineri : 
figuri obligatorii 
ani fete și băieți; 
figuri obligatorii 
ani și 17—18 ani
băieți.

individual și pe echipe, la patru cate- 
juniori — 3000 m, senioare — 1800 m șl

cu mult interes șl pentru faptul că pe 
acum vor fi alcătuite echipele țării 
la 31 martie la cea de a IX-a ediție •

Și în aeest an baza sportivă 
de ramă din parcul „23 Au
gust" găzduiește finala pe țară 
a campionatelor republicane 
de patinaj artistic. Ultimele în
treceri ale acestei importante 
competiții au loc între 8—10 
martie.

MIINE, MECI DE VOLEI.DE CATEGORIA A LA CLUJ
O modificare în 

programul voleiba- 
listic de săptămină 
aceasta : Clujul va

programul 
ora 8—11S 
cat.
ora 
cat.

13—1#
16—19 S

15—1» 
fete țl

(Continuare in pag. a 4-a)

O fază din meciul Romtnia — Austria (5—2) disputat la Elena. Apărarea noastră respinge un 
atac al gazdelor.

Foto: Vota va

găzdui miine, in loc 
de 17 martie, me
ciul masculin retur 
din seria I a cam-

plonatulul catego
riei A, intre C.S.M. 
șl Progresul Bucu
rești.

O NOUA ETAPA IN „CUPA 6 MARTIE" LA RUGBI
Amatorii de rugbi din Capitală 

vor putea urmări astăzi, pe sta
dionul Unirea din Șos. Olteni
ței, două interesante jocuri în ca
drul etapei a Hl-a a „Cupei 6

PREGĂTIRI PENTRU LODZ
După victoria realizată duminică seara în compania puternic^ 

reprezentative a R.P. Polone, boxerii noștri fruntași și-au început 
pregătirile pentru întilnirea retur de la Lodz. Antrenorul ion 
Chiriac ne-a comunicat câ in afară de boxerii care au alcătuit se
lecționata tării în prima partidă, va mai chema în pregătire pe 
următorii pugilist! : Iosif Mihalic, Constantin Crudu, Mihai Gheor- 
ghioni și Pavel Mentzel.

UN MARE TURNEU DE BASCHET MASCULIN 
LA BUCUREȘTI

împotriva reprezentativei R. I** 
Polone.

In sfîrșit, la București între Z9 
și 28 aprilie va avea loc un maro 
turneu internațional de baschet 
masculin, la care vor lua parte 
câteva din cele mai puternice se
lecționate ale continentului. Și-au 
confirmat participarea echipele 
R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovace 
șl R.P. Polone.

Martie". Iată programul acestui 
cuplaj :
• Ora 15,00 : Steaua—Dinamo.
• Ora 18,05 : Grivlța Roșie “* 

Progresul.

Luna aprilie este bogată în în- 
tilniri internaționale ale baschet- 
baliștilor noștri fruntași. Repre
zentativa feminină a țării va ple
ca intr-un turneu, întâlnind na
ționala Belgiei în zilele de 3 și 
4 aprilie, iar apoi va 
Franța, la 6 aprilie, 
Montceaux-les-Mines. 
ceastă lună.
mine vor

juca cu 
în orașul 

Tot în a- 
baschetbalistele ro- 

evolua și la Varșovia,

MECIUL DE HOCHEI SUEDIA - U.R.S.S.
SE TRANSMITE LA TELEVIZIUNE

de hochei de miine seară dintre echipele Suediei fl 
care se desfășoară la Stockholm în cadrul campionatului 
va fi retransmis de Televiziunea rocmină, in Jurul orei 21#

Meciul
U.R.S.S., 
mondial, 
prin „iMterviziune".

VOLEI.DE


ASPECTE ACTUA1E Alf FORME! SPORTIVE (IV

Si in activitatea sportivă,
3

femeia la loc de cinste!
Cu aproape 30 de ani in urmi, 

cimpui de pe Șoseaua Chitilei. 
intitulat pompos aeroport, era in
vadat de o mulțime de bueureș- 
teni veniți să vadă „minunea* : 
o femeie executa soituri cu para
șuta din avion. Pe vremea «*4- 
pinirii burghezo-mașierești aceas
ta constituia, intr-adevăr, un eve
niment cu totul neobișnuit. Fe
meii ii era stăvilită calea spre 
activitatea sportivă ca fi spre 
activitatea socială in general.

In anii regimului nostru de
mocrat-popular, veștile despre 
dobori rea reconiurilor mondiale 
la parașutism de către maestrele 
sportului Eiena Băcăoanu, Elisa- 
beta Popescu sau ELiabeta Min- 
culescu precum și despre zecile 
și sutele de tinere parașutiste 
care asaltaseră poarta consacră
rii sportive, au devenit fapte la 
ordinea zilei. In (activitatea spor
tivă ca și in celelalte domenii 
de activitate, femeia ocupa locul 
de cinste ce i se cuvine. Zi DE

Dintre sute le sperrițe.~

Ileana Enculescu : o tinără voleiba
listă ca lnm.lv perspective.

Mariana lin:: o „speran)a" a
lotului reprezentativ de gimnastică.

O fotografie
Fotografia aceasta a fost fă

cută toamna trecută pe terenul 
de volei al G.A.S. Piatra-Sat, la 
terminarea finalei de zonă a 
„Cupei Agriculturii". Pe peliculă 
a fost „prins" zîmbetul de feri
cire al jucătoarelor echipei de 
volei Recolte Miercurea din re
giunea Hunedoara. Trecuseră doar 
cinci minute de cind fluierul ar
bitrului le consemnase izbinrte: 
campioane de zonă în această 
mare și populară competiție.

La timpul potrivit, am scris 
un reportaj despre aceste fete 
ambițioase și talentate și un co
mentariu, în care vorbeam des
pre dragostea fetelor de la sate 
pentru activitatea sportivă.

Cu două luni in urmă am pri
mit o scrisoare, de la Miercurea, 
in care componentele echipei de 
volei ne informau că lotul este 
acum mult mai mare, că victo
ria din „Cupa Agriculturii" a 
stimit un viu interes in mijlocul 
tinerelor din comună.

Scriind aceste rinduri, privind 
fotografia, ne-am reamintit de 
emoționantele minute ale festi
vității de premiere de la Slatina 
(aici au fost răsplătiți cîștigăto- 
rii zonei „Cupei Agriculturii", 
desfășurată in reg. Argeș), de 
alte și alte momente, tot atit de 
emoționante, de la diferite com- 

SPORTIVE au urcat treapta re
lei m^ înalte măream : StNT 
MAESTRE EMERITE ALE SPOR
TULUI ; altor f SPORTIVE 
li s-au conferit TITLUL DE 
MAESTRE ALE SPORTUILJ! : 
aproape 700 Si NT SPORTIVE de 
categoria I fi multe altele, mii 
ți mii. au urcat treptele măies
triei sportive. Recordmanele fi 
campioanele mondiale in țara 
noastră nu simt apariții .meteo
rice”. I» cadrul nenumăratelor 
competiții de mase, la orașe și 
sate, zeci ți rute de mii de ti
nere își fac ucenicia i^ sport.

Tinerele muncitoare, colecti
viste, tehniciene, inginere. profe
soare ți eleve obțin realizări de 
seamă pe terenurile de spart, la 
fel ca ți pe tărimul activității 
profesionale.

In organele de conducere ale 
UCFS, femeile iți aduc o pre
țioasă contribuție la realizarea 
importau te lor sardoi trasate de 
către partid mișcării sportive. 
Cele peste 26 000 de femei alese 
ir. consuiUe asm/ațuior ți clu
burilor sportive, m consiliile raio
nale UCFS precum ți in cele 
regionole, muncesc cu entuziasm 
ți competență pentru ca sportul 
să devină prietenul nedespărțit 
al tuturor oamenilor muncii din 
țara noastră.

V. A.

A 7L
— Dar e toarte stanplo — m- 

eeareă să mă ceaviagă coatralai- 
rea de caătato Elena Finți de la 
secția televizoare a uzinelor Elec- 
traniea. Să vă explic : plăcile de 
video-son și baleaj...

Degeaba, nu înțeleg nimic. Vor
besc fetele astea de eteri raapr â, ca 
de o rețetă oarecare de badineă. 
Ce vreți : toate au absolvit cursu
rile de tehnică avansată ! Lucrea
ză cu „rejecții", cu ,,medii frec
vență" și cu alte lucruri .de care 
nu auzi atit de des. Sini foarte 
amabile, îți rimbesc și cit tc-nvir- 
teșii, cit te sucești, mai scot un 
televizor AZUR...

Cind vezi aparatele la magazin 
sau acasă le admiri linia moder
nă, imaginea, sonoritatea. Cind le 
vezi pe bandă, admiri... fetele oare 
Ie lucrează. Adică, pe Aurora Plo- 
peanu — prima femeie regi or și 
reparator de televizoare (mare a
matoare de turism), pe tehniciană 
Andrea Bogdan (voleibalistă) stu
dentă in anul IV la facultatea de 
Electronică — cursurile fără frec
vență, Eleonora Radulescu (reglor

si sensul ei...*

petiții de mase în care tinere, 
fruntașe ale recoltelor bogate, au 
urcat pe podiumul învingătoare
lor. Ne gîndim la colectivistele 
din Pechea (reg. Galați), Celaru 
(reg. Oltenia). Găiești (reg. Mu- 
reș-Autonomă Maghiară), Vama 
(reg. Suceava)... In viața lor 
exercițiile fizice, sportul ocupă 
un loc important. Negrul trecut, 
obscurantismul și ignoranța, po
ziția de inferioritate a femeii in 
viața socială sint 
lucruri despre 
care aud la lec
țiile de istorie. 
Ziua de azi, pen
tru ele ca și 
pentru întregul 
nostru popor, este 
luminoasă, deschi- 
zind largi pers
pective spre vi
itor. O fată in 
echipam ent spor
tiv, pe fondul u
nui stadion să
tesc, poate întregi 
un eventual tom 
de imagini din 
actualitatea satului 
nostru socialist.

V. PAUNESCU

De ziua ta
Sportivelor noastre fruntașe

Te Știu, some+u-l îndrăgești 
Și te-ofiori la o romanță, 
Dar frumuseți, la fel găsești 
Și-n minunata... performanță I

Căci gingășie e și-n cînt,
Și-n orice șoaptă de iubire.^ 
Dar inima, fi-o Știu vibrând
Și ta sportiva... întinire !

Alunecând pe-oglinda ghefîi, 
Zburând printre nămeți de-arginf, 
Văd aripile tinereții
Șore noi recorduri filfîind...

O mlădiere de atletă „
Nu-i doar sportivă măiesStie ;
E zămidire de poetă
Ce dă mișcării poezie I

Pe planșă parcă ești scîiăeie...
Da, fu scrimera mea cochetă,
Nu vrei să știi că „pe femeie
Să n-o atingi nici c-o... floretă".

Și drumul mingii peste-o plasă. 
Cind țării glorie culegi, 
Nu-i Cosinzeană mai frumoasă
Pe plaiurile țării-ntregi...

Prin ani, in vers ai fost cântată, 
tn madrigaluri șt romanțe, 
Da-o vremea noastră minunată, 
Ești muză și prin... performanțe I

SG. HOROVEANU

UJ BB SM
de plăci video-son și baleaj), E
lena Finți (înainte momtator apa
rate electrice, acum controla la 
aparate electronice), Maria Badra- 
lesi (din echipa de tir)— Pe toate 
tinerele din secția televizoare de 
la uzinele Electronica.

Dar. ..Beetroinica" nu-I are nu
mai pe „Cosmai" ți „Azur". Sec
ția radio-recepori. de pildă, se 
msadrește eu „Darelee", „Mmtarn", 
„Tomis" și „Turist". Se mindreșle 
cu fetele care le-au dat viață : 
Ioana lonescu, montatoare, com
ponentă a echipei de volei, cu 
maistra Ileana Toader de Ia „se- 
mifabrieate radio" (handbalist^), 
Ioana Nicolov (voleibalistă) și cu 
alte fruntașe în muncă.

De băieți nu vorbesc nimic 
fiindcă nu pot. Ei ^-au rugat. A, 
dacă mi ine n-ar fi .,8 Martie" s-ar 
schimba lucrurile. Aș putea spune 
ce pregăteau ei în secret. Dar, 
așa ?...

Au auzii fetele ceva despre a
ceste pregătiri, m-au întrebat și 
pe mine dacă am trecut pe la se
diul asociației sportive „Electro
nica", dar am schimbat vorba. Ce, 
era să le spun că acolo băieții lu
crează la... Surpriza e surpriză ! 
In orice caz cred că o să iasă fru
moase. Am prins și eu unui ia 
piept să văd cum vine. Nu știu al 
oui era. Poate al unei handbaliste 
(uzina are sute de sportive), sa« 
al unei muncitoare mai în virstă. 
Știu insă că erau multe, că sim
bolizau un crimpei din dragostea 
și prețuirea față de tovarășele 
noastre de muncă, că aveau ceva 
diu Azurul pe care-1 lucrează, din 
azurul vieții noastre noi.

V. TOFAN

INDICII FUNCȚIONALI AI FOR
MEI SPORTIVE

Cercetările științifice au pus în 
evidență numeroase aspecte func
ționale caracteristice pentru starea 
de formă sportivă. Ele arată că 
toate aparatele și sistemele corpu
lui omenesc ating cel mai înalt ni
vel funcțional. Examinarea subiec
tului în stare de repaus demonstrea
ză existența unei economii funcțio
nale maxime. Examinarea în timpul 
efortului scoate în evidență acomo
darea rapidă și foarte eficientă la 
noile condiții, precum și marea ca
pacitate de efort a tuturor orga
nelor.

Din numărul mare de date vom 
menționa numai pe acelea care au 
mai multă aplicație practică.

Aparatul neuro-muscular. Prin 
examenul clinic sau cu ajutorul unor 
aparate speciale (tonometre) se con
stată. în stare de repaus, scăderea 
tonusului muscular. La palpare, 
musculatura este moale, elastică 
și suplă. Sportivul își poate relaxa 
la maximum și cu ușurință grupele 
musculare atunci cind dorește.

In timpul contracției, tonicitatea 
musculara devine foarte ridicată, 
diferența de tonus dintre starea de 
contracție și cea de repaus atingmd 
cele mai mari valori în timpul for
mei.

Forța de contracție a mușchilor, 
măsurată prin dinamometrie, crește 
în perioada de formă. Nu există 
unanimitate de păreri în această 
privință, unii autori (Letunov) afir- 
mînd că dinamometria nu ar da 
date suficient de concludente.

Excitabilitatea neuro-musculară a
tinge nivelul optim în starea de 
formă. Aparatul neuro-muscular de
vine mai excitabil (cronexia se
scurtează — Krestovnikov) și se 
creează raporturi funcționale mai 
favorite între diferitele grupe de 
mușchi. Pentru acest lucru pledează 
valorile apropiate ale cronaxiei gru
pelor musculare antagoniste (fle- 
xori — extensori), precum și aspec
tele curenților de acțiune care pun 
în evidență o perfecționare a coor
donării contracțiilor musculare.

In ultimii ani s-au descris semne 
caracteristice pentru forma sportivă 
prin studierea excitabilității neuro- 
musculare cu ajutorul curbelor de 
intensitate — durată.

Sportivul în formă sc caracteri
zează. după aceste date, printr-o 
hipoexcitabilitate accentuată a muș- • 
dhiului și printr-o excitabilitate eres- j 
cută (11100^x0131011^1-) a nervului, ' 
astfel că cele două curbe sint si- ! 
tuate la o mare distanță una de ' 
alta.

Aparatul respirator — Studierea 
aparatului respirator necesită condi
ții și aparatură ce nu pot fi asi
gurate în activitatea mcdirb^spbr- 
tivă obișnuită. De aceea ne vom 
rezuma să menționăm puține ele
mente de diagnostic al formei spor
tive din partea acestui aparat.

Frecvența respirațiilor (bradip- 
neea) atinge cifrele cele mai joase

Pugiliștii bucureșteni pe primul plai
SIBIU. Timp 3 Wle s-au desfă

șurat în sala A.S, din Sibiu întîlnirile 
din cadrul concursului republican de 
calificare seniori — faza de r<onă. S-au 
întrecut pugiliști din regiunile Ploiești, 
București, Argeș și din orașul Bucu
rești. Dintre participanfii la întreceri, cei 
mai bine s-au prcren^lal pugiliștii din 
Capitală, dovadă fiind faptul că în fi
nale s-au întîlnit 13 boxeri bucureșteni, 
5 din regiunea București, 3 din Ploiești 
și I din Argeș.

Iată rezultatele tehnice din finale : 
hirlie : I. Voicu (reg. Buc.) b.p. C. Do- 
brescu (Ploiești); miuscii: St. Constan
tin (oraș București) b.p. I. Lungu (oraș 
București); cocoș: O. Angliei (oraș

De la I.
Se aduce Ia cunoștința cluburilor 

și asociațiilor sportive că s-a pre
lungit pînă la 15 martie a. c. ter
menul de încheiere a contractelor 
pentru rezervarea de bilete la jocu
rile de fotbal ce se vor desfășura 
în acest an pe stadioanele „23 Au
gust" și „Republicii”. Informații Ia 
sediul întreprinderii, str. Vasile Con
ta nr. 16, telefon 11.79.70 interior 
116 sau 186.

★
La casele din str. Ion Vidu și 

agenția Pronosport din cal. Victo- 

pentru sportivul respectiv. Capa 
tatea vitală are valori maxime 
stare de formă.

Punctul mort sau faza critică ; 
mai survine de loc sau are simpt 
me mult atenuate în cazul cînd co 
tinuă totuși să apară și la sportiv 
în formă.

Starea de nutriție este foai 
bună. In timpul perioadei pregă 
toare sportivul trebuie să piar 
grăsimea suplimentară sau să eres 
că în greutate dacă era slăbit, ai 
fel incit odată cu intrarea în forn 
să ajungă la greutatea optimă.

Greutatea este un indiciu simp 
dar de mare valoare practică pe 
tru diagnosticul formei. Nu ave 
formule pe baza cărora să se poa 
stabili cu precizie greutatea optim 
ea depinzind de caracteristicile mo 
fologice ale fiecărui sportiv. In pra 
tică, greutatea optimă se stabileș 
prin controlul stratului de grăsin 
subcutanată. Se prinde pielea de si 
abdomen cu degetul mare și c 
arătător așezate l-a o distanță < 
5 cm. și prin apropiere, se forme 
ză plica abdominală a cărei grosin 
nu trebuie să depășească 1 cm. 
bărbat și 2 cm. la femeie.

Greutatea optimă se mai poa 
stabili, mai ales în ramurile spo 
tive unde există mijloace obiectă 
de apreciere a performanțelor, orie 
tîndu-ne după greutatea avută < 
sportiv în perioada cînd a obțin 
cele mai bune rezultate.

dr. MIRON GEORGESCU
'I

In numărul viitoo:

APARATUL 
ȘI INDICII 
STARII DE

CARDIO-VASCULA 
HEMODINAMICI / 
FORMA SPORTIV

tfipnrrrnrar-ji
„Cupa 8 Martie

Primul concurs de verificare 
a loturilor republicane

Jucătoarele și jucătorii de popic 
vizați pentru loturile republicane, i 
întîlnesc cu începere de azi pe ar< 
nele din Capitală, în cadrul primul 
concurs republican de verificare d< 
lat cu trofeul -Cupa 8 Martie". S 
întrec 40 de sportive și tot atîț 
sportivi, intr-un concurs care are t 
regulament de desfășurare ine-d-
Astfel, selecționabilu își vor dup- 
întîietatea în două etape. Prime* 
jucătoare și 12 jucători se Wf ci 
lifiica în etapa a doua pentru a dt 
^imna apoi pe «șHgători.

Fetele — care intră mîine în cor 
curs — se întrec pe arena Unire 
iar băieții iau „startul"' azi la or 
15,30 pe arena M.M.C.M. Se joa< 
la probele clasice de 100 și respecți 
MO bile mixte.

La „zona" de la Sibii

București) b.p. Gh. Ivașcu (Argeș) 
pană: N. Hîrșu (oraș ^^uc^u^ești) b{ 
F. iancu (reg. Buc^^^^-ș^^ii); semiufoart 
T. Voicu (oraș București) b.p. Gh. Coa 
stantin (oraș București); ușoară: (
Ghiță (oraș București) b.p. L. Citirii 
(oraș București); scinimijlorie: V. Ihihr 
(oraș București) b.p. I). Brătianu 
București); mijlocie mică: N. Para schi 
(oraș București) b.ko. 1 C. Chiriț 
(reg. Ploiești); mljVbric?, 1. lordaclic (ora 
București) b.ab. 1 P. Voinea (reg. Buca 
rești); semigrea: I. Leov (oraș Bucs 
rești) b.p. F. Surcea (reg. Ploiești) 
gce^i: N. Btejan (oraș București) b. ab. 
A Duculescu (reg. București). ‘

I. IONESCU — coresp.

E. B. S.
riei nr. 2 s-au pus în vinzare bi 
lete pentru campionatele interaațio 
nale de tenis de masă ale R.P.R 
din zilele de 8—12 martie a. c. > 
la sala Floreasca. In zilele compe 
tiției biletele se găsesc la casei 
sălii Floreasca.

★
Patinoarul artificial din parcu 

„23 August" este deschis pentru pu 
blic joi între orele 1T—19; vineri intri 
orele 11—13 ; sîmbătă intre orelf 
11—13 și 16—18 și duminică intri 
orele 10—13 și 15 -1T.



------ ^%3BTO13I
CONCURSURI... REZULTATE... Sei. olimpică a R. P. Ungare —

FOTHHL

LA PROGRESUL, OBIECTIVE PRINCIPALE:
• Duminică au avut loc în Capitală 

două competiții atletice (cros și marș) 
organumte de cluburile Metalul și O- 
lintpia. La întrecerile dotate cu ..Cupa 
8 Martie“ și „Cupa 6 Martie4 au luat 
parte peste 250 d« concurența

Iată rezultatele înregistrate cu acest 
prijlej : CROS : junioare cat. I — 800 m: 
1. AJ. Gliera (Rapid). 2. ioana Serbau 
(Olimpia), 3. Georgeta Mitrei (Rapid) ; 
echipe : Rapid ; junioare cat. a Il-a — 
500 m : 1. Doina Birsan (Dinamo), 2. 
Mih. Dumitrescu (Metalul), 3. Teodora 
Oarfă (Dinamo); echipe : Șc. de con
strucții ; senioare — 1000 m : 1. Geor
geta Dumitrescu (Metalul), 2. Eva Ra
dar (Metalul), 3. Nicol eta Aloraru (Me
talul) ; echipe ; Metalul ; juniori cat. I 
— 2000 m : 1. Gh. Glodea (Olimpia). 2. 
I. Serbeseu (Viitorul), 3. Gh. Ghenoiu 
(Metalul); juniori cat. a Il-a — 1500 m :
1. D. Cercel (Metalul), 2. N. Vancu (Ra
pid), 3. Em. Misai (Rapid); echipe : Vi
itorul.

MARȘ : avansați — 3500 m : 1. L. Ca- 
raiosifoglu (Dinamo), 2. D. Paraschives- 
cu (Olimpia), 3. N. Toader (Olimpia) ; 
juniori — 2000 m : 1. I. Vasile (.Metalul),
2. I. Vlădăreanu (Metalul), 3. Gh, Gîn- 
duleț (Olimpia); începători — 2000 m : 
1. N. Brînzan (Metalul), 2. E. Burtescu 
(Grivița Roșie), 3. N. Breazu (Gr. Ro
șie); clasament pe echipe : 1. Olimpia 
25 p; 2. Metalul 27 p etc. (NICOLAE D. 
NICOLAE — coresp.).

• Atleții timișoreni au luat parte 
recent la un concurs de sală. Cîteva 
rezultate : 30 M. : junioare : N. Haș 
4,6; L. Veselinovici și C. Rancov 4,7;

juniori : V. Curta 4.0: St. Kemacsei 
4.1 ; Ad. Grangure 4,2 ; seniori : G. 
Ta vie 3.9; W. Keller 4.0; E. J er ger 
4,1; SĂRITURĂ IN LUNGIME: ju
nioare : L. Veselinovici 5.09; El. Vasi 
5,02; juniori : M. Covas 6.10: A. Gran
gure 6,10; seniori : W. Kelles 6.62: EL 
Jerger 6.50; ARUNCAREA GREU
TĂȚII : junioare : R. Moțiu 9 61; se
nioare : M. Szabo 10,06; seniori : G. 
Pikulski 12,01.

In cadrul pregătirilor pe care le-au 
făcut pentru campionatele de cros, a- 
lergătorii de la C.S.S. Banatul au luat 
parte la o competiție de cros : ju
niori (2000 m): 1. Dan Săveseu 6:22.0: 
I. Prădatu 6:36.9; junioare (1000 m) : 
Ana Cimponieriu 3:22,0. (MIRCEA 
BOTA — coresp.).
• Sub tribuna stadionului Petrolul 

din Ploiești s-a desfășurat, de eurind. 
un concurs de sală. Cele mai bune re
zultate : JUNIOARE : 50 m : El. Măn- 
dică 7,2 ; lungime : El. Măndică 4.73 ; 
BĂIEȚI : 50 m : X. Boboc 6.4 : M. Dm- 
Că 6.6; lungime : V. Dumitriu 5.50 ; 
greutate (7,257 kg) : C. Popescu 12.06 ; 
greutate juniori (6 kg) : P. Vlad 9.84.

Cu aoest prilej a avut loc și o com
petiție de cros : junioare (800 ra) : M. 
Nica; juniori (2400 m) : St. Milițoiu ; 
seniori (3000 m) : N. Cringașu. (FL 
ALBU — coresp.).

Aspect din cursa junioarelor de la crosul organizat de clubul Metalul
Foto: S. Dumitrescu-antreaor

farul Cuastanîa 6-1 (4-1)
BUDAPESTA 6 (prin telefon de ta 

corespondentul nostru). Miercuri s-a 
disputat la Debrețin meciul dintre se- 

I lecționata olimpică a R.P. Ungare și 
Farul Constanța. Victoria a revenit 
echipei maghiare cu scorul de 6—I 
(4—1). Scorul a fost deschis de Farul 

i prin Vasilescu (min. 14). dar in con- 
! tinuare gazdele marchează prin Ko
mori (min. 33), Novak (min. 36) din 

| 11 m (in urma unui fault comis de 
Florescu), Ihasz (min. 38) și Nogradi 

i (min. 44). După pauză in ambele 
i echipe se fac multe modificări. Pri

mul sfert de oră aparține tot gazde- 
i ior, perioadă in care se înscriu încă 
i două goluri : Farkas (min. 55) și No- 
| vak (min. 57) din 11 m (în urma unui 
. fault comis asupra lui Farkas). In 
! continuare. Farul atacă mai mult, dar 
ț nu reușește să marcheze. Arbitrul 
i maghiar Kossner a condus formațiile :

SEL. OLIMPICA A R.P.U.: Gelei 
’ — Novak. Marosi. Szepesi — Balotai. 

Ihasz — Molnar II, Nogradi, Nemes. 
Koazora. Farkas. a

FARUL : Gtiiteănescn (Minei u) — 
Burra (N'ieaarâ). Tilveseu. Florescu 
— Stancu. Bibere — Nunu (Gref).

- Bukossi, Cioseseu. Dinutescu, Vasi-
■ lesei,

ZOLTAN SUBERT

★

| Echipa de fotbal Dinamo București 
I și-a încheiat turneul in Izrael juciad 
I miercuri la Tel Aviv cu echipa Hapoel 
I pe care a invtns-o cu 3—1 (3—0).
! Luni, Dinamo a pierdut în fața se

lecționatei orașului Haiffa cu 3—2
(fr-lL

Mai multă constanță și revenirea 
printre echipele fruntașe

Progresul este prima dintre echipele bucureștene care a revenit în ( 
Capitală, după turneul de pregătire. Formația din strada Dr. Staicovici j 
s-a antrenat timp de două săptămîni în R. P. Bulgaria, unde a susținut I 
și citeva jocuri amicale, cîștigind două (cu Botev Blagoevgrad și Bela- 1 
șița Petrici) și pierzind două (cu Levski Sofia și Marek Stanke Dimitrov). I

I-am cerut antrenorului GICĂ NICULAE să ne împărtășească cîteva ■ 
din impresiile și concluziile sale asupra turneului și stadiului de pregă-rt 
tire atins de formație. I

— Turneul în R.P. Bulgaria a fo
losit mult echipei noastre, pentru că 
a contribuit la omogenizarea for
mației. la conturarea unui „unspre
zece" de bază cu care vom începe 
jocurile returului și la aplicarea 
unor idei tactice. In legătură cu a- 
cest ultim aspect, țin sâ precizez că 
in jocurile mai grele (eum a fost 
cel cn Levski, de eremplu, in care 
am intilni! o formație care a cu
prins mulți internaționali ca Vu(ov, 
Iardanov, Abadgiev, Arson, Sokolov, 
Kostov, Iliev, Gaidanov), am jucat 
după un sistem in care accentul 
cade mai mult pe defensivă: 1—4 - 
3—3. In jocurile mai ușoare, la Bla
goevgrad și Petrici așezarea echi
pei a fost de 1—3—3—4, așezare cu 
care am realizat un joc ofensiv. In 
fine, la Stanke Dimitrov, am jucat 
in formula 1—4—2—1. Folosirea aces
tor așezări diferite ne-a dus la con
cluzia că — momentan — cea moi 
potrivită așezare fată de posibilită
țile actuale ale echipei și de carac
teristicile individuale ale jucători
lor este l—3—3—4, cu tendința de 
a aplica in viitor sistemul 1—4—2—4.

— Cum s-au prezentat jucătorii in 
această perioadă ?

— Sole foarte bune se pot acorda

„Cupa R. P. R.“
A treia etapă a „Cupei R.P.R.” 

pentru sărituri de la trambulină s-a 
desfășurat duminică în Poiana 
Brașov, pe trambulina mijlocie. Pe 
jcrimul loc s-a clasat campionul ță
rii, Fl. Voinea (Dinamo), care nu 
a pierdut în aceist an nici un con
curs. El a totalizat 219 p, realizând 
sărituri de 51,5 m și 55 m. Pe locu
rile următoare s-au clasat : 2. E 
Kiss (Voința Odorhei) 210,3 (46Ț-55), 
3. I. Colcer (Tractorul Brașov) 204,9 
(45-J-48), 4. I. Ciucudeanu (Dinamo) 
198 (46,5 + 48), 5. I. Buzoi (Tractorul)

184.1 (41-J-46,5). La juniori: 1. T.
Eros (Voinfa Odorhei) 230,5 (45 + 46), 
2. I. Covaci (Voința Odorhei) 193,1 
(43 + 43). După cele trei etape, în 
fruntea clasamentului pe echipe se 
află schiorii de la Voința Odorhei j 
care au totalizat 53 de puncte. Ur- . 
mează Dinamo Brașov cu 71 p și 
Tractorul cu 74 p. (CAROL GRUIA- 
coresp. regional).

• A doua etapă a „Cupei R.P.R." 
la probele de fond se va desfășura 
sîmbătă și duminică Pe pirtiile din 
Poiana Brașov.

BULETINUL ZĂPEZII
Vremea deosebit de geroasă din 

ultima săptămină a menținut in re
giunea de munte un strat de zăpadă 
bun pentru practicarea schiului. In 
cursul nopții de 3—4 martie a în
ceput să ningă abundent in toate 
masivele, iar in zona alpini să vis
colească. In dimineața zilei de 4 mar
tie stratul de zăpadă avea urmă
toarele grosimi: Cîmplna 9 cm, Si
naia (Cota 1500) 58 cm, Predeal 35 
cm, Fundata 53 cm, Ceahlău 38 cm,

Rarău 51 cm, Tiăașoara 60 cm, Seme- 
nic 110 cm, Țarcu-Godeanu 90 cm. 
Paring 48 cm, PălUmș 8 cm, Gheor- 
ghieni 20 cm.

Pentru zilele următoare se așteaptă 
vreme închisă ți umedă. Va continua 
să ningi abundent in toate masivele, 
dar mai ales in cei Orientali și Me
ridionali. Viatul va predomina din 
sectorul nordic. Stratul de zăpadă 
va crește considerabil ți ua favoriza 
practicarea schiului.

ȘTIRI...
• După eum se știe, la 13 martie 

va avea loc— avanpremiera returului 
campionatului categoriei A : la Bucu
rești Steaua va intilni formația plo- 
ieșteană Petrolul, iar la Timișoara 
Știința va juca cu Dinamo București, 
ambele meciuri con lied ca restanțe 
din tur. Partida de la Timișoara va 
fi condusă de cehoslovacul lose! Raj- 
cani, ajutat la tușă de Ețmulus Pop 
și N. Maca vei (ambii din Oradea), 
iar meciul din Capitală va fi condus 
de un arbitru bulgar, ajutat de Al. 
Ene și N. Mogoroașe (ambii din 
Craiova).

• Intîlnirea restanță de Cupă din
tre Victoria Piatra Neamț și Cea
hlăul Piatra Neamț, programată pen
tru 10 martie, va fi arbitrată de o 
brigadă bâcăoană compusă din A. Ma- 
covei, la centru, C. Buburuz și M. 
Nicola u.

• Un nou arbitru romin a fost 
solicitat să conducă o intitnire inter
națională peste hotare. Este vorba de 
sibianal C. Nițescu care va arbitra 
jocul Turcia—Grecia din cadrul pre
liminariilor turneului de juniori 
U.E.F.A. Intilnirea se va disputa la 
13 martie la Istanbul sau Ankara.

• Anul acesta ne vor vizita o se
rie de echipe valoroase din străină
tate. La 20 martie, Rapid va intilni 
la București selecționata olimpică a 
R.P. Ungare, la 17 aprilie cunoscuta 
formație cehoslovacă Slovan Bratis
lava va juca in Capitală cu lotul A. 
iar la 17 aprilie redutabila formație 
maghiară Vasas Budapesta va juca 
la București cu o formație care încă 
nu a fost desemnată.

Vor mai susține jocuri în Romînia 
formațiile braziliene Flamengo și

ȘTIRI...
Fulminense, echipele engleze Chel
sea ți Westham United, formația el
vețiană F.C. Servette și echipa bel
giană F.C. Liege.

La 12 mai va avea Ioc în Capitală 
intilnirea intre selecționatele R.P.R. ’ 
și R.D.G., iar la o dată care încă nu 1 
a fost fixată reprezentativa țării 
noastre va intilni (tot la București) 
echipa națională a Austriei.

In afara echipelor sus amintite ne 
vor mai vizita și alte formații din 
străinătate, turneele lor urmind a fi 
perfectate in viitorul apropiat.

lui Caricaș, Ioniță, D. Popescu șl ' 
mai ales lui Știrbei. Ultimul, de alt- * 
fel. a fost cel mai bun om al tur- j 
neului. El a fost constant, sigur, d" 
dublat bine stoperul și a dat pase ; 
constructive. Are insă nevoie de mai • 
multă mobilitate. Sint mulțumit, de 
asemenea, de comportarea portari
lor, precum și de felul cum s-au 
prezentat Nedelcu, Voinea, Iancuj 
Mafteuță.

— Cum se conturează formația 
pentru campionat ?

— Pentru postul de portar vom 
acorda creditul lui Mindru, dar ți 
Cosma este actualmente de aceeași 
valoare. In apărarea imediată, Ne
delcu, Caricaș și Panait s-au impus 
ca titulari. Mai departe: Icnită,
Știrbei, Oaidă, lancu, Voinea. D. Po
pescu și Baboie. Știrbei va juca re
tras iar D. Popescu sau Smărăn- 
descu vor acționa ca mijlocași. In 
afara jucători'or despre care am 
vorbit, am mai folosit în Bulgaria 
și pe ceilalți doi Popescu, Ioachim 
și Ion, primul ca mijlocaș iar al 
doilea ca atacant.

— Ce faceți in puținele zile care 
au mai rămas pină la 17 martiej 
cind jucați la Ploiești ?

— Vom lucra pentru omogenizarea 
„unsprezece“-lui cw. care in-epem 
„bătălia" pentru readucerea echipei 
noastre in rindui formațiilor fruntașe 
ale clasamentului. In acest scop, 
vom face jocuri-școală iar duminici 
jucăm cu Rapid. Obiectivul nostru 
numărul 1 este realizarea unei con
stante in comportarea pe parcursul 
întregului campionat, capitol la care 
Progresul s-a prezentat nesatisfăcă
tor in ultima vreme. Dacă vom 
reuși sau nu, acesta e un lucru 
care depinde numai de jucători, de 
felul cum se vor pregăti, de felul 
cum vor înțelege că obiectivul nos
tru nu poate fi atins decit prin 
muncă temeinică, prin viață sp<nm 
tivă și disciplină.

RADU URZICEANU

Două importante concursuri, 
duminică la bazinul Floreasca ,

Duminică după-amiazâ bazinul a- 
copecit de la Floreasca va găzdui 
două importante concursuri : „Cupa 
8 Martie", competiție organizată de 
comisia orășenească de specialitate 
și deschisă elementului feminin și 
„Cupa Steaua", în organizarea clu
bului cu același nume, pentru îno
tători.

Ambele competiții vor constitui un 
bun prilej pentru înotătorii noștri 
fruntași de a-și încerca torțele (in 
probe clasice) la sfirșitul primei pe
rioade pregătitoare. La startul pro- 
beloc s-au înscris. printre alții.

Alex. Popescu. Alex. Schmaltzer. Ion 
Condiescu, Dumitru Caminschi. Emil 
Voicu. Cornel Georgescu, Mircea Că-
prărescu („Cupa 
Iordan -G ri nțeecu, 
Zoe Reznicenco, 
Măriuca Rotaru.

Steaua‘j și Sanda 
Cristina Balaban, 

Nicoleta Gordin, 
Vasilica Rotaru

(„Cupa 8 Martie").
Pentru a trezi un și mai mare 

interes printre iubitorii natației su
gerăm organizatorilor să intercaleze 
probele celor două concursuri pen
tru ca publicul să asiste la un pro
gram mai variat și mai atractiv. Irt 
felul acesta se economisește și timp.

Așa cum am arătat, interesul particl- 
panților la concursul PRONOSPORT 
din această săptămînă a crescut da
torită, în primul rînd, modificărilor 
intervenite în configurația clasamentu
lui campionatului italian.

Iată de ce, concursul respectiv are 
toate motivele să înregistreze un nu
măr sporit de variante jucate.

Și acum, iată fiecare meci în parte :
1. Bologna—Milan. După un adevărat

„tur de forță” care a adus-o, cu totul 
surprinzător, alături de Inter și Ju
ventus, Bologna va merge la victorie. 
Rămîne însă ca și milanezii să fie de 
aceeași părere. Pentru acest motiv 
pronosticul este 1, 2.

2. Catania—Napoli. Gazdele vor căuta 
să-$i ia revanșa pentru înfrîngerea din 
tur.

3. Fiorentina—Spăl. Desigur, Fioren
tina are toate șansele, dar cum Spăl 
§tie să joace în deplasare, n-ar fi 
exclusă apariția unui „X” la acest 
meci. Pronostic 1, X.

4. Internaționale—Genoa. Pronostic 1.
5. Juventus—Lanerossi. După eșecul 

de duminică, Juventus va căuta să &e 
reabiliteze în fața suporterilor. Pro
nostic 1.

6. Mantova—Atalanta. Prima șansă o 
au gazdele. Atalanta este, însă, în sta
re de surprize. Pronostic 1, 2.

7. Roma—Palermo. Diferența de va
loare dintre cele două echipe este 
prea mare : pronostic 1.

8. Sampdoria—Modena. Cu siguranță 
că Modena se va duce la Genoa cu 
gîndul să se apere. Pronostic 1, X.

9. Venezia—Torino. Contăm pe avan
tajul terenului, dar nu neglijăm nici 
posibilitățile oaspeților. Pronostic 1, X.

10. Como—Lazio. Pronostic X, 2.
11. Cosenza—Verona. Cosenza nu a 

pierdut nici un meci pe teren propriu, 
iar Verona știe să joace în deplasare. 
Pronostic X, 1.

12. Lucchese—Padova. Oaspeții po
sedă experiența meciurilor grele. Pro
nostic X, 1.

Sp. Lecco—Messina. Cel mai indicat 
pronostic : „X“.

ULTIMELE ZILE PENTRU 
CONCURSUL SUPLIMENTAR 

PRONOSPORT!

Au rămas numai cîtevia zile pentru 
depunerea buletinelor Ja concursul 
suplimentar Pronosport organizat cu

prilejul CAMPIONATULUI MONDIAL 
DE HOCHEI.

După cum se știe, participanții la 
acest concurs suplimentar beneficiază 
de importante avantaje, cum ar fi :

— Acordarea premiului special de 
50.000 lei, din fond suplimentar, pentru 
variantele cu 12 -4- Sp. rezultate.

_ Se poate cîștiga cu 9 și 8 rezul
tate dacă nu există variante cu 12, 11, 
și 10 rezultate.

Nu scăpați prilejui de a participa la 
un concurs atit de interesant î

PRONOEKPftES
La tragerea Pronoexpres din 6 martie 

1963, au fost extrase din urnă urmă
toarele numere : 30 11 35 23 49 46. Nu
mere de rezervă : 15 7. Fond de pre
mii : 503.036 lei.

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 13 martie 1963. în București, 
str. Doamnei nr. 2, La ora 19.

Rubrică redactată de Lo-to-Pronosport.

„Cupa de iarnă11
(Urmare din pag. 1)

îasoris : Schena, Schultz, Ten<11 2. Fe- 
renschutz 2, Barabaș 7, lochman 7 
(CSM), Alberi, E. Sauer, Jude, Hart
wig 2, Oțuiu 3, Doricii 4 și Greerd 7 
(St).

STEAUA — ȘTIINfA BUCUREȘTI 
(m) 32—13 (15—6). Jocul s-a desfășu
rat în nota de superioritate a echi
pei Steaua. Studenții au jucat slab în 
apărare, iar în atac s-au pripit, 
trăgînd deseori în blocaje. Autorii 
punctelor : Marou, Sechei 2, Jianu 3, 
Iacob 4, Telman 4, Oțoiu 4, Gruia 6 
și Bulgara 6, respeotiv Apostu, Ilara- 
boc 2, Duca 4 și Fabia 6.

Aseară s-au disputat partidele :
ȘTIINȚA BABEȘ-BOLYAI CLUJ 

— CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA 
(f) 15—13 (9—4). Cu această victo
rie, meritată (asigurată în ultimele 
minute însă), clujencele au ocupat 
locul trei. Timișorencele s-au clasat 
pe locul patru.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI _ TRACTO
RUL BRAȘOV (£) 10—9 (6—5). Meci

viu disputat, în care și-au spus cu- 
vîntul jocul omogen, rapid, precis 
și experiența. Tractorul a luptat cu 
multă însuflețire și a ocupat locul 
doi. Au marcat : Ștefănescu, Leonte, 
Cîrligeanu 2, E. Constantinescu 2, 
Ianosi 4 (S), Romer, Bugel, Frantz 
3, Neako 4 (T).

C. S. M. REȘIȚA — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI (m) 20—15 (9—9). Ju-
cînd mai clar în combinații și tră
gînd mai precis la poartă, C.S.M a 
ciștigat pe merit, ocupind locul doi. 
Știința a acționat din nou slab în 
atac, clasîndu-se pe ultimul loc.

STEAUA BUCUREȘTI — ȘTIINȚA' 
TIMIȘOARA (m) 18—14 (9-7). Meci 
foarte frumos, în care Stee _a și-a im
pus jocul combinativ și eficace. Știința 
a opus o vie rezistență (a ocupat 
locul trei). Au marcat: Jianu, Se
chei, Gruia 2, Cîrciu 2, lacob 3, 
Telman 4, Bulgaru 5 (St.), Jude, O- 
țoiu, E. Sauer, Hartwig, Albert 2, 
Oristiian 2, Stenzel 6. (S. TJ.

După acest joc, a avut Ioc festivi
tatea de premiere a echipelor.



in preajma noilor „examene"
— Interviu cu Maria Alexandru •—

Abia sosite din Anglia, jucătoarele 
noastre de tenis de masă Maria Alexan
dru, Geta Pitică și Ella Constantinescu 
au și reînceput pregătirile. Lucru firesc, 
dacă ne gîndim că vineri încep cam
pionatele internaționale ale R.P. Romîne, 
iar la 5 aprilie „mondialele" la Praga. 
în dorința de a afla părerea Măriei A
lexandru în legătură cu competițiile in
ternaționale de la Franckfurt pe Main 
și Brighton precum și cu proiectele de 
viitor, am folosit pauza dintre două 
jocuri de antrenament pentru a sta de 
vorbă cu ea.

— Mai întîi felicitări pentru fru 
moașele victorii repurtate. Și acum, 
cîteva cuvinte despre concursurile 
la care ați luat parte.

— Campionatele internaționale ale 
R.F Germane și apoi cele ale Angliei 
au lost bine venite, pentru că ele au 
constituit ocazii nimerite de a verifica 
stadiul nostru de pregătire cu o lună 
înainte de Praga. La Frtanckfurt pe Main 
ca și la Brighton noi am avut prilejul 
să ne intîlnim cu cele mai bune jucă
toare de pe continent, Eva Foldi, Agnes 
Simon, Diana Rowe, Hevesi, Lukacs. 
In primul concurs m-am simțit foarte 
bine, am putut să apăr și să atac tn 
voie, l.a Brighton insă noi ne-am re- 
ximlit la început. Nu dormisem două 
nopli din cauză că la Frankfurt pe 
Muia se organizase un tradițional car
naval, care s-a făcut simții chiar lingă 
ferestrele camerelor noastre, iar ptnă la 
competiția din Anglia noi nu am avut 
posibilitatea să facem trei zile nici un 
fel de antrenament. De asemenea și con
dițiile de joc de la Brighton au fost 
diferite de cele de la Franckfurt. Me
sele, de pildă, au fost foarte tari, deci 
și săritura mingii era alta. După ce

ne-am acomodat Insă, jocul a început 
din nou să „meargă" și rezultatele se 
cunosc.

— Despre celelalte jucătoare ce ne 
puteți spune ?

— Eva Foldi este In ascendență de 
formă. Ea atacă mult și foarte decis, 
dar este vădit incomodată de o apărare 
„tăiată" și dirijată, combinată cu con-

la mingile împinse — din care cauză 
dă uneori baloane — este necesar să stea 
mai aproape de masă, să atace mai ho
tărî t. In așa fel vom putea ca la dublu 
să fim mai active, să avem mai mult 
inițiativa. în ce mă privește, am nevoie 
— mai ales — de exersarea loviturilor 
pregătitoare de atac. Astfel voi putea 
să întreprind acțiuni ofensive mai nu- 
meroae.

— Proiecte imediate ?
— Cel mai apropiat obiectiv este com

petiția care Începe vineri în -s^a Flo- 
reasca, campionatele noastre internațio
nale. Apoi, antrenamente timp de două 
săptămîni în vederea marii confruntări 
de la Praga, unde noi toți cei care vom 
avea cinstea să reprezentăm R.P. Romînă 
nu vom precupeți nici o picătură de ener
gie pentru a apăra și a ridica tot mai 
sus prestigiul sportiv al patriei.

REP.

Campionatele 
de tenis de masa

(Umutre din pag. 1)

participați și vor constitui și un 
folositor schimb de experiență ne
cesar și pentru campionatele mon
diale de la Praga. Sintem recunos
cători sportivilor romini pentru pri
lejul pe care ni-l oferă de a face 
pregătiri in comun".

Antrenorul Ștefan Roman 
ne vorbește despre P.U.C. și.« Rapid
Trecuseră doar cîteva minute de la 

fluierul final care consemna victoria cu 
3—1 a echipei de volei Rapid București 
în partida cu Știința Cluj. Ștefan Ro
man, antrenorul voleibaliștilor feroviari, 
la fel ca și „elevii“ săi, era bucuros și 
se îndrepta spre vestiar. Felicitîndu-1 
pe antrenor, l-am reținut cîteva clipe 
pentru o discuție pe teme „de sezon*.

— In preajma altor examene, mai 
grele, succesul de azi va stimula, fără 
îndoială, echipa pentru o comportare și 
mai bună în viitoarele partide interna 
ționale și, în primul rînd, în meciul de 
duminică, cu P.U.C.

— Ne pregătim, cu multă atenție, de
sigur. P.U.C.-ul reprezintă, de fapt, sche
letul reprezentativei Franței. In primul 
tur, intilnind pe campioana Belgiei, Bra- 
bo Anvers, studenții s-au odificat In 
„sferturi", obfinind victoria atit la Pa
ris (3—2: 9—15, 15—10, 15—9, 13—15, 
15—10), cit și la Anvers (3—1: 15—11,

8—15, 15—7, 15—9). Antrenorul Lig- 
not a folosit in aceste meciuri majori
tatea jucătorilor care urmează să facă 
deplasarea și la București. Mă refer la 
Raymond Barasz, căpitanul echipei, Jac
ques Rodineau, Christian Lallier, Jean 
Cotsaftis, Philippe Curtin, Jean Baque, 
Jacques Ros sard, cu toți foști sau actuali 
componenți ai selecționatei Franței. Fap
tul că in momentul de față P.U.C., deși 
cu un joc mai puțin, conduce in cam
pionatul francez cu 18 p. (27—7), este 
o dovadă in plus că echipa are o valoare 
ridicată și că in prezent deține o formă 
bună. Cit privește echipa pe care o an
trenez, ea merge destul de bine, însă 
nu a atins încă forma sa maximă. 
Viitoarele meciuri vor constitui pentru 
jucători trepte noi ale muncii de pre
gătire, astfel ca atunci cind vom ajunge 
tn etapa finală a competiției (și noi nu 
vom precupeți eforturile pentru a obține 
această calificare) echipa să se afle in 
forma sa cea mai bună.

Steaua pe locul doi in turneul
de baschet

traataeuri. Simon este aceeași jucătoare 
tenace, Diana Roue acționează specta
culos dar mai puțin eficace. Erzsi He
vesi, pe lingă defensivă și-a îmbunătății 
simțitor atacul. Cit privește pe colegele 
mele, menționez că Ella Con slant inescu 
este in revenire de formă. Ea joacă cu 
dirzenie și apără din ce In ce bine, 
dar nu are încă suficientă c&Minuitate 
in atac. Geta Pitică trebuie să renunțe

BERLIN 6 (prin telefon). In penulti
mul meci al turneului de baschet de la 
Halle. Steaua București a întîlnit echipa 
Ț.D.N.A. Sportivii bulgari au obținut 
victoria cu 83—72 (42—30) clasîndu-se 
pe primul loc. In ultima zi. Steaua a

I dispus 88—72 (40—37) de echipa
I Vtunsdorf. Ahe rezidlate: Chemic Halle-
I ------------------------------------------------------------

de la Halle
Sel. Berlin 51—65, Vorwărts Halle- 
Wflnsdorf 70—76, Ț.D.N.A.-Sel. Berlin 
62—56, Chemie Halle-Vorwărts Halle 
80—63.

In clasament, Ț.D.N.A. și Steaua au 
totalizat cite 9 p, urmate dc Wtinsdorf 
cu 8 p, Sel. Berlin 6 p etc.

Corespondență specială din Paris

Echipa de hochei a Franței nu speră

internaționale 
ale R. P. Romine

In vederea competiției care începe 
miine de la ora 9, sportivii ceho
slovaci au sosit aseară in Bucu
rești, celelalte echipe fiind așteptate 
astăzi.

PROGRAMUL DE VINERI

FOTBAL PE GLOB
CUPE...

© Marț» la Bratislava, în primul 
meci din cadrul sferturilor de finală ale 
„Cupei cupelor", Slovan a dispus cu 
2—0 (1—0) de Tottenham. Returul va 
avea loc la 14 martie la Londra.

• Ieri la Roma, în „sferturile" „Cu
pei orașelor-tîrguri" : Roma-St. roșie
Belgrad 3—0 (2—0). Au ma^rca : Man- 
fredini. Lojacono, Mernichelli. Returul 
la 20 martie la Belgrad.

TURNEE...

Anul acesta, pe lîngă Brazilia și San
tos, alte patru formații braziliene vor 
evolua — ,la vară — pe continentul nos
tru și în Africa. La 29 mai, Palmeiras. 
(echipa lui Djalma Santos, Vava și Ju- 
Fmho) va juca la Bordeaux. Vasco da 
Gama va susține în două luni 15 meciuri 
în Nigeria, Tunisia, Spania și Portugalia. 
Botafogo arc în program 11 jocuri, între 
25 mai și 29 iunie, în Italia, R.F.G., 
Clamda, Spania, Portugalia și țările 
scandinave. In fine, Flamengo are per
fectat, deocamdată, un meci la 10 mai 
la Copenhaga.

AMICALE...

• SOFIA : Ț.D.N.A. — Legia Varșo
via 1 — 0 (0—0). A marcat Țanev.

• HANOVRA : Sel. Budapesta-SV. 
Hamburg 2—2 (1—0>. Au marcat : Al
bert și Kuharszki, respectiv Buhl (2). 
80.000 spectatori.

PREGATiRl...

...pentru meciul Anglia — Selec
ționata mondială, de la 23 octombrie 
(lo Londra). Președintele comisiei de 
selecție FIFA, Cavam, a alcătuit un 
lot de 29 de jucători, din care va fi 
alcătuită „echipa mondială". Printre 
jucători se află: portarii Soskici (Iu
goslavia) și Carbajal (Mexic), funda
șii D. Santos (Brazilia) și Matrai 
(Ungaria), halfii Masopust (Ceho
slovacia), Baxter (Scotia) și Rada- 
koviei (Iugoslavia), înaintașii Gar- 
rinoha, Pele; (Brazilia). Kopa (Fran
ța). Rîvera (Italia), Meshi (U.R S.S.). 
Gento (Spania), Eusebio (Portugalia) 
și alțn.

Ora 9 :
(B)—R.P.R. (juniori), 
nă-R.P.U., _ 
RjS.Cj. 
ora U
R.P.R. (junioare), 
reeană, 
R.S.C.,

echipe bârbaț : R.P.R.
R.P.D. Coreea- 

R-P.F.I-—R.P.B., R.D.G.— 
R.P.R. (A>—R.P.R. (tind-eD ; 

echipe femei : R.P.R. (B)— 
R.P.Pj—R.P.D. Co- 

R.P.B.—R.P.F.I., 
R.P.R. (tineret)—R.D.G. ;

16,30 : festivitatea de 
17 : echipe bărbați: 
^—R^B., 
R.P.R.
(tineret), 
echipe 
R.P.F.I., 
R.P.R. (junioare), 
R.P.R. (A)—R.P.R. (tineret) 
echipe
RdP.P.-R.S.C.

R.P.R.
(B)—R.P.F.I.,

ora 19: 
Coreeană— 

R.P.P.—

R.P.U.— 
ora 

deschidere, ora 
R.P.D. Coreea- 

(juniori)—R.PjUj, 
R.S.C.—R.P.R.

R.D.G.—R.P.P. ; 
femei : R.P.D.

R.D.G.-R.S.C..
R.P.B.—R.P.R. (B), 

ora 20: 
R.P.B.—R.P.U., 
20,iW: echipe

bărbați : R.P.R. (A)—R.DjGj, R.P.F.L- 
R.P.R. (juniori), R.P.Dj Coreeană— 
R.P.R. (B).

bărbați :
ora

x

I

prea mult la Stockholm...
Echipa de hochei pe gheață a Fran

ței și-a luat miercuri zborui spre 
Stockholm, la campionatul mondial. Ju
cătorii selecționați nu-și fac prea multe 
iluzii în legătură cu această participare. 
Hocheiul pc gheață este, din păcate, 
foarte puțin practicat în Franța, deși 
nu lipsesc tineri cu vocație pentru a
cest sport, ci mai degrabă patinoare. In 
Franța nu există decît trei centre im
portante de hochei: Paris, cu cele două 
cluburi Racing și A.G.B.B., și stațiunile 
de iarnă din Alpi — Chamonix și St. Ger
vais. Aici se găsesc în exclusivitate ju
cătorii de valoare națională și inter
națională.

Antrenorul nostru federal, dl. Lacar- 
ricre (de la Racing), al cărui fiu este 
selecționat în echipa reprezentativă, nu 
manifestă nici un optimism. In fața 
unor echipe ca Norvegia, Iugoslavia, 
Elveția, Polonia, Romînia și, în fine.

Anglia, Franța nu are — după părerea 
lui — decît șanse minime. Aceasta este 
și părerea canadianului Laliberte, ani
matorul clubului A.C.C.B., în care ală
turi de el joacă și alți canadieni, foști 
profesioniști, care alcătuiesc echipa cu 
cel mai spectaculos joc din Franța. 
Bineînțeles că aceștia din urmă nu au 
dreptul să joace la „moneRale" în echi
pa Franței, fiind cetățeni canadieni.

La ultima ediție a campionatului, la 
Colorado Springs, echipa Franței a fost 
surclasată de formații cu adevărată va
loare internațională. Acum. în ciuda for
mei excelente și a calităților portarului 
Ranzoni, ale fundașului Gilloz și ale 
înaintașului Bozon de la Chamonix, 
francezii nu vor fi — după toate pro
babilitățile — adversari redutabili pentru 
romîni.

ROBERT BARAN

începe campionatul mondial de hochei
(Urmare din pag. 1)

cesta a participat la ultimele antre
namente.

Echipa țării noastre, participantă 
la grupa B, a sosit luni seara la

O MARE SURPRIZA s-a înregistrat 
în cursul campionatului de biatlon al 
Uniunii Sovietice. Campionul mondial 
Melin a greșit toate focurile în timpul 
probei de tir și nu s-a clasat decît pe 
locul trei, la 6 puncte distanță de câș
tigătorul probei, Arkadi Popov.

CU PRILEJUL adunării generale a
nuale a clubului elvețian de fotbal F.C. 
Fribourg, nici o persoană nu a vrut 
să-și preante candidatura la postul de 
președinte. Și pe bună drep-ate : scrip
tele contabile arătau 
franci elvețieni...

un deficit de 40 000

bazin, s-au oprit din cursă, afară de ja
poneza Satoko Taneka, care a conti
nuat să înoate pe întuneric. Ea a ajuns 
atit de epuizată la sosire, incit medicii 
L-au interzis să participe la finala re- 
programată în aceeași seară. In ciuda 
condițiilor cu totul speciale, Tanaka 
realizase. 2’31”9/10., cu, trei secunde mai 
mult decît recordul mondial, stabilit tot 
de - ea, în urmă cu 24 de ore. Fără a
cest incident, au declarat specialiștii, 
înotățoarea japoneză și-ar fi întrecut 
recordul.

B. In privința lotului nostru, 
menționat faptul că Biro se 
bine (de altfel a jucat tot 
al doilea, de la Viena) iar 
s-a restabilit după accidentul 
și va juca și el. Ambii por-

FOSTUL 
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Kousky. a 
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antrenor 
a R.S.
sosit in 
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Karel 

Polonă, unde 
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Cehoslovace, 
R.P.

Wisla
propunere, în vederea spo-O NOUA . , . .

ririi interesului față de competițiile in
ternaționale de schi, a fost făcută de 
specialiștii prezenți la recentul concurs 
internațional feminin de Ia Schruns. Ei 
s-au pronunțat în favoarea organizării 
unei „Cupe a Europei" interțări la schi 
alpin și au cerut ca această competiție 
să fie înșerisă cît mai curind în calen
darul F.I.S. Fiecare echipă ar urma să 

alcătuită din 5 schtori de perfor
manță, 2 juniori (pînă la 18 ani) și 
două „speranțe" (pînă Ia 20 ani).

IN URMA refuzului guvernului fran
cez de a acorda viză de intrare spor
tivilor din R.D. Germană pentru me
ciul din primul tur al „Cupei Europei" 
la box, federația de specialitate din
R.D.G. a propus ca ambele meciuri să 
aibă loc în R.D. Germană. Exprimîn- 
du-și regretul că nu poate accepta o a
semenea propunere, ftderația din Paris 
s-a declarat de acord ca echipa națio
nală franceză să 
niri prietenești în 
să aibă loc chiar

susțină 
R.D.G.

In luna
cîteva întîl- 

Ele ar urma 
în curs.

I
fie

I

O FURTUNA care s-a produs in tim
pul disputării finalei probei feminine 
de 22-9 yarzi spate, cu prilejul campio
natelor internaționale ' 
Australiei, 
rentului 
..Beatty Park' 
zut în ’ 
tocmai

DE CURIND s-â 
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Federația de 
cerut să fie

înființat 
din Alger- care a 
în - cadrul Federației Internațio- 

specialitate (I.A.A.F.). De aci 
alleții algerieni își vor desfă- 
mod organizat pregătirea în ve- 

Jocurilor Africane ce vor avea

de natație ale 
întreruperea cu- 
l incit piscina 

Perth a că
’ care

provocat
electric. astfel 

din orașul 
obseuritate. înotătoarele, 
parcurgeau ultima lungime de

Deocamdată, voleibaliștii se pregătesc 
intens pentru meciul de duminică după- 
amiază din sala Dinamo, meci în care 
le dorim o comportare bună.

CONST. MACOVEI

Turneul de tenis de la Cairo

Țiriac l-a învins-c.
pe Mills (Anglia)

La campionatele internaționale de 
tenis ale R.A.U., care au loc la 
Cairo, Ion Țiriac a dispus cu 6-3
2-6, 6-0 tie cunoscutul jucător en
glez Allan Mills, iar G. Bosch a 
fost învins de brazilianul Manda- 
rino cu 2-6, 1-6. La dublu bărbați- 
perechea Țiriac-Mills a întrecut cu 
6-2, 6-2 pe frații Kamal Moubarak 
(R.A.U.).

Alte rezultate : Lundquist (^ue- 
dia)—Schmidt (R.F.G.) 6-0, 6-1, Pie- 
trangeli (Italia)—Scheriff (Australia) 
6-4, 6-1. Couder (Spania)—Erlinski 
(R.P. Polonă) 6-1, 6-0. (Agerpres)

Astăzi, la Kiel.

ULTIMUL MECI AL TURNEUL)
R. F. G^RR^ANĂ-R. P. ROMlNĂ <

Reprezentativa masculină de handbal 
în 7 a R. P. Romîne susține astăzi ulti
mul meci din cadrul turneului pe care 
l-a întreprins în nordul Europei și în 
R.F. Germană. La Kiel, handbaliștii ro
mîni vor întîlni naționala vest-germană. 
Aceasta este prima întîlnire directă din
tre selecționatele celor două țări.

Echipa romînă a sosit la Kiel în cursul 
zilei de marți, folosind timpul . rămas 
pentru odihnă. Este posibil ca unii din
tre jucătorii indisponibili la ultimele 
.meciuri cu Suedia și D^^nenvarca să facă 
parte din formația de astăzi. Cît pri
vește adversara noastră, reprezentativa 
R.F. Gt^rim^ne a jucat sîmbătă, la 
Freibourg, cu Franța, cîștigînd cu sco
rul de 13—8.

PE SCURT
IERI la Moscova, în semifinalele 

,,'C.C.E." la handbal feminin : Trud a 
învins Fortschritt. Weissenfels cu 12—6, 
calificîndu-se în finală.

LA RIGA, echipa feminină de baschet 
Rapid București a întîlnit reprezentati
va R.S.S. Letone de care a fost între
cută cu 52—43 (29—20).

NOU RECORD MONDIAL LA PA
TINAJ : 5 10”l pe 3 000 m (vechiul 
record : 5 14” 1). Autoarea : Lidia
Skoblikova (U.R.S.S.) campioană 
mondială absolută.

BRAZILIA din nou campioană a 
Americiî de Sud la baschet mascu
lin : în meciul decisiv cu Peru (ne
învinsă pînă atunci), ea a cîștigat 
cu 73-65 (31-31) și a ocupat locul I

JOCURILE SPORTIVE DE IARNA 
de la Lahti (Finlanda). Combinata 
nordică : 1. Iuri Simonov (U.R.S.S.)
458,09 puncte. Fond 50 km. : 1. Bel- 
dar Hjermstad (Norvegia) 3h 11 25”.

ESTE PROBABIL ca din cauza 
grevei tipografilor și ziariștilor din 
New York turneul de box amator 
denumit „Mănușa de aur“ (care se 
organizează din 1927) să nu mai aibă 
loc anul acesta. Ziarele „Daily- 
News” și „Chicago--Tribune" au anun
țat că nu mai pot subvenționa com
petiția.

Stockholm. Marți a făcut un antre
nament de pregătire fizică, iar azi 
unul de acomodare pe vechiul sta
dion olimpic, unde va juca miine 
(N. R. azi) cu reprezentativa Polo
niei. Cel de-al doilea joc al echipei 
noastre în cadrul grupei B se dispu
tă vineri, cu Anglia. Jucătorii ro
mîni sint deciși să facă totul pen
tru a avea o comportare cit mai 
bună. De altfel, ei și-au dovedit 
puterea de luptă în cele două par
tide din Austria, unde au întîlnit 
în naționala austriacă un adversar 
care ar fi putut juca cu succes în 
grupa 
e de 
simte 
meciul
Tacaci 
suferit
tari (Crișan și Sofian) sint în for
mă bună, linia a doua de fundași 
Varga-Vacar s-a omogenizat, linia 
de atac Szabo II, Ferenczi. Szabo I 
a reușit în Austria 
taculoase și eficace, 
înregistrează și ea 
tante.

Echipa Norvegiei, 
gonistele grupei : 
zat recent la Oslo un meci nul (2-2) 
și o victorie (6-5) in fața echipei 
S.U.A. Celelalte echipe 
noastră au sosit marți 
la Stockholm. Echipa Angliei a ju
cat la Vaxsjo cu o selecționată a 
regiunii Smaland, realizînd scorul 
de 4-4.

La ora cînd telefonez, echipele 
sint gata de start. Deschiderea fes
tivă se va face joi, pe patinoarul 
Johanessov, după care va urma pri- 

’ mul meci, Suedia—R.D. Germană.
i Vineri se dispută primul joc de mare 

Suedia—U.R.S.S.

combinații spec- 
îar linia a IlI-a 
progrese impor-

, una din 
noastre, a

prota- 
reali-

din grupa 
și miercuri

ORGANIZAȚII profesio- 
întrunite într-o ședință 

__ , . fondat o organizație in-
ternațjonală intitulată „ World Boxing

Council" (Consiliul Mondial de Box). 
Ca președinte al acestui for internațio
nal a fost ales mexicanul Lui Spota.

DIFERITELE 
niște de box, 
în Mexico, au

i
i importanță.

x K«uac(ia șl administra(ia : *tr. Vasile Conta o». 18. teieloo 11.10.05, interurban 72, Jntreprinderea Nr. 2, «tir. Bfez^nu 23 25


