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Tineri și tinere! Munciți cu tot entuziasmul și 
avîntul vostru tineresc pentru însușirea științei, | 
tehnicii și culturii înaintate. Fiți luptători hotărîți 
și activi pentru victoria măreței cauze a socialismului 
în patria noastră scumpă !

(Din Chemările Comitetului Central al Partidului Munci
toresc Romin cu prilejul zilei de 1 Mai 1955) |
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La începutul activității competiționale la tenis de cîmp
LA hlL ca celorlalte sporturi, 

și tenisului de cîmp i s-a 
acordat în anii regimului 

nostru democrat-popular o atenție 
deosebită. In această direcție me
rită a fi subliniată mai ales preo
cuparea care a existat pentru creș
terea și pregătirea de noi cadre. In
tr-adevăr, datorită acestui fapt s-au 
ridicat în ultimul timp o serie de 
elemente tinere talentate ca Vasile 
Serester, Alexandru Bardan, Ște
fan Georgescu, Constantin Viziru, 
Constantin Năstase, Ecaterina Ro- 
șianu, Inge Bosch, care, bine 
îndrumate, au reale perspec
tive de a deveni jucători și jucă
toare de valoare. îmbucurător este 
și faptul că majoritatea jucătorilor 
noștri tineri practică un joc mo
dern, ofensiv, dinamic.

Desigur însă că tinerilor jucători 
și jucătoare de la noi le este nece
sară și o intensă activitate compe
tițională, atît internă cit și inter
națională. Avînd o bogată activi
tate competițională, jucătorii noș
tri și mai ales cei tineri vor căpă
ta cu timpul o importantă expe
riență de concurs care de multe 
ori este hotăritoare în realizarea 
unor rezultate cit mai bune.

In general însă, se poate spune 
că activitatea competițională la 
tenis de cîmp se desfășoară la noi 
aproape numai in aer liber. Această 
stare de lucruri cauzată de lipsa 
de săli adecvate în majoritatea cen
trelor, duce Ia o întrerupere a antre
namentelor pe o perioadă de apro
ximativ cinci luni, și prin aceasta 
la o stagnare a progresului aces
tei discipline. De pildă, anul aces
ta, cele mai multe din secțiile de 
tenis de cîmp și-au reluat activita
tea doar cu puțin timp înaintea 
primei competi.i „Gupa Primăverii", 
care a început ieri la Oradea. Ca 
să nu mai spunem că primele 
jocuri ale campionatului republican 
la categoria A și de calificare se 
vor desfășura la începutul lunii 
mai.

In vederea reluării activității 
competiționale, pregătirea și ame
najarea bazelor sportive sînt de o 
deosebită importanță. Terenurile 
care in timpul iernii au fost lăsate 
în părăsire sau au fost folosite ca 
patinoare, trebuie refăcute și ame
najate cu toată atenția, în așa fel 
îneît ele să prezinte o suprafață 
complet plană, acoperită doar cu 
un strat fin de praf de zgură, pen
tru a permite jucătorilor o depla
sare rapidă în condiții bune și a 
feri totodată mingile de o uzură 
prematură.

Un alt lucru important în pre
gătirea acestor baze sporțive este 
utilarea lor cu accesoriile nece
sare prevăzute de regulament (gar
dul de sirmă care împrejmuiește 
terenul și pînzele de pe fundul te
renului, plasele, scaunele de arbi
traj și panourile de marcaj). In a- 
fară de aceste accesorii, colecti
vele au datoria să asigure din vre
me sportivilor vestiare și dușuri. 
Apoi, conducerilor colectivelor care 
au în administrarea lor aceste te
renuri de tenis le revine sarcina, 
ca de altfel și comitetelor C.F.S. 
respective, de a veghea ca aceste 
terenuri să nu fie distruse sau 
transformate în terenuri de volei, 
baschet, etc. așa cum s-a întimplat

Bogat sezon internațional
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite;
Anul acesta fotbaliștii sovietici 

vor avea un bogat sezon interna
țional. Sînt prevăzute meciuri ale 
echipei reprezentative a țării, pre
cum și întîlniri între echipele de 
club.

In luna iunie, echipa selecționa
tă a U.R.S.S. va juca la Stockholm 
cu prima echipă a Suediei. In ace
lași timp, la Moscova se vor în- 
tîlni echipele secunde ate sgior 

la Satu Mare, Craiova și Oradea 
(terenurile colectivului Locomoti
va).

Un rol important în buna desfă
șurare a activității competiționale 
îl joacă și arbitrajele. In acest scop, 
colegiile de arbitri au sarcina să 
organizeze cît mai curînd cursuri 
de reîmprospătare a cunoștințelor 
pentru arbitrii calificați și cursuri 
de calificare dc noi arbitri.

Dar, pentru a asigura succesul 
unei competiții este foarte necesar 
ca și informarea, popularizarea și 
mobilizarea spectatorilor să fie fă
cută din vreme, lucru care se poate 
realiza cu ușurință prin anunțuri 
în presa locală, stațiile de radio
amplificare, afișe, panouri, etc.

In ceea ce privește pregătirea 
tehnică precompetiționalâ se pot 
deosebi două categorii de colective: 
unele care au avut o activitate în 
timpul iernii și altele care n-au 
avut de loc. Așa, bunăoară, jucă
torii și jucătoarele de la C.C.A., 
Dinamo București, Progresul I.T-B., 
Recolta București, FI. roșie U.T.A. 
Arad și Progresul Tg. Mureș care 
nu și-au întrerupt activitatea în 
timpul perioadelor de tranziție și 
pregătitoare, trebuie să-și facă an
trenamentele axate pe continuarea 
planului de pregătire adaptat acum 
la acomodarea cu jocul pe teren 
descoperit și pe desăvirșirea con
diției fizice. Alți jucători și jucă
toare ca cei de la colectivele Știin
ța Politehnica București, Metalul 
I.R.E.B. Timișoara, Progresul Cluj, 
etc. care și-au reluat antrena
mentele după o perioadă de stag
nare a activității în domeniul te
nisului, chiar dacă aceștia au prac
ticat în timpul iernii alte sporturi 
complimentare, trebuie să se antre
neze treptat, dozind cu mare aten
ție intensitatea pregătirii tehnice 
propriu-zise cît și a orelor de pre
gătire fizică generală. In acest fel, 
ambele categorii de jucători vor 
putea să se prezinte in condiții bu
ne la startul activității competițio
nale din acest an.

Odată cu începerea activității în 
aer liber, colectivelor noastre spor
tive cu secții de tenis de cîmp le 
mai revine o sarcină deosebit de 
însemnată: reorganizarea cursuri
lor de tenis mic și, acolo unde ele 
nu au existat, organizarea lor ime
diată. Să nu lipsească din nici o 
secție de tenis de cîmp cursuri de 
predare a tenisului mic. Astfel, va 
fi posibilă intr-o măsură mai mare 
descoperirea de noi talente, selec
ționarea și trierea lor. Numai în 
felul acesta vom putea asigura te
nisului de cîmp cadre tinere, îm- 
prospătînd continuu loturile de ti
neret, contribuind Ia ridicarea can
titativă și calitativă a tenisului de 
cîmp în țara noastră.

Paralel cu toate aceste pregătiri 
este necesară însă și o temeinică 
muncă educativă cu jucătorii și 
jucătoarele noastre de tenis pentru 
ca numărul cazurilor de indiscipli
nă, al manifestărilor nesportive >n 
rîndurile jucătorilor de tenis să 
dispară cu totul.

Muncind cu perseverență și cu 
dragoste, jucătorii, antrenorii și ac
tiviștii din cadrul acestei ramuri 
sportive vor aduce contribuția lor 
însemnată pentru progresul cît mai 
rapid al tenisului de cîmp în țara 
noastră.

al fotbaliștilor sovietici
două țări. Următorul joc al echi
pei reprezentative a U.R.S.S. va 
ave.a loc în compania echipei R.P. 
Ungare.

In afara acestor întîlniri, fotba
liștii sovietici vor susține numeroa
se meciuri prietenești cu echipe din 
străinătate. Secția unională de fot
bal a trimis invitații echipelor de 
club din țările de democrație popu
lară, din Anglia, Iugoslavia,. Elve
ția, Franța, Italia și din alte țări.

Mărfuri tot mai multe și mai bane

O nouă pereche de pantofi este pe punctul de a ieși din mîinile 
lucrătorului Gh. Bancu.

Care este cel mai bun sportiv 
al colectivului Voința „COMEC" ?... 
întreabă pe oricare dintre munci
torii cooperativei și ei îți vor răs
punde fără ezitare: „Bancu e cel 
mai buni" El știe 6ă joace fotbal 
mai abitir ca ceilalți, dar la fel 
de bine își cunoaște și meseria. 
Cine poate să lucreze un pantof 
așa <fe bine ca Gheorghe Ban oi? 
Sînt puțini în cooperativă cei caj 
re se măsoară cu el. Dar dacă 
vreți să aflați și mai multe des
pre fotbalistul Gheorghe Bancu, 
cizmar tălpuitor în secția „Rotn-

„Sînt fericită că am reușit să dobonm deuă... recorduri I”
ne-a declarat la sosire campioana mondială Angelica Rozeanu

Aerogara Băneasa era aseară 
deosebit de animată. Erau aștep
tați să sosească reprezentanții Re
publicii Populare Romine cane au 
participat la campionatele mondia
le de tenis de masă de la Utrecht, 
unde au obținut succese strălucite. 
Veniseră cu flori numeroși spor
tivi, delegați ai organizațiilor de 
masă, reprezentanți ai C.C.F.S.

Din avionul care aducea de la 
Praga delegația sportivilor romîni 
atu coborit. pe rînd, maestra eme
rită a sportului și campioana mon
dială Angelica Rozeanu, maestrde 
sportului Ella Zeller, Sami Szasz, 
maeștrii sportului Toma Reiter, 
Malei Gantner, Mircea Popescu, 
Tiberiu Harasztosi și Paul Pesch. 
Rug?nd-o pe Angelica Rozeanu să 
ne împărtășească primele impresii 
de la mairea competiție ea ne-a 
răspuns următoarele:

„îmi pare nespus de bine că 
am reușit să doborîm două re
corduri: cucerirea pentru a patra 
oară a titlului la echipe femei și 
pentru a șasea oară consecutiv la 
simplu femei. La echipe feminine, 
unde pînă acum nici o altă țară 
nu a reușit să cucerească de patru 
ori titlul suprem, noi am avut de 
dat o luptă foarte grea, valoarea 
adversarelor noastre fiind foarte 
ridicată. De aceea, victoria reali
zată este cu atît mai prețioasă. 
Trebuie să o felicit și cu această 
ocazie pe tînăra mea parteneră 
Ella Zeller, care și-a adus aportul 
ei hotăritor in obținerea titlului, 
atît la echipe cît și la proba de 
dublu. In ceea ce privește titlul de 
simplu femei, trebuie să spun că 
am dorit foarte mult să înving, 
dar că am reușit aceasta numai. 

arta" a cooperativei „COMEC", 
cel mai indicat să vă vorbească 
despre el este Vasile Hidișan, pre
ședintele cooperativei.

— „Vedeți, cooperativa noastră 
nuimără muilți munciitori. Urnii mai 
vîrstnici, care își cunosc la per
fecție meseria și alții mai tineri, 
proaspeți absolvenți ai școlilor 
profesionale, sau tineri calificați 
la locul de muncă ce nu se ridică 
încă la nivelul de calificare al 
meseriașilor mai vechi, dar care 
au o altă calitate: etanuil tineresc 
și dorința de a învăța cît mai 

la capătul unor eforturi mai grele 
ca orieînd. Faptul că am reușit să 
cuceresc pentru a șasea oară con
secutiv acest titlu se datorește con
dițiilor bune de pregătire pe care 
ni le-a oferit regimul nostru de
mocrat popular. Vom căuta ca și 
pe viitor să răsplătim cu noi per
formanțe grija deosebită cu care 
sini înconjurați sportivii din R.P.R." 
și-a încheiat declarațiile maestra 
emerită a sportuki-i și campioana 
mondială Angelica Rozeanu.

Tînăra noastră reprezentanță 
Ella ZeY.er era foarte bucuroasă. 
„Sintem fericite, ne-a spus ea, 
că am reușit să cîștigăm. A fost 
o încercare foarte grea, dar avem 
satisfacția de a fi trecut cu succes 

Delegația sportivilor romîni care au participat la campionatele 
mondiale de tenis de masă. In stingă, campioana mondială Angelica 
Rozeanu adreslndu-se la microfon celor, care au venit să le jrezu 
bun sosit. EqIq I- Mihăică J

multe. Gheorghe Bancu este tN 
năr, are o nesecată forță de raum 
că și își cunoaște foarte bine nie-< 
seria de cizmar. Se pare că o iu
bește tare mult, fiindcă pantofii 
lucrați de el, de tip „Romarta", 
sînt cri mai apreciați de ser'iciul 
de control. Dar să vă povestesc 
o intîmplare recentă, care are da
rul să-1 prezinte pe Gheorghe 
Bancu, muncitorul prețuit de noi 
toți, tovarășii lui de muncă. Marti 
26 aprilie a fost pentru noi zi de 
sărbătoare: s-a desfășurat schinw 
bul de onoare în cinstea zilei de 
1 Mai. S-au evidențiat mu'.ți mun
citori și printre aceștia și Gheor- 
ghe Bancu care și-a depășit nor
ma de lucru cu 25 la sută și a 
contribuit la buna reuștă a 
schimbului de onoare.

Muncitorii cooperativei noastre 
au citit cu bucurie Hotăirîrea Con
siliului de Miniștri cu privire Ia 
reducerea de prețuri, reducere care 
s-a efectuat și la produsele pe 
care ei le lucrează Fiecare era 
dornic să lucreze în cadru! schim-- 
buhii pentru ca și de acuirn îna
inte să dea cît mai multe perechi 
de pantofi maselor largii de cum
părători. Și în fruntea celor care 
au reușit să facă aceasta a fost 
Gheorghe Bancu împreună cu bri
gada nr. 1 din secția „Romanța". 
El a îndemnat pe fiecare, i a aju
tat pe cei care i-au cerut sprij’J 
nul, a fost în permanentă un e- 
xemplu. Acesta este Gheorghe 
Bancu. cel mai bun fotbalist al e- 
chipei noastre".

acest examen. Am luptai din toate 
puterile, înregistrând In sfîrșit vie* 
toriile așteptate. Iar performanța 
realizată de Angelica Rozeanu, de 
a cuceri pentru a șasea oară con* 
secutiv titlul mondial, a uimit im 
treaga lume".

Despre comportarea jucătorilor 
noștri ne-a vorbit tov. Marcel 
Vlaicu, vicepreședinte al C.C.F.S^ 
conducătorul delegației:

Jucătorii noștri cui luptat cu 
multă dirzenie și în general ei au 
dat dovadă de o serie întreagă de 
calități care ne fac să privim cu 
încredere evoluția lor viitoare. De 
altfel, la aceste campionate echipa 
noastră masculină a fost clasific 
cată a șasea din lume". . i>



DUPĂ O MARE COMPETIȚIE DE MASE
La sfîrșitul săptămânii trecute s-a 

încheiat tradiționala competiție 
sportivă, crasul de mase „Să în- 
timpinăm 1 Mai“. Spre deosebire 
de ceilalți ani, actuala ediție a a- 
cestei populare întreceri sportive 
de mase a fost organizată pe baza 
unui principiu nou: la startul pro
belor au fost admiși să participe 
numai sportivii neclasificați. Se 
urmărea în acest fel crearea unor 
cit mai largi posibilități de afir
mare elementelor tinere și talen
tate.

Și cu toate că, în general, com
petiția a urmărit și alte scopuri, 
acum, cînd întrecerile s-au încheiat, 
este bine să analizăm in primul 
rind aspectul de masă al competi- 

'ției pentru ca în viitoarele ediții

Lucian Borcescu, primul clasat 
ta cursa juniorilor de 17—18 ani.

Bă fie evitate o serie de lipsuri 
care s-au făcut simțite în acest 
concurs.

Analizînd aspectul de masă al 
crosului „Să intimpinăm 1 Mai", 
trebuie să subliniem de la început 
că în etapa I și în unele regiuni 
chiar în etapa a Il-a întrecerile au 
avut mult de suferit de pe urma 
timpului nefavorabil, care nu a 
permis organizarea în bune condi
tion i a întrecerilor de cros. Fap
tul este important, deoarece este 
vorba de etapele de masă ale în
trecerii.

In prima și în a doua etapă un 
rol hotărîtor în organizarea com

petițiilor de cros l-au avut colec
tivele sportive. Multe din ele, în 
ciuda timpului nefavorabil și a 
faptului că se găseau in plină cam
panie de alegere a organelor spor
tive sindicale, nu au precupețit 
nici un efort pentru a mobiliza ti
neretul La startul probelor de cros-

O muncă neobosită au depus, de 
asemenea, Consiliul Sindical re
gional Cluj și Consiliul Sindical 
e.1 • regiunii' Stalin, îndrumind și 
sprijinind la timp colectivele spor
tive, care au reușit să mobilizeze 
ui mare număr tie tineri din re
giunile respective la întrecerile de 
cros.

In schimb, multe alte colective 
sportive, muncind superficial și 
fără insuflețjre. nu și-au organizat 
nici măcar prima etapă a crosului 
iau, dacă au organizat-o, mi s-au 
preocupat de o largă mobilizare a 
tineretului. Von ca un singur 
exemplu, care este însă deosebit de 
semnificativ. La Graiova, colectivul 
sportiv Metalul Electroputere, un 
obiectiv sportiv cu mari posibili
tăți, a mobilizat Ia Întrecerea de 
enos rfoar— 4 concurertți! Acest e- 
xemplu arată că mai sînt încă li
nele colective sportive care privesc 
cu nepăsare problema competiții
lor de mase, competiții care eu da
rul ide a asigura bezele unei nod- 
|»ice activități sportive de perfor
manță.

In general Insă, gbufendu-nemai 
ales la mănunchiul acela de tineri 
tolentați oare au evoluat duminica 
tfecută pe Stadionul Tineretului cu 
prilejul finalei, se poate afirma că 
►«trecerea și-a atins scopul în mare 
măsură. Primul dintre cei eviden
ței «u prilejul întrecerilor finale 
este, fără îndoială, tinărul Ion 
Kle’n din orașul Stalin, care a 

câștigat de o manieră categorică 
proba seniorilor. Acest tînăr ta
lentat a probat mari calități de 
fcndist, mai ales prin felul In cane

SPORT
■ RIJGBI. —' Astăzi la ora 17,15, 

pe Stadionul Republicii, lotul 
R.P.R. va susțiiiie un meci de an

trenament în compania echipei 
Constructorul București. Intlnirea 
va fi arbitrată de Theo Krantz.

■ FOTBAL. — Biletele pentruj 
jocul Progresul București — D'i- 
najno București se pun în vînzare

astăzi, șMa agențiia Pronosport 

a supravegheat cursa, atacând La 
momentul potrivit și detașindu-se 
categoric de restul concurenților-

S-a putut observa cu ocazia în
trecerilor finale că există mulți ti
neri și tinere cu frumoase calități, 
care însă lipsiți de experiența con
cursurilor mai mari, au fost învinși 
pe ultima parte a cursei. Este ca
zul concurentelor Veronca Drago- 
mir (reg. București) și Vasilica 
Tache (reg. Ploești) care în curse
le respective (junioare 17-18 ani și 
senioare) au condus majoritatea 
timpului, pentru ca apoi, pe ultima 
parte a cursei, să nu mai poată 
face față atacurilor unor concuren
te mai rutinate- Așa se explică de 
Ce numele acestor tinere lipsesc 
din lista dștgătorilor unde ar fi 
putut figura cu cinste.

Faptul acesta ridică însă o altă 
problemă, care trebuie să fie discu
tată atunci cînd se face analiza 
crosului. In regulamentul acestei 
competiții a fost specificat că la 
întreceri nu au vote să participe 
sportivii clasificați- Dar fie că lu
crul acesta nu rezwtă clar din re
gulament, fie că in unele colective 
sportive el nu a fost înțeles, la 
diferite întreceri de cros organizate 
in țară au participat sportivi clasi
ficat, ca Ion Balotescu (Orașul 
Stalin), Amelia Cuțui (Tirnti Se
verin) Pompilia Truia (prezentată 
în finală de asociat a Progresul).

Problema are și un alt aspect. 
Spre exemplu, la întrecerea finală, 
din cele șase probe disputate, în 
trei primul loc a fost ocupat de 
e'.eve sau elevi ai ȘcoHior medii 
tehnice de cultură fizică. Și, cu 
toate că elevii respectivi nu erau 
clasificat: în probele de fond sau 
semifond, ei au avut totuși o pre
gătire mult superioară celorlalți 
concurenți. Față de acest lucru se 
pune in mod firesc întrebarea dacă 
nu este mai bine ca cel puțin la 
întrecerile de cros să nu fie

Veronica Dragomir, clasată pe 
locul al treilea in cursa rezervată 
junioarelor de 17—18 ani, este o 
tinără cu reale calități pentru pro
bele de semifond.

permisă decât participarea spor
tivilor începători. Altfel, la vii
toarea ediție a crosului de 

masă vom vedea același lucru, 
adică pe primele locuri elevi ai 
S-M.T.C.F.. care prin însăși activi
tatea l<w profesională au posibili
tăți de pregătire speciale.

In încheiere, citeva cuvinte și des
pre organizatorii crosului de masă 
„Să intimpinăm 1 Mai". Anul a- 
cesta întrecerea a fost organizată 
de secția cultură fizică și sport a 
Consiliului Central al Sindicate
lor, care dacă ținem seama că este 
pentru prima oară organizatoarea 
unui cros de masă, putem spune 
că s-a achitat de această sarcină 
în condiții bune. Pe viitor însă, 
trebuie organizate mai bine Îndru
marea și controlul activității colec
tivelor sportive, pentru ca în acest 
fel să fie asigurată mobilizarea 
unui număr și mai mare de tineri 
și tinere la rceastă frumoasă com
petiție sportivă organizată în cin
stea zilei de 1 Mai, sărbătoarea 
oamenilor muncii din lumea în
treagă.

ION SCHUFFER 
din secția cultură fizică și 

sport a C.C.S.
A. CALIN

LA ZI
din str. Ar. Bria.nd 6, la casa de 
bilete din Bdl. N. Băilcescu (lingă 
„Dalles") și la casete Stadionului 
..23 August" din Bd. Muncii și 
Șos. Iancutai. Reamintim că ace
ste bilete se mai pot procura la 
agențiile Dinamo (jos. Stefan cel 
Mare 43). C.C.A. (Bd. 6 Martie) 
și Pronosport (Calea, Victoriei 9)'. 
Sint valabile Ui'lotefe cu seria 2.

Un aspect din cursa juniorilor*-- ---- —-———---—
Programul mtîlmrilor din campionatul 

republican de șsh pe ech pe
După încheierea primei etape a 

campionatului republican de șah 
pe echipe au. fost desemnate par
ticipantele la faza următoare, care 
începe în ziua de 2 mai. S-au tras 
Ia sorți intîinirile primului tur 
din această a doua fază a campio
natului, in care joacă echipele ca
lificate in regiuni. Iată programul 
jocurilor de la 2 mai.

IAȘI: Dinamo București-Rcpre- 
zentativa regiunii Iași.

GALAȚI : Știința București- 
— Repr. reg. Galați.

BACALJ: Constructorul Bucu
rești— Repr. reg. Bacău.

CONSTANȚA: Progresul D-C.S. 
București-Ropr. reg. Constanța.

După jocurile de volei cu echipele R. P. Polone
Marți au părăsit Capitala echi

pele de volei ale R P. Polone, care 
au fost timp de mai multe zile 
oaspete ale țării noastre. întâlni
rile disputate de ele cu reprezen
tativele noastre au fost un bun 
prilej de pregătire în vederea cam
pionatelor europene pe care le va 
găzdui Bucureșt ul in luna iunie.

înainte de plecare, un reporter 
al ziarului nostru s-a adresat celor 
mai experimentați jucători ai ce'or 
două reprezentative, Jerzy Lewko- 
viez — căpitanul echipei mascul ne 
— și Miroslavei Kotula — căpita- 
na echipei femin'ne.

lată ce au declarat cei doi spor
tivi polonazi:

JERZY LEWK0V1CZ: ,.Am ve
nit cu deosebită plăcere tn R. P- 
Romlnă. Jocurile cu echipele ro- 
mine au fost de un real folos atit 
jucătorilor noștri cit șt reprezen
tanților Dvs.. pentru că amindouă 
reprezentativele Se află in plină 
perioadă de pregătire a campiona
telor europene, cu care ocazie vom 
avea bucuria să revedem Bucureș- 
tud. Țin să accentuez că la Bucu
rești am avut ocazia să ne antre
năm și sd jucăm in condițiile cam

pionatelor europene. ceea ce consti
tuie foarte mult pentru noi. Iniil- 
rtirile cu voleibaliștii romi ni, deși 
nu s-au ridicat totdeauna la nive
lul cel mai înalt, au prilejuit în
treceri viu disputate. Echipa romi- 
nă, atit prima formație cu care 
ne-am intilnit în primele două 
partide, cit și garnitura secundă

SERIOASE DEFICIENTE IA MECIURILE DE SCRIMĂ DE DUMINICĂ
La Satu Mare, cu excepția me

ciurilor de spadă, etapa a Il-a a 
campionatului republican de scri
mă pe echipe, categoria .A a avut 
o desfășurare normală. Echipele 
Casei Centrale a Armatei, care au 
cîștigat toate îratî'.nirle susținute, 
formațiile Flamurii roșii Timișoa
ra, oare au obținut rezultate mult 
mai bune decît cele scontate, și 
echipele Metalului Satu Mare, care 
s-au comportat la un nivel ridi
cat, au reușit să realizeze un con
curs de bună calitate. Numai Ști
ința Cluj n-a reuș't să se ridice 
la înălțimea adversarilor și să 
contribuie la succesul concursului, 
întrucît s-a prezentat slab pregă
tită și cu un lot (floretă fete) des
completat.

Meciurile de la Cluj au fost, în 
schimb, departe de a contribui, 
prin valoarea lor și prin atmosfe
ra în care s-au disputat, la ‘mde- 
pliniiirea scopurilor pentru care a 
fost organizată alceastă competi
ție. Colectivul organizator, Dina
mo Cluj, n-a luat nici un fel de 
măsuri pentru a asigura compe
tiției un loc prielnic de desfășu
rare și o popularizare corespunză
toare.

Subredacția noastră din Ctoj,pe

SUCEAVA : Voința Cluj—Repr. 
reg. Suceava.

UCEA : Progresul Cluj-Selecțio
nata Ucea.

PITEȘTI : Știința Timișoara — 
Repr. reg. Pitești.

OLTENIȚA: Voința Timișoara- 
Repr. reg. București.

SATU MARE: Progresul Ora
dea—Voința Satu Mare.

ARAD: Metalul Oradea-Metalul 
Arad.

DEVA: Voința Tg. Mureș-Repr. 
reg. Hunedoara.

Voința Arad nu joacă.
Jocurile sînt eliminatorii, echi

pele învingătoare calificindu-se pen
tru turul II, programat pentru 15 
mai.

care ne-a fost adversară in ultimul 
meci, se prezintă destul de bine și 
cu bune perspective pentru campio
natele europene, dacă va reuși 
să-și îmbunătățească jocul defen
siv. 0 impresie deosebită fni-au 
lăsat căpitanul echipei Roman (in 
al doilea joc) și tinărul jucător 
Nicolau care, dacă se va pregăti 

mai departe cu seriozitate și mo
destie, are posibilitatea să se afir
me de deplin".

MIROSLAVA KOTULA: .După 
un început slab, în care atacul sus
ținut al echipei romîne ne-a sur
prins și rte-a dezorganizat apăra
rea, am reușit în următoarele două 
partide să realizăm un joc de fac
tură mai ridicată și să obținem 

victoria. Echipa romină a pierdut 
multe puncte din greșeli elemen
tare, deficiență care poate fi reme
diată. Altfel, reprezentativa R.P-R. 
a reușit unele acțiuni de valoare, 

care dovedesc posibilitățile ei. In 
timpul care ne-a rămas pînă la 
campionatele europene, echipele 
noastre trebuie să se pregătească 
serios pentru a se prezenta in cea 
mai bună formă. Dintre jucătoarele 
romine mi-au plăcut Doina Cor- 1 
beanu care, deși nu este la punct 

cu antrenamentele, a dovedit o deo
sebită eficacitate (in prima înill- 
nire, mai ales) precum și Sonja 
Colceriu. care are un serviciu bun, 
plasat, dar — așa cum a arătat 
al doilea și al treilea joc — incon
stant'.

informează că meciurile etapei a 
H-a au avut loc in cel mai mare 
„secret", fără ca amatorii de scri
mă din oraș să-i poată urmări pe 
trăgătorii fruntași care alcătuiau 
cele patru formaț i participante. 
Dar, după cum semnalează cores
pondentul nostru I. Keszttelyi, a- 
ceastă tfe'iciență a avut darul să 
„salveze" scrkja de o populariza
re defavorabila. Atmosfera încor
dată din timpul meciurilor, provo
cată de nervozitatea exagerată a 
unora dintre trăgătorii cei mai die 
seamă (Szantay, Man, Pelegrini, 
Szabo, Hertzeg, Predescu etc.), a 
transformat concursul mai mult 
intr-o întrecere a „nervilor", decît 
îratr-o întrecere de scrimă. De alt
fel, unul din meciurile cele mai 
importante, cel de sabie dintre 
Progresul Cluj și Progresul F.B. 
București, a fost pierdut de local
nici pentru că trăgătorul lor prin
cipal, Szantay. s-a retras dte pe 
planșă în asaltul hotărîtor, nereu
șind' să-și stăpîneaiscă nervii.

La această stare die lucruri au 
contribuit, in mare măsură, și ar
bitrajele, lipsite de curaj și fermi
tate din partea conducătorilor d'e 
juriu și tenttajțtease din partea ar

1:13.9 h 100 m. bras, 

un timp de valoare europeană
Starturile înotătorilor din acest 

început de an sînt deosebit de pro
mițătoare. Rezultatele ne îndrep
tățesc să sperăm progrese și mai 
însemnate.

Astfel, am arătat la timp cum 
tinărul maestru al sportului Alexan
dru Popescu,. însușind'u-și o teh
nică corectă a stilului delfin, a 
reușit, mai întîi la 200 m. (2:37,4) 
și apoi la 100m. (1:05,1) perfor
manțe care îl situează printre cei 
mai valoroși înotători din luine. 
(La 100 m. fluture deține ipină în 
prezent cea mai bună performanță 
europeană a anului).

In același timp, valorosul no
stru înotător în stilul bras, Felix 
Heitz, al 8-lea înotător european 
în» 1954 la 200 m., a dat unserios 

asalt propriului său record: 1:15,1, 
obținut în 1954 pe distanță de 100 

metri. Cele trei zecimi de secundă 
smulse vechiului record acum o săp- 
tămînă nu l-au mulțumit pe acest 
înotător, exemplu de dîrzenie și 
conștiinciozitate. Un nou prilej, 
concursul desfășurat recent la ba
zinul acoperit, a fost din nou folo
sit de Heitz, conștient că posedă 
suficiente resurse și pentru amelio
rarea proaspătului record- Antre
norul lui, Iohan Frîncu, care îl crono
metra separat și diupă fiecare lun
gime de bazin (prima, parcursă 
în 22 secunde, grație unui start 
prelungit aproape 30 m. sub apă 

după exemplul recordmanului mon
dial, polonezul Marek Petrusewicz, 
3 doua în 25,6 sec., și a treia in 

26,3 sec. ambele în.tr-o poziție di ■ 
namică, cu capul ridicat) înțelegea 
rnai ușor decît restul spectatorilor 
că eforturile elevului său vor fi 
încununate de izbîndă...

Ultimii metri..- atingerea pere
telui bazinului sincronizată cu 
oprirea cronometrelor, apoi, profe
sorul și-a îmbrățișat elevul, dind 
de înțeles și celorlalți că Felix 
Heitz doborîse din nou recordul, 
d'e astă dată cu un timp superior: 
1U3,9! Noua performanță îl situea
ză pe Heitz în imediata apropiere 
a celor mai buni ibrasiști din lu
me: Marek Petrusewicz, Vladrpi’r 
Minaskin (U.R.S.S.), S. Utassy 
(R.P.U.) și pe această distanță. O 
comparație cu braSiștii maghiari, 
destul de semnificativă avînd in 
vedere faptul că înotătorii maghiari 
și-au demonstrat superioritatea la 
ultimele campionate europene de la 
Torino, o considerăm utilă pentru 
a ilustra valoarea timpului reali
zat de Heitz (1.13.9). lată care 
sânt cei mai buni zece bras iști ma
ghiari, după cum arată Nepsport, 
la sfîrșitul anului 1954: 1) Utassy 
1:12,8, 2) Aradi 1:14,0, 3) Fabian 
1:14,3, 4) Kunsagy 1:15.8, 5-6) 

Vajtai și Izinger 1:17,0, 7) Csa- 
plar 1:17,8, 8) Bocskai 1:18,0, 9) 
Hadfi-Kovacs 1:18,2; 10) Sugar 
1:18,3. ț

In același concurs, doi dintre 
cei mai buni viteziști ai noștri în 
stilul liber au obținut noi recorduri 
republicane. Maestrul sportului Io- 
sjf Novac a corectat, la capătul 
probei 100 m. liber, cu o zecime de 
secundă vechiul record care-i apar
ținea din anul 1953, stabilindu-1 la 
59 sec. In proba de 200 m. liber, 
juniorul Hubert Bock înotînd co
rect și relaxat a obținut cu timpul 
de 2,19,0 un record valoros de ju
niori cat. I și a Il-a.

G. N1COLAESCU

bitrilor de margine selecționați din 
echipele care participau la între
cere.

Un alt aspect negativ al meciu
rilor de la Cluj a fost acela că în
trecerile de spadă n-au avut loc. 
De altfel și la Satu Mare, echipe
le Știința Cluj șl Flamura roșie 
Timișoara, neridieînd. costumele de 
spadă ce le-au fost repartizate, 
nu s-au prezentat la aceste me
ciuri. La Cluj, Progresul Cluj, ca- 
re_ nu ridicase costumele de spa
dă ce i-au fost repartizate, a pre
ferat să nu creeze condițiile (apa
rat, fire de corp, spade) necesare 
desfășurării meciurilor, decît să 
piardă intîinirile ce trebuia să le 
susțină.

Etapa a II-a a campionatului 
republican a sublimat o serie de 
aspecte negați' ie (neseriozitate d'in 
partea unor colective, arbitraje in
competente și multe atitud'ni ne
sportive) care stânjenesc succesul 
campionatului republican. Pentru 
a se asigura desfășurarea norma
lă în viitor a acestor concursuri 
dte scrimă este necesar ca Biroul 
Comisiei Centrale să analizeze e- 
tapa de duminică și să ia cu ho- 
tărire măsurile cele mai potrivite.



O atitudine
Dacă ați trecut pe calea Victo

riei, mai sus, după Ministerul Fi
nanțelor, nu se poate să nu vă fi 
ajuns la ureche larma tinerească 
din dreptul curții cu nr. 151... A- 
colo e terenul ide volei și baschet 

a'l colectivului sportiv Minerul 
M.I.C., cu o tribună de aiproape 
500 locuri, care se „umple“nu nu
mai cînd se dispută meciurile ofi
ciale programate de comisia oră
șenească de volei și baschet, ci și 
m după-am iezi le cînd joacă între 
ele echipele colectivului.

Totul a mers bine pînă în toam
na anului trecut, cînd Institutul ide 
Proiectări Carbonifere, în curtea 
căruia se găsea acest teren, s-a 
mutat în altă clădire. Și cum nu 
se putea muta și... terenul, el a 
trecut în folosința Muzeului Arheo
logic de Istorie. Colectivul sportiv 
Minerul M.I.C. nu vai uita nici ri
dată ziua aceea, fiindcă de atunci 
au început și șicanele de tot felul 
făcute de administrația Muzeului,

CARNET
• In ziua de 2 msi se va desfă

șura în Capitală un concurs de 
atletism deschis tinerilor atleți. 

Scopul concursului este verificarea 
stadiului de pregătire a partici-

panților; în funcție de rezultatele pe 
core ei le vor obține, va fi selec
ționat lotul republican de juniori, 
întrecerile vor avea loc <pe stadio
nul Tineretului, după următorul 
program: dimineața de la ora 9: 
5 km. marș; tfec(f); ciocan; 110 
m. g. contra timp; greutate; triplu; 
100 m. contra timp; înălțime: 100 m. 
(i) contra timp; 800 m., 400 m. (f) 
contra timp; 3.000 m.; suliță (f); 
lungime; 4*100 m. (f); 4 X400 m.; 

după amiază, de la ora 16,00: 400 
m.g. contra timp; disc; prăjină; 
200 m. contra timp; 200 m.(f) con
tra timp; 800 m.(f): 400 m. contra 
timp; greutate (f); lungime (f);
1.500 m. obstacole; 80 mg. con
tra tinx>; înălțime (f); suliță;
1.500 m.;‘ 4X100m.; 3X800 m.(f).

• Cu ocazia aniversări: a <fo: ani 
de la înființarea sa, asociația Re
colta organizează, prin colectivul
M.A.S., un concurs atletic care se 
va desfășura în Capitală în ziua de 
2 mai. Cu acest prilej va fi se

lecționată și echipa asociației, care 
va participa la Campionatul repu
blican de atletism pe echipe. In 
cadrul acestui concurs atletul Mi
hai Babaraica va face o tentativă 
<fe doborire a recordurilor republi
cane p? 25 km, 30 km. și 2 ore 
contra timp.

— Luni dimineață a avut loc la

Conferința pe țară a comisiilor
Biroul comisiei centrate de gim

nastică a hotărît, în ședința sa din 
20 aprilie, convocarea conferinței 
anuale pe țară în zilele de 9 și 10 
mai mi București.

— S-a hotărît organizarea con
sfătuirii metodice cu antrenorii din 
țaTă în zilele (te 11-14 mai in Bu
curești. La consfătuire vor fi dez
bătute, printre alte probleme, ur
mă toi. re le: planificarea muncii de 
instruire; prelucrarea exercițiilor 
impuse pentru Jocurile Olimpice 

d'in 1956; regulamentul de arbitraj.
— Luînd în discuție abaterile 

săvirșite de gimnaștii Magdla Sil
viu și Murguteț Vasile din colecti

vul Știința I.C.F., Biroul Comisiei

INFORMAȚII
116.083 LEI PREMIUL I LA 

CONCURSUL PRONUSPVKI nr.16

(etapa din 24 aprilie)

In urma trierii și omologării 
buletinelor depuse la concursul 
PRONOSPORT Nr. 16 etapa din 
24 aprilie, s-au stabilit următoa
rele rezultate:

Buletine depuse 488.774.
Premiul I în valoare de 116.000 

lei a fost obținut de 1 buletin cu 
12 rezuitate exacte.

Premiul II în valoare de 139.300 
lei a fost obținut de 36 buletine 
cu 11 rezultate exacte, revenind 
fiecăruia cite 3.869 lei.

Premiul III în valoare de 
208.952 lei a fost obținut de 364 
buletine cu 10 rezultate exacte, 
revenind fiecăruia cîte 574 lei.

Pentru premiile de consolare a 
fost alocată suma die 24.439 lei.

Premiul I a fost obținut de in
ginerul Sasu Mircea din Tutcea, 
Sir. 14 noiembrie 26.

nejusta
și în primul rîrnd1 die tov. director 
Astancăi Gheorghe. Ba că așa, ba 
că pe dincolo, ba că să se facă o 
altă intrare prin strada Sevastopol, 
.pentru ca în cele din urmă, da
torită intervenției energice a Ofi
ciului Juridic al C.C.F.S., care s-a 
referit la Hotărîrea Consiliului de 
Miniștri nr. 2190, privind utiliza
rea terenurilor și bazelor sportive, 
tov. Astancăi să admită disputarea 
meciurilor de volei și baschet pe 
terenul respectiv, dar cu o... condi
ție: să-i fie prezentată, în preala
bil, o listă de toți cetățenii care 
intră pe teren!

Să zicem că în ceea ce-i priveș
te pe sportivii care joacă, ar putea 
fi satisfăcută cererea „expresă" a 
tov. Astancăi. Dar cum rămînecu 
spectatorii? Trebuie să fie neapă
rat în... evidenta Muzeului Arheo
logic de Istorie, pentru a putea 
urmări un meci de volei sau de 
baschet?

Jc. B.

ATLETIC
sediul C.C.F.S. ședința de validare 
a înscrierilor la campionatul repu
blican pe echipe, în prezența repre
zentanților asociațiilor participante. 
Cu acest prilej au fost luate și o 
serie de hotărîri privind datele de 
desfășurare a etapelor din tur. A- 
ceste date sînt: 7-8 mai; 14-15 mai; 
21-22 mai și 28-29 mai. In același 

timp s-au făcut modificări și în 
privința localităților de disputare. 
Astfel, meciul Locomotiva-C.C.A.- 
Știința care trebuia să se dispute 
în etapa a III-a la Simeria, va a- 
vea loc la Timișoara, iar meciul: 
C.C.A.-Progresul-Dinamo, din eta
pa a IV-a se va desfășura la Bu
curești în loc de Timișoara.

— Lumi se va dlesfășuira la lași 
prima ediție a competiției „Cupa 
Iașilor". Vor lua parte cei mai 
buni atleți din regiunile Moldo
vei. Pentru a mări interesul spec
tatorilor ieșeni față de această 
competiție, Comisia centrală de 
atletism a hotărît ca la întreceri 
să participe — în afară de con
curs — și un Iot destul de nu
meros de atleți fruntași, printre 
care: Icn Opriș, Ilie Savel, Viorel 
Butnaru, Alexandru Stoenescu, 
Ștefan Prisiceanu, Lothar Marks, 
Ion Wiesenmayer, Victor Firea, 
Dumitru Bîrdău, Andrei Demeter, 
Dumitru Zamfir, Iu lins I orfan, 
Ileana Marks, Xenia Miliutin, Du
mitru Tilmaciu, Liana Jung, Me
lania Davidovici, Alexandru Meri- 
că, Ion Knaler, Paul Ion, Paul 
Popescu, etc

centrale de ba chet și gimnastică
Centrale de Gimnastică a hotărît 
sancționarea susnumiților cu sus
pendare pe timp de 2 ani, incepind 
de la 1 ianuarie 1955.

★
In zilele de 29 și 30 aprilie are 

ioc la sediul Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Sport, str. V. Con
ta nr. 16, conferința pe țairă a co
misiei centrale de baschet. In ca
drul conferinței vor fi prezentate: 
darea de seamă a biroului comisiei 
centrale, referate asupra activității 
unor comisii de ba-schet și a unor 
membri ai comisiilor de baschet, 
planul de muncă pentru anul în 
curs și alte probleme interesînd ac
tivitatea la baschet.

Qionosport
■ După Cluj, Oradea, Calafat, 

Petroșani și București unul dintre 
cele mai mari premii a poposit la 
...Tulcea. Inginerul Sasu Mircea de 
la întreprinderea Piscicolă a par
ticipat cu regularitate la PRONO
SPORT. Acum este premiat pentru 
prima dată. La concursul de du
minică el a depus 40 de buletine.

CÎND SE ÎNCHIDE CON
CURSUL nr. 17

Deoarece meciurile prevăzute în 
programul concursului nr. 17 (e- 
tapa din 1 Mai) se dispută luni 
2 mai, acest concurs se închide 
în provincie duminică seaira, iiar 
în Capitală luni 2 mai la orele 
14. Agențiile PRONOSPORT vor 
fi deschise duminică. In progra
mul nr. 17 sînt prevăzute 16 me
ciuri de fotbal dim cefe mai echi
librate înfrunte cu derbiul bucure- 
ștean Progresul București — Di- 
nanfe. București,

Jocurile de fotbal din
se dispută

Toate jocurile din campiona
tul republican categoria A, B, 
tineret și juniori programate 
pentru data de 1 mai, se vor 
disputa la data de 2 mai.

COMISIA CENTRALA 
DE FOTBAL

In Capitală, un meci va avea 
loc sîmbătă 30 aprilie-. Locomo
tiva București — Știința Bucu
rești, pe stadionul din Giulești, 
la ora 17.

Celelalte întilniri programate 
în București se vor disputa luni 
2 mai, după cum urmează:

Stadionul ,,23 August", ora 
17: Progresul București — Di
namo București (cat. A); ora 
16,20: demonstrație de hochei pe

Jocul mtemațiccial de la Arad
Ai treilea și ultimul joc al Se

lecționatei Tineretului din R. P. 
Chineză are loc astăzi la Arad, în

în campionatul categoriei B
FOTBAL DE CALITATE

După cinci jocuri în oare a „ro
dat" o echipă nouă, la Cel de al 
șaselea, Dinamo 6 București a re
ușit să-și concretizeze în goluri 
și in puncte adevărata sa valoare. 
Concepția de joc a acestei echipe, 
valoarea individuală a jucătorilor 
săi — în special cei din tripletă 
și mijlocașii —, precum și spiri
tul de luptă de care aceștia sînt 
animați, au impus pe Dinamo 6 
ca o formație valoroasă care poa
te figura alături de Locomotiva 
București, Progresul C.P.C.S. și 
Metri'ul Uzinele de Tractoare O- 
rașul Stalin, cele mai în formă e- 
chipe de pînă acum.

De altfel, meciurile din ultima 
etapă au arătat că în seria I se 
practică un fotbal de bună cali
tate. Meciul dintre Progresul 
C.P.C.S. și Flacăra Moreni a de
pășit, prin contribuția ambelor e- 
ctipe, nivelul jocului dintre C.C.A. 
și Locomotiva Timișoara; Loco
motive București, prin jocul de 
calitate cu care a învins Flamura 
roșie Sf. Gheorghe (7-0), și-a do
vedit ou prisosință valoarea sa de 
echipă fruntașă; Metalul Uzinele 
de Traataare, care n-a avut joc ofi
cial în ultima etapă, jucînd ami
cal la Ploești cu echipa de cate
goria A Flacăra, și-a arătat ca
pacitatea și forța de luptă, ter- 
minînd la egalitate: 2-2.

Mai sînt cîteva echipe, ca de e- 
xemplu, Metalul București, Loco
motiva Craiova sau proaspetele 
promovate Știința București și 
Știința Craiova, care, față de re
zultatele lor din meciurile de pî
nă acum, merită să fie eviden
țiate. Fără să aibă constanță, prin 
comportările avute în unele me
ciuri ele au dovedit că se pot ri
dica la înălțimea cerințelor unui 
campionat republican. Pentru ace
stea. ca și pentru celelalte formații 
din prima serie, se impune însă 
ca antrenorii să muncească cu 
mai multă perseverență asigurin- 
du-le astfel o constanță în com
portare la nivelul cel mai ridicat.

R. I.

DUPĂ JOCUL DE LA FOCȘANI

Progresul Focșani, care anul tre
cut a fost la un. pas ide retrogra
dare, și-a împrospătat echipa cu 
elemente tinere și valoroase. Suc
cesul echipei fruntașe din seria a 
Ilî-a se datorește în mare parte 
elanului inimoșilor ei jucător:. E- 
chipa din Focșani practică un joc 
viguros cu deschideri în adîncime și 
încearcă uneori cu succes schimbu
rile de locuri. Partida de duminică 
ou Flacăra 1 Mai Ploești, care s-a 
desfășurat pe un vînt puternic, a 
scos în evidență o lipsă importantă: 
jucătorii nu știu să joace contra 
virilului.

Formația ploeșteană, care nu
mără mulți jucători valoroși, ș-a 
prezentat în acesit meci surprin
zător . de slab, resemnată, lipsită 
de însuflețirea cu care luptă în 
imo-d obișnuit pentru obținerea vic
toriei. Este o lipsă esențială, care 
îmofedicâ echipa să-și valorifice 
calitățile și cara trebuie să. atra
gă atenția în mod special condu
cerii și antrenorului secției de fot
bal.

Arbitrajul a avut multe lipsuri. 
Arbitrul Eugen Lazăr (Adj'ud) a

campionatele republicane 
luni 2 mai

iarbă; ora 14,30: Progresul 
București — Dinamo București 
(tineret).

Stadionul Dinamo, ora 8.30: 
Metalul București — Progresul 
București (juniori) ; ora 10.30 : 
Metalul București — FI. roșie 
Sf. Gheorghe (cat. B).

Stadionul Dinamo (teren II), 
ora 10,30: Tînărul Dinaimovist I 
București — Locomotiva T. Se
verin (juniori).

Teren Progresul CCS (Du- 
-iești), ora 17: Progresul CPCS 
— Tinărul Dinamovist Pitești 
(juniori).

Teren FI. roșie (Belvedere), 
ora 17: Știința București—Vo
ința Focșani (juniori).

compania echipei Flamura roșie A- 
rad. Intîlnirea promite un specta- 
col de bună calitate.

apreciat greșit o serie de poziții 
de ofsaid, nu a aplicat legea avan
tajului și nu a sancționat atitu
dinea jucătorului local N'cufeseu, 
care l-a lovit intenționat pe Gîr- 
lea (Flacăra Ploești). De ase
menea, el a sancționat greșit cu 
lovitură liberă indirectă un fault 
în careu comis asupra jucătorului 
Frigescu (Progresul).

Greșelile săvîrșite dovedesc că 
arbitrul Eugen I azăr nu este su
ficient de preocuoat de buna sa 
pregătire. Colegiul central de ar
bitri trebuie să fie mai atent și 
să delege arbitri bine pregătiți, 
care să asigure meciurilor de ca
tegoria B o desfășurare normală.

TR. I.

O LUPTA ECHILIBRATA

De fiecare dată cînd pasionați! 
fotbalului poartă discuții pe mar
ginea ultimelor meciuri, analizează 
etapele viitoare și clasamentele 
categoriei B, ei sînt de acord că 
seria a II-a se prezintă la un 
nivel mai ridicat, atît prin valoa
rea celor 14 echipe, cît mai cu 
seamă prin echilibrul de forțe 
care există între aceste echipe. Cu 
alte cuvinte, lupta care se dă aci 
pentru calificarea unei echipe în 
categoria A este cu mult mai dîr- 
ză decit în celelalte două serii. 
Și lucrul acesta îi apare limpede 
oricui dintre cei ce se interesează

Locomotiva București — Progresul C.P.C.S. 4-2 (3-1)
La sfirșitul unui meci de bună 

calitate. Locomotiva București a 
obținut o nouă victorie concluden
tă, învingind cu 4-2 (3-1) pe Pro
gresul C.P.C.S. Meciul a fost pen
tru ceferiști mult mai dificil decit 
arată scorul. Progresul s-a ridicat 
în cea mai mare parte din timp la 
înălțimea învingătorilor, a creat 
numeroase faze periculoase, de- 
monstrind aceeași tehnică indivi
duală cu care s-a afirmat în atitea 
rînduri. Cu atît mai valoroasă 
este victoria Locomotivei, realizată 
datorită unui joc simplu dar eficace.

Acțiunile rapide de la o poartă 
la alta au asignat întilnirii un 
nivel tehnic superior chiar unor 
meciuri de categoria A. O ocazie 
ratată de Georgescu, care întîrzief 
să tragă, permițindu-i lui Vărzan 
să degajeze, face ca mingea să a- 
jungă la Călin și apoi la Olaru, 
care înscrie nestingherit: 1-0 (min. 
16). O acțiune asemănătoare per
mite lui Roman să înscrie cel de al 
doilea gol (min. 31). Un minut 
mai tîrziu. Olarii scapă pe lingă 
Neamțu și înscrie: 3-0. Meciul nu 
este jucat. Ene, de la 6 m., trimite 
mingea pe lingă poartă, iar Geor
gescu, singur în fața porții (min. 
36), trage puternic în bară. Pri
mul gol al Progresului este mar
cat prin Ene, dintr-o „neînțele- 
gere‘“ între Ganbeloti și Cotnari 
(min. 40). Cel de al patrulea gol 
al Locomotivei este înscris de Că
lin în urma unei greșeli a apărării

Campionatul echipelor 
de tineret

Lupta pentru primul loc conti
nuă și după a zecea etapă a cam
pionatului, între formațiile de tine
ret ale echipelor Progresul Bucu
rești și C.C.A. lată cum arată cla
samentul după meciurile ide dumi- 
niică : 

1. Progresul Buc. 9 7 2 0 29: 9 16
2. C.C.A. 9 6 3 0 16: 6 15
3. Avîntui Reghin 9 5 2 2 15:12 12

4. Flacăra Ploești 8 4 3 1 21:11 11
5. Dinamo București 10 4 3 3 16:10 11
6. FI. roșie Arad 10 4 3 3 15:14 11
7. Dinamo Orașul Stalin

10 4 1 5 16:15 9
8. Știința Timișoara 9 3 3 3 15:18 9
9. Locomotiva C-ța 8 3 2 3 12:14 8

10. Știința Cluj 9153 15:16 7
11. Locom. Tg. Mureș 9 1 3 5 11:22 5
12. Minerul Petr. 9 0 3 6 7:26 3
13. Locom. Timișoara 9 0 1 8 8:23 1

do fotbal și urmăresc evoluția fie
cărei echipe din seria a Il-a. iată, 
de pildă, că nu mai puțin de 6 
echipe își dispută în mod direct 
întîfetatea și dreptul de a juca în 
categoria A, iar dintre acestea 
Metalul Reșița, Progresul Oradea 
și Locomotiva Cluj au pentru mo
ment un avantaj minim <fe puncte 
față de Metalul Hunedoara, Cîm- 
pia Turzii și Flacăra Mediaș.

O altă caracteristică a acestei 
serii este și faptul că rezultatele 
meciurilor sînt foarte diferite de 
la o etapă la alta și că acest lucru 
nu se datorește în principal in
constanței echipelor ci valorii 
foarte apropiate dintre cele 14 for
mații.

Pe de altă parte, avantajul te
renului este mai bine concreti
zat în această serie, pentru că 
echipele au o destul de bună pre
gătire și stat de forțe sensibil 
apropiate. Astfel, prima clasată. 
Metalul Reșița, a pierdut meciul 
de la Arad cu Metalul, clasată pe 
locul 13, Progresul a pierdut ta 
deplasare la Mediaș dar a învins 
acasă pe Metalul Cîmpia Turzii, 
ete.

Față de aceste lucruri, meciu
rile din această serie constituie 
aproape săptămtaal, tot atâtea 
„derbiuri" și fac tot mai intere
santă lupta pentru primul loc.

R. V.

Progresului (min. 58). Scorul ajun- 
ge Ia 4-2 în min. 68, cînd Ene 
transformă o lovitură de la 11 
metri, acordată în urma faultului 
comis' asupra lui Virgil Fierea. Ar
bitrul Gh. Dumitrescu a greșit în 
faza care a dus la comiterea faul
tului, întrucât V. Flarea, așa cum a 
semnalat și arbitrul de tușă, s-â 
găsit în poziție clară de ofsaid.

Peste 15.000 de spectatori pre- 
zenți în stadionul Giulești au putut 
urmări jocul bun al următoarelor 
formații: -

LOCOMOTIVA: Corn ara-Gar be lo
ti, Vărzan, Macri-Ferenczi, Langa- 
Călin, Roman, Olanu, Ava®- 
lichioaiei, Milea.

PROGRESUL: Bocianu-Neamțu, 
Stancu, Ștefănescu-Țîrcovireicu, Ma- 
ior-Copil, Ene, Bukossy, Geor
gescu, V. Florea.

R. JL1ESCU

★
SERIA a H-a 

METALUL C. TURZII — META
LUL HUNEDOARA l—l (0—•)

C. TURZII 27 (prin telefon). - 
Intîlnirea restanță dintre Metalul 
din localitate și Metalul Hunedoara 
s-a terminat cu un rezultat de ega
litate, după un joc viu disputat.
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Pugiliftii noștri i-au întrecut nou
PLOEȘTI, (prin telefon de la 

trimisul nostru} Sala Uzinelor 
„1 Mai“ din localitate s-a do
vedit neîncăpătoare pentru nu
mărul mare de spectatori care au 
ținut să asiste la întâlnirea pu- 
gillstică dintre selecționata suede
ză și boxerii nomîni.

Iată cum s-au desfășurat intîl- 
nirile:

Categoria muscă: In cel mai 
spectaculos meci al serii, au în
crucișat mănușile Toma Ilie și 
Roland Johansson. Toma Ilie a 
făcut o partidă excelentă. Calm, 
sigur pe sine și bine blocat, el a 
trimis lovituri puternice care și-au 
atins mereu ținta. Johansson a dat 
o replică dârză căuFnd să impună 
lupta de '.a distanță, dar Toma

Ilie l-a urmărit mereu cu „serii" 
puternice. In repriza a Il-a un 
croșet de stînga l-a trimis pe 
suedez la podea pentru opt secun
de. Toma ilie a obținut victoria la 
puncte deschizîrrd seria succeselor 
noastre (1—0).

Categoria cocoș: Victor Schiopu 
a utilizat o tactică foarte inteli
gentă în meciul cu Werner Was- 
sen. El și-a „așteptat" adversarul, 
„contrtndu-'.“ eficace și dezlănțu
ind atacuri prin surprindere. In 
repriza a 11-a. Wassetr a fost tri
mis la podea. învingător la punc
te, Victor Șchiopu. (2—C).

Categoria ușoară: Evert Hog- 
berg l-a învins la puncte pe Mi
hai Stolen. Suedezul s-a prezentat 
bine pregătit tehnic, locnnd în

După jocurile rugbiștilor romini 
în R. Cehoslovacă

Cele două întîlniri susținute de 
rugbiștii noștri în Republica Ceho
slovacă la Olomouc și la Brno, 
au însemnat un bun prilej de a 
cunoaște gradul de dezvoltare a 
rugbiului practicat de vecinii noș
tri, precum și un serios examen 
al selecționabililor noștri în ceea 
ce privește jocul în condiții mad 
puțin obișnuite.

In desfășurarea jocurilor, repre
zentanții noștri au arătat că și-au 
însușit numeroase deprinderi teh
nice, dar mai trebuie insistat în 
special în ceea ce privește precizia 
aruncărilor din margine, a lovi
turilor de transformare și a orien
tării tactice în funcție de adversar.

Deși lipsiți în primul joc, după 
patru minute, de aportul ofensiv 
al fundașului Alexandru Penciu, 
accidentat, și deși obosiți după 
un drum lung, jucătorii noștri au 
înscris trei încercări într-o parti
dă disputată mult mai aproape de 
spiritul regulamentului decît cea 
de a doua. In ambele jocuri gazde
le au prezentat dispozitivul de a- 
părare al treisferturilor cu trei 
centri prin intercalarea jucătorului 
din linia a treia Plehaty în acest 
compartiment. Față de această a- 
șezare a treisferturilor adverse, ju
cătorii noștri nu au reușit să con
cretizeze superioritatea calitativă 
cu toate că fazele de atac s-au 
succedat de numeroase ori. S-a 
încercat înscrierea de puncte din

fazele clasice pe treisferturi, negli- 
jindu-se faptul că cehii cu trei 
centri aveau o superioritate nume
rică. Deși indicațiile date au fost 
de a se recentra atacul, după ac
cidentarea mijlocașului la deschi
dere Chiriac, s-a greșit continuîn- 
du-se atacurile cu linia de trei
sferturi, deși s-a văzut că plecă
rile aripii de pe partea închisă la 
deschidere au fost un real pericol 
pentru apărarea cehă ; iar plecările 
mijlocașului de grămadă cu linia 
a treia și grămezile întoarse ur
mate de dribling ar fi dus la o 
stabilizare a jocului pe înaintare 
forțindu-se astfel retragerea liniei 
a treia (Plehaty).

In orice caz. intr-o partidă cu o 
desfășurare anormală — placaje cu 
întîrziere și durități excesive — 
jucătorii noștri au fost dominați 
de o reținere justificată de a juca 
balonul mai precis, și mai eficace.

Jucătorii cehi și-au îmbunătățit 
jocul în ce privește prinderile din 
margine, tragerea mingii în gră
mada ordonată precum și practi
carea grămezilor deschise din mar
gine. Prezintă însă aceleași lipsuri 
de orientare în atac, unde prac
tică invariabil loviturile de picior, 
„de urmat" chiar cînd atacă su- 
pranumeric, în loc .să joace balonul 
la mînă.

pe boxerii suedezi
linie și păstrând inițiativa. Stoian 
a boxat in stilul său obișnuit, foar
te lent, descurcîndu-se greu în 
lupta corp la corp. (2—1),

Categoria mijlocie mică: Bertil 
Larsson s-a dovedit mult mai bine 
pregătit decît în primul său meci. 
El s-a mișcat foarte bine, a plasat 
lovituri eficace și a dat dovadă de 
multă combativitate. Petre Popescu 
s-a comportat curajos dar a fost 
depășit de cunoștințele telnice ale 
adversarului. Victoria la puncte i-a 
revenit lui Larsson (2—2).

Categoria mijlocie: După un în
ceput timid, „de tatonare". Vasile 
Tiță a cucerit un avantaj hotărîtor 
in repriza a Il-a. El a pornit fu
ribund la atac, impunînd lupta de 
aproape și trimjîndu-l pe Soren 
Darrielsson la podea pentru opt 
secunde. Repriza a Ill-a i-a 
găsit pe ambii boxeri istoviți. Tiță 
a cucerit o valoroasă victorie la 
puncte în fața unui adversar difi
cil, cu garda inversă, avantajat de 
alonjă. (3—2).

Categoria semigrea: Ghețu Ve- 
licu a dispus la puncte de Folke 
Standberg după un meci destul de 
confuz dar viu disputat. Ghețu Ve- 
licu a depus eforturi deosebite 
pentru a cîștiga această intîlnire. 
lrrtrucît a intrat pe ring suferind 
de dureri intercostale. (4—2).

In Psnîtele aceleiași categorii. 
Petre Zaharia a trecut cu succes 
examenul in fața lui Stig Johans
son după o întrecere echilibrată. 
(5-2).

Categoria grea : Eugen Furesz, 
mult schimbat în bine, l-a depășit 
categoric la puncte pe Lenard Ris- 
berg. Furesz a apFcat numeroase 
croșeuri și directe în repriza I și 
a Il-a (6—2).

In ultimul meci al galei. Dumi
tru Ciobotairu I-a înirtlnit din nou 
pe Brol Sandgren. Suedezul a a- 
buzat de multe obstrucții dar C:o- 
botaru a reușit să-l trimită de trei 
ori la podea. Ciobotaru a cîștigat 
o victorie detașată la puncte 
(7—2). încheind astfel șirul vic
toriilor boxerilor noștri.
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Traseul competiției cicliste ,’Cursa Păcii" din acest an.

Echipa de ciclism a R.P.R. a plecat la Praga

N. PĂDUREANU 
antrenor de stat

Ion Dobre, intrat la deschidere, este placat in ultima instanță de 
fundașul Boubin, în jocul Bucure ști—Praga.

Campionatul de tir pe echipe 
al Capitalei

In etapa a IV-a a campionatului 
pe echipe (armă sport 3x10) al 
orașului București s-au înregistrat 
următoarele rezultate :

Masculin: Rez. de muncă II— 
Flacăra Baza I 4-6, Constructorul 
IPC—Voința PS I 8—2, Avîntul 
Fl. R. Comerț 6—4, C. S. Armata 
—Dinamo IX 6—4, Recolta MAS 
—Progresul OMC 4—6, Progresul 
Sănătatea—Minerul MIC 4—6, Di
namo I B—Știința I 4—4. Dinamo 
VI—Voința PS II 4—6, Locomoti
va Grivița Roșie—T. Dinamovist 
0—10 ; feminin : Avîntul—Dinamo 
IX 0—8, Locomotiva Grivița Ro
șie—Constructorul IPC 6—4.

I*

pentru a participa
Luni, 2 maț, la Praga, capi

tala Republicii Cehoslovace, se 
va da plecarea în prima etapă 
a celei die a VIII-a ediții a 
„Cursei Păcii". Ca și în edițiile 
precedente, cei mai buni cicliști 
amatori din numeroase țări se 
vor prezenta la startul acestei 
competiții, închinată păcii și 
prieteniei dintre popoare.

Echipa de ciclism a țării 
noastre a participat cu regula
ritate la toate edițiile acestei 
competiții. Și în acest an, cei 
mai valoroși alergători din 
R.P.R. își vor încerca puterile 
de-a lungul celor peste 2000 
km. cit măsoară cursa, alături 
de cei mai buni cicliști amatori 
din lume. In urma desfășurării 
tradiționalei competiții cicliste 
„Cursa Scmteii", care în fiecare 
an constituie un ultim criteriu 
de selecționare, a fost desem
nată echipa R.P.R. Ea este al
cătuită din următorii sportivi: 
Constantin Dumitrescu, cam
pion de mare fond, victorios în 
circuitul R.P.R. pe anul 1954, 
al 8-lea în Turul Egiptului din 
aoest an. Gabriel Moiceanu, 
campion de fond pe anul 1954, 
Nicolae Maxim, cîștigătorul 
„Cursei Scmteii" ediția 1951, 
Ștefan Sebe, unul dintre cei 
mai buni tacticieni, Constantin 
Istra te un excelent „cățărător", 
și tinănul Ludovic Zanoni, în 
vîrstă de 20 ani, o mare spe
ranță a ciclismului nostru. E- 
chiipa noastră a părăsit Capi
tala miercuri dimineața, ple- 
cînd cu avionul ta Praga.

Dintre celelalte echipe parti
cipante se remarcă formația 
R. Cehoslovace, victorioasă în 
ediția de anul trecut, care și 
de diata aceasta va fi condusă 
ude maestrul emerit al sportului 
Jan Vesely, renumit tactician 
în cursele de lung kilometraj. 
De reținut elementele tinere din 
echipă Șvab și Kubr.

la „Cursa Păcii“
Echipa R. P. Polone, are ci

cliști de bază în Krolak, Kla- 
tănski și Wilcsewski, care, a- 
lături de ceilalți echipieri s-au 
antrenat in mod deosebit O e- 
chipă a cărei participare este 
așteptată cu viu interes este 
oea a U.R.S.S., care, pentru a 
doua oară, ia startul în aceas
tă probă. Alergători ca Nemi- 
tov, Cijikov și Verșinin sînt 
bine cunoscuți pe plan interna- 
ționaL Cicliștii bulgari, învin
gători în Turul Egiptului din 
anul acesta, au avut totdeauna 
comportări remarcabile în 
„Cursa Păcii". Din formația 
lor, notăm pe Koțev, Dimov și 
Gheorghiev.

Din restul echipelor străine, 
se desprinde formația daneză 
în frunte cu Pedersen, cîștigă
torul Cursei Păcii din anul 
1953, și Oestergaard. Belgienii 
vor avea cel mai bun om în 
Ruvet, secondat de Loveren. 
Anglia va prezenta o echipă 
complet nouă, cei mai valoroși 
cicliști fiind Staley Brittain și 
Ray Booty.

Echipe bine puse la punct 
vor prezenta Austria, Norvegia 
Suedia și Egiptul, ai căror a- 
lergători au acumulat o preți

oasă experiență de-a lungul 
desfășurării celui de al 11-lea 

tur ciclist al țării lor.
Formația Republicii Demo

crate Germane, care s-a pre
gătit timp de o lună alături 
d'e cicliștii noștri, a ară
tat atît în concursurile de 
verificare de la Cluj, cît și re
cent în „Cursa Scînteii", pe 
care au cîștigat-o, o bună pre
gătire fizică și tactică, fapt care 
ne-o prezintă cu șanse mari în 
cursa care începe luni la Praga. 
Din lotul german se desprinde 
A. Schur, campion mondial uni
versitar pe anul 1954, Benno 
Funda, cîștigătorul „Cursei 
Scînteii" din anul acesta și 
Gr up pe.

SPORTIVII ITALIENI SEMNEAZĂ APELUL DE LA VIENA

Primele întîlniri internaționale de baschet ale anului

ROMA, 27 (Agerpres). —
In Italia continuă stringerea de 

semnături pe Apelul de la Viena 
împotriva pregătirilor unui război 
atomic.

In cîteva centre populate Apelul 
a fost semnat de marea majorita
te a populației. Astfel, la Spitam- 
berto (provincia Modfena) Apelul 
a fost semnat de întreaga popu
lație.

Apelul Consiliului Mondial al 
Păcii este sprijinit pe larg și dte 
cercurile sportive din Italia. El a 
fost semnat printre alții de Duilio 
Lo, campionul Italiei la box lia 
categoria ușoară, Stefano Gagie- 
ro, recordman la ciclism, semnând 
Apelul a declarat: „Sportul are 
ne viole d'e pace și cred că orice om 
trebuie să aducă o contribuție 
maximă la consolidarea păcii".

Activitatea internațională de bas
chet a anului va fi inaugurată du

minică. Cu această ocazie vor evo
lua în Capitală două selecționate 
— una massulină și alta femi
nină — elvețiene. In partidele de 
duminică, echipa feminină elveția
nă va întîlni formația Știința I.C.F., 
iar selecționata masculină elve
țiană va juca cu selecționata Bu

curești. Luni oaspeții vor susține 
noi meciuri: echipa feminină cu Lo
comotiva București iar echipa mas
culină cu Selecționata Tineretului.

Baschetbaliștii și baschetbalistele 
noastre și-au început pregătirile în 
vederea acestor întreceri internațio
nale. Oaspeții sînt așteptați să so
sească hi Capitală in cursul zilei 
de vineri.

0 nouă întîlnire internațională de box
După întrecerile susținute în 

compania boxerilor suedezi, pugi
liștii noștri se află acum în fața 
unui nou examen internațional: 
cele două întîlniri cu reprezenta
tiva Elveției. Zilele trecute, fede
rația elvețiană die box a comuni
cat telegrafic la București lotul 
care va face deplasarea în Capi
tala țării noastre. El are urmă
toarea alcătuire : Frederic Hand- 
schin (cocoș), Louis Vogt (pană), 
Christian Zog (pană), Dominique 
Perroulaz (semiușoară), Gerard 
Andre Michaut (ușoară), Johann 
Walter Spiess (semimijlocie), Max

Meyer (semimijlocie), Ernest Mon- 
nier ( mijlocie-ușoară), Johann 
Buechi (mijlocie) și Charles Hen
ry Neuenschwander (semigrea). 
Cel mai cunoscut dintre pugiliștii 
elvețieni, care sosesc azi diminea
ță în Capitală, este „mijlociul" 
Johann Buechi care ane la activ 
o îndelungată activitate interna- 
țiotnală. De asemenea, Ernest Mon- 
nier, Gerand Andre Michaut și 
Louis Vogt sînt boxeri de deose
bită valoare. Pugiliștii elvețieni 
vor evolua la București și la Cluj. 
Reuniunea de la București va a- 
vea loc probabil sîmbătă seara în 
sala Floreasca.

Rezultate de valoare ale înotătorilor sovietici
MOSCOVA, 27 (Agerpres). — 

TASS transmite:
Timp die trei zile s-a desfășurat 

la Moscova un mare concurs de 
natație dotat cu premiul ziarului 
„Komsomotskaiia Pravda". La în
treceri au luat parte echipele se
lecționate ale asociațiilor sportive 
„Dinamo", „Spartak", „Rezervele 
de Muncă", „Lokomoliiv", „Bure- 
vestrtik" și Clubul sportiv central 
al Ministerului Apărării al U.R .S.S. 
Victoria a revenit echipei Clubu
lui sportiv central al Ministerului 
Apărării al U.R'.S.S.

In cursul întrecerilor înotătorii 
au obținut rezultate remarcabile, 
dintre care unele reprezintă noi 
recorduri unionale. Iată cîteva 
dintre rezultatele înregistrate:

400 m. liber (femei) Arma Pa
vlova 5’36“5/10; 200 m. bras
(bărbați) ArKadii Golovcenko 
2’41“0; 100 m. liber (bărbați) Vi
talii Sorokin. 58”7/10; 1500 m. li
ber : Vladimir Lavrinenko 19’3” 
4/10.

Toate aceste rezultate au fost 
obținute într-un bazin în lungime 
de 50 m.

Numeroase înscrieri
la campionatele europene de baschet

Budapesta, (Agerpres). —
După cum s-a mai anunțat, cea 

de a IX-a ediție a campionatelor 
europene masculine de baschet va 
avea loc anul acesta între 8 și 
29 iunie, la Budapesta. Pînă în 
prezent și-au anunțat participarea

la această competiție echipele: 
U.R.S.S., R. D. Germane, Angliei, 
Austriei, Bulgariei, Franței, Gre
ciei, Israelului, Italiei, R.P. Po
lone, R.P.R., R. Cehoslovace, Elve
ției, Turciei, Iugoslaviei și R.P. 
Ungare.

PE SCURT
• In cadrul unui meci de antrena

ment, echipa de hochei pe gheață a 
R.P. Romîne care se află în prezent în 
R.D, Germană a susținut săptămîna 
trecută la Berlin o întîlnire cu re
prezentativa R. D. Germane. Victo
ria a revenit echipei gazdă cu 3-2 
(2-2; 0-0; 1-0).

■ Atletul polonez Janusz Sidlo va 
evolua la 26 mai pe stadionul olimpic 
din Helsinki, unde va întîlni în ca
drul unul concurs atletic pe cei mai 
buni sulițași finlandezi: Nikinien șj 
Hytianen.

■ La 5 iunie, reprezentativa de 
fotbal a R. Cehoslovace va susține 
un nou meci internațional. De data 
aceasta, fotbaliștii cehoslovaci vot 
întîlni la Bruxelles echipa reprezen
tativă a belgiei. In aceeași zi, repre
zentativa secundă a R. Cehoslovace 
va întîlni la Luxemburg reprezen
tativa de fotbal a acestui stat.

gg La Cairo s-a desfășurat tradițio. 
nala probă de maraton nautic pe 
fluviul Nil, pe distanța de 41 km 
Au participat 32 de înotători din U 
țări. Victoria a revenit înotător . 
Hamed Mustafa (Egipt) care a par
curs distanța în 8:15.00.

< La 15 iunie se vor desfășura la 
Belgrad campionatele internați:-ale 
de atletism ale orașului La aceste 
întreceri au fost invitați o serie de 
atleți fruntași din Europa, ca Zato 
pek, Kuț, Szentgali, Kovacs, Pirie, 
Chataway, Futterer, Lueg, Lansky, 
Junghwirth, etc.

■ In orașul Johannesburg (Africa 
de sud), în cadrul unui concurs atle
tic, atletul Price a sărit 7,70 m. în 
lungime, stabilind un nou record al 
Africei de sud. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Stuart 7,67 m. și 
Parnell 7.61 m.

■ Federația de gimnastică din 
R. P. Polonă a trimis o adresă Fe
derației de specialitate din Suedia 
prin care invită la Varșovia repre
zentativa de gimnastică a Suediei.

B Inotătoarea olandeză Mary Kok 
a stabilit recent un nou record mon
dial la 100 m. fluture, obținînd 
timpul de 1:13,8. Vechiul record mon
dial aparținea înotătoarei Mânu 
(S.U.A.) 1:14,0.
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