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PENTRU RIDICAREA CALITĂȚII 
GIMNASTICII NOASTRE

Voleibaliștii sovietici au sosit la București
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LUCRĂRILE recentei confe
rințe pe țară a Comisiei cen
trale de gimnastică au prile

juit o amănunțită analiză a reali
zărilor și lipsurilor care au mar
cat activitatea desfășurată în a- 
ceastă ramură de sport în decursul 
ultimului an. S-a arătat, cu a- 
ceastă ocazie, că gimnastica spor
tivă a înregistrat un vizibil progres 
atit in ceea ce privește activitatea 
de masă cît și din punct de vedere 
calitativ. Și dacă dezvoltarea acti
vității de masă este oglindită în 
numărul mereu crescînd zi pârtiei; 
panților la competițiile de amploa
re ca Spartachîada sindicală, cam
pionatele școlare sau cele univer
sitare, creșterea nivelului tehnic au 
dovedit-o rezultatele bune obținute 
de fruntașii gimnasticii noastre în 
competițiile interne, dar mai ales în 
cele internaționale. Se știe, de e- 
xemplu, că echipa feminină a ță
rii noastre a cucerit locul IV ia 
Campionatele mondiale desfășurate 
anul trecut la Roma. Acest exce
lent rezultat care a contribuit la 
creșterea prestigiului mișcării spor
tive din Republica noastră Popula
ră, a fost confirmat nu mult mai 
tîrziu in cadrul Jocurilor Mondiale 
Universitare de vară de la Buda
pesta, unde aceeași echipă s-a cla
sat pe locul III.

Fără a obține rezultate la fel de 
valoroase, gîmnaștii noștri fruntași 
au dovedit și ei un sensibil pro
gres. In concursul internațional 
care a avut loc în primăvara anu
lui trecut la Budapesta, cu partici
pare» gimnaștilor bulgari, maghiari, 
polonezi și romîni, Andrei Kerekeș 
a ocupat locul 1 la inele și locul 
V în clasamentul individual com
pus. De asemenea, Frederic Oren- 
di s-a clasat al doilea Ia bară și 
al VII-lea la individual compus. In 
concursul din cadrul J.M.U.V., A. 
Kerekeș a figurat la toate probele 
între primii 20, îar la inele a ob
ținut locul 7.

Desigur, gimnastica masculină 
se află încă Ia un nivel tehnic infe
rior celui atins de gimnastica fe
minină. Această stare de lucruri 
este urmarea unei preocupări mai 
mari față de gimnastica feminină, 
preocupare manifestată atît în co
lective cît și de forurile superioare, 
inspecția de specialitate din 
C.C.F.S. și Comisia centrală de 
gimnastică. S-a considerat în mod 
greșit că gimnastic» feminină, dînd 
rezultate bune și imediate— după un 
antrenament de mai scurtă durată 
— trebuie să se bucure de o aten
ție deosebită, lăsîndu-se gimnastica 
masculină oarecum pe planul ai 
doilea. Și astfel, în gimnastica 
masculină a continuat să se mani
feste o lipsă de omogenitate care 
abia în ultimul an a început a fi 
lichidată în urma unei juste orien
tări în această problemă. Dacă a- 
cum un an existau în țara noastră 
numai trei gimnaști la categoria 
maeștri care au-totalizat peste 100 
puncte, în campionatele R.P.R. pe 
echipe din acest an au fost cinci 
gimnaști care au depășit această 
cifră. In aceeași perioadă de timp 
numărul gimnaștilor care au acu
mulat peste 90 puncte a crescut de 
la 8 la 13. Aceasta a dus și la o 
creștere a mediei primilor șase cla
sați de Ia 100 puncte în aprilie 
1954 la 104 puncte în mai 1955.

Trebuie subliniat, de asemenea, 
iaptul că Ia. finalele Spartachiadei 
sindicale ca și la campionatele 
R.P.R. pe echipe din acest an, nu
mărul echipelor masculine a fost 
superior celui de anul trecut. Este 
lesne de înțeles că printr-o muncă 
perseverentă și prin folosirea me
todelor înaintate de antrenament, 
din rîndul acestor gimnaști se vor 
ridica elemente pentru echipa re
prezentativă a țării. Este necesar 

însă ca asociațiile sportive să spri
jine într-o mai largă măsură atra
gerea și continua pregătire a gim
naștilor ca și a gimnastelor din co
lectivele lor sportive. Pentru acea
sta este indicat să se creeze noi 
secții de gimnastică sportivă în co
lective, să se doteze secțiile cu să
lile șj aparatele necesare, să se re
curgă la antrenori pricepuți. De a- 
semenea, este de dorit să se renun
țe Ia preocuparea unilaterală ma
nifestată de colective ca Metalul 
Reșița (care are numai echipă 
masculină cu gimnaști de categorii 
superioare), Metalul Cluj, Construc
torul București (ambele doar cu e- 
chipe feminine cu gimnaste de ca
tegorii superioare) ș.a. Trebuie con
solidat și dezvoltat progresul gim
nasticii feminine care este mai ac
centuat ca în gimnastica mascu
lină. Astfel, în aprilie 1954, 12 
gimnaste din categoria maestre au 
realizat peste 60 puncte, în timp 
ce anul acesta, la recentele cam
pionate R.P.R. pe echipe, 20 de 
concurente au depășit 64 puncte. 
Media primelor zece clasate era a- 
nul trecut de 66,40 puncte, pentru 
ca anul acesta media primelor opt 
să fie 73,03 puncte, iar a următoa
relor opt 68,60 puncte. Deci, la pri
ma grupă de opt gimnaste rezultă 
o medie pe aparat de 9,20 puncte.

Este demn de sublimai faptul că 
între timp, — ținînd seama de ex
periența dobîndită la campionatele 
mondiale și la J.M.U.V. și de 
amendamentele privind exercițiile 
liber alese — au fost introduse în 
exerciții elemente mai dificile, 
ceea ce a mărit valoarea lor 
dar a cerut, totodată, un efort spo
rit din partea gimnastelor și gim
naștilor. Nu însă totdeauna ingreu- 
narea exercițiilor s-a făcut ținîndu- 
se seama de capacitatea gimnastu
lui sau a gimnastei de a invăța și 
perfecționa noul exercițiu în perioa
da de timp de care dispunea pînă 
la una din competițiile importante 
(Spartachîada sindicală, campiona
tele R.P.R.). Așa s-a întimplat, da 
exemplu, cu Marcela Bertea, căreia 
i s-au îngreunat mereu exercițiile li
ber alese, fără a se ține seama de 
posibilitatea ei de a acumula baga
jul tehnic și de timpul necesar pen
tru a perfecționa și stiliza aceste 
exerciții. La gimnasta Uta Schland, 
în schimb, antrenorul a ținut seama 
de raportul dintre greutatea exerci
țiului și capacitatea ei de asimilare, 
iar urmarea a fost că această sporti
vă a înregistrat un continuu progres 
în ultimul z<n (64,05 puncte în 
aprilie 1954 — 66,45 puncte în de
cembrie 1954 și 73,50 în mai 1955). 
Desigur, se mai pot da exemple 
atît pozitive cît și negative.

Este, deci, absolut necesar ca 
antrenorii care se ocupă de pregă
tirea gimnaștilor și gimnastelor 
din categorii superioare să respec
te acest raport, să se îngrijească 
de creșterea măiestriei gimnaștilor 
la un nivel cît mai înalt, folosind 
în acest scop înaintata experien
ță a școlii sovietice de gimnastică, 
insuflînd sportivilor pe care îi pre
gătesc seriozitate și perseverență. O 
serie de antrenori trebuie să renun
țe hotărît la atitudinea lor de nepă
sare față de documentele de pla
nificare. mai ales cînd este vorba 
de gimnaști din categoriile supe
rioare.

In fața gimnaștilor noștri frun
tași stau sarcini importante: întîl- 
niri internaționale, concursul din 
cadrul întrecerilor Sportive Priete
nești de la Varșovia, îar la sfîrși- 
tul anului viitor Jocurile Olimpice. 
In cea mai strînsă colaborare cu 
antrenorii, ei trebuie să se strădu
iască să ajungă la un nivel ridicat, 
care să le permită să obțină re
zultate valoroase, contribuind în a- 
cest fel la creșterea prestigiului 
sportiv al patriei noastre.

Echipele de volei ale Uniunii Sovietice la sosirea pe aeroportul 
Băneasa,

Motocicliștii încep întrec&rHe în campionatul de viteză in coastă
Anul acesta, ca și in ediția 

precedentă, campionatul motoci - 
clist de viteză în coastă al R.P.R. 
se va desfășura în două probe. 
Prima probă va avea loc la Me
diaș și va începe mîine dimineață 
odată cu urcările oficiale de an
trenament, iar cea de a doua în 
zilefe de 17, 18 și 19 iunie, la 
Cluj, pe tradiționalul traseu de 
pe dealul Feleacului.

Cursa de coastă de la Mediaș 
se va desfășura în organizarea co
lectivului sportiv Flacăra Mediaș 
pe dealul numit ..Hula". Traseul 
probei de campionat măsoară 3.100 
rn. și prezintă 16 viraje mari, 
dintre care 8 în dreapta și 8 în 
stingă. Suprafața traseului, este 
asfaltată numai pe o mică por
țiune cea mai mare parte din tra

ce. ,

In timp ce la Varșovia lucră, 
rile marelui stadion pe care se vor 
desfășura principalele întreceri 
sportive ale Festivalului și pe sa
re, de altfel, va avea loc deschi
derea acestei mari întîlniri a tine
retului lumii, progresează cu iu
țeală, în țara noastră o bună par
te a activității tineretului este în
chinată acestei sărbători. Cu ace
lași avînt cu care constructorii 
stadionului de la Varșovia ridică 
cei 35 km. de tribună, care vor 
putea primi exact 77.508 specta
tori, pretutindeni pe întinsul Repu
blicii noastre tineretul cinstește cel 
de al V-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților pentru 
Pace și Prietenie prin noi reali
zări în muncă și în sport.

La Oradea va fi inaugurată în 
curînd o frumoasă bază sportivă 
a colectivului Voința din locali
tate. Pentru ca lucrările să de 
terminate la timp, zeci și zeci de 
tineri și tinere au lucrat zi de 
zi pentru a contribui și ei prin 
munca lor la ridicarea acestei ba. 
ze sportive pe care se vor desfă
șura multe din cele mai importat, 
te competiții sportive de la Ora
dea.

Tot în cinstea Festivalului de la 
Varșovia, colectivul sportiv Loco
motiva Grivița Roșie din Capitală 
organizează antrenamente și con
cursuri în care sute de tineri și 
tinere își trec normele G.M.A.

Corespondenții noștri Geo Ște- 
fănescu și Victor Paladescu ne a- 
nunță că, de curînd, utemiștii din 
comuna însurăței, raionul Călmă- 
țui. au reușit, muncind cu însufle
țire, să amenajeze o bază sportivă 

seu fiind pavată cu piatră cubică 
extrem de lucioasă, ceea ce face 
ca alergările în viteză pe acest 
traseu să fie deosebit de dificile, 
lucru verificat de altfel în aler
gările de campionat de anul tre
cut cînd o mare parte din moto- 
cioliștii noștri fruntași au derapat 
și au căzut.

Antrenamentele oficiale, care 
încep mîine, se vor desfășura și 
sîmbătă dimineața, urmînd ca du
minică să aibă loc probele de 
campionat.

In vederea acestei importante 
competiții, marea majoritate a mo- 
tocicliștilor din Capitală s-au și 
deplasat Ia Medtaș, o bună parte 
dintre ei chiar de săptămîna tre
cută, și cu toțij se antrenează pe 
traseul dificil de pe „Hula".

Se montează gradenele tribunelor noului stadion din Varșovia.

care cuprinde un teren de fotbal 
cu pistă de atletism, un teren de 
baschet și unul de volei. La pri
mele competiții organizate aci au 
luat parte sportivi de la Recolta 
G.A.S. Pavel Tcacenco, Recolta 
G.A.S. Stăncuța și din alte co
lective sătești.

In ultimul timp sînt organizate 
tot mai des competiții sportive în 
cinstea Festivalului de la Varșo
via. De curînd, la Casa de Cul
tură a Sindicatelor a avut ioc 
un dublu simultan de șah, susți
nut de maeștrii Dr. O. Troianescu 
și V. Ciocîltea. Este interesant de 
remarcat că maestrul Troianescu 
a obținut 22 de victorii, trei re
mise, pierzînd o singură partidă 
Una din remise a realizat-o pio
nierul Cornel Grunberg, care s-a 
relevat cu ocazia concursurilor 
populare organizate în ultimul 
timp.

Din inițiativa consiliului regio

Primele echipe participante la 
a IV-a ediție a campionatelor eu
ropene de volei care au sosit în 
țara noastră s'nt reprezentativele 
Uniunii Sovietice. Ieri, la sosirea 
pe aeroportul Băneasa, sportivii so
vietici au fost întimpinați de to
varășul Manole Bodnăraș, pre
ședintele C. C. F. S., de tova
rășii Marcel Vlaicu și I. Vai- 
da, vice președinți ai C.C.FS, 
precum și de numeroși sportivi 
printre care și componenții lotu
rilor reprezentative de volei ale 
R.P.R.

La coborîrea din avion, maestra 
emerită a sportului, Angelica Ro- 
zeanu, a oferit un buchet de flori 
maestrei emerite a sportului Ale
xandra Ciudina, iar maestrul spor
tului Ștefan Roman, maestrului 
emerit al «portului Konstantin Re- 
va.

Răspunzînd unui corespondent al 
ziarului nostru, tov. Ivan Isaievici 
Nikiforov, vicepreședinte al Comi
tetului Unional pentru Cultură Fi
zică și Sport de pe lingă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S.. conducă
torul delegației voleibaliștilor so
vietici, a făcut următoarea decla
rație:

„Țin să mulțumesc pentru căldu
roasa primire ce ni s-a făcut. Ca 
și miile de iubitori ai spirtului 
din Capitala țării Dus., așteptăm 
și noi cu nerăbdare începerea u- 
cestei importante competiții, care 
va desemna pe cele mai bune e~ 
chipe de volei din Europa. Dar. 
nu este exagerat să spunem că în
trecerile de la București sînt un 
veritabil campionat mondi I. In 
ultima vreme am putut urmări cu 
bucurie progresul vertiginos al vo
leiului in țările de democrație 
populară și în confruntarea unor, 
echipe atît de puternice este real
mente imposibil să poți anticipa 
pe învingător. In orice caz, aștep
tăm întreceri disputate la cel mai 
înalt nivel tehnic11. ** 

nal sportiv Recolta Hunedoara au 
fost organizate în ultimele zile nu. 
meroase întreceri, la care au luat 
parte sportivii din colectivele oră
șenești și din colectivele Sătești. 
Echipa de fotbal Flamura roșie 
Deva s-a deplasat în comuna Do
bra, unde a susținut un meci aj 
mical cu echipa Recolta. Jucătorii 
din Dobra s-au dovedit bine pre
gătiți, reușind să cîștige cu sco
rul de 2—0. Tot o echipă din De
va, formația colectivului Locomo
tiva, a susținut un meci în comu
na llia. Colectivul sportiv Recolta 
din co nuna Limba, raionul Albi, 
a organizat un concurs de itletism 
în care s-au întrecut 20 de tineri. 
Dintre aceștia, tînărul muncitor 
Gh. Munteanu a reușit să arunce 
grenada la 68 m., iar Octavian O- 
laru a sărit la înălțime 1,65 m

Și, în fiecare zi. veștile despre 
succesele cu care sportivii intîm- 
pină Festivalul sînt tot mai nu
meroase.



Concursurile Sportive ale Tineretului in regiunea Oradea
Daca poposești în satele regiu

nii Oradea ta aceste zile de 
vară, nu poți să nu-ti mani- 
{ești entuziasmul alături de miile 
de tineri săteni care participă cu 
Însuflețire la Concursurile Sportive 
ale Tineretului. Cei ce n-au făcuț 
pînă acum cunoștință cu sportul se 
simt oarecum 
seamă că 
pe seama 
adevărate 
aprecierea 
aruncător . „ .__ __
list. Dar talentele se descoperă nu
mai în întreceri. Și nu rareori 
ambiția unora dintre cei care pă
șesc pentru prima dată pe un teren 
de sport le aduce și victoria. Trebuie 
să spunem că tn regiunea Oradea 
n-a rămas comună sau sat în care 
Concursurile Sportive să nu fi în
suflețit întreg tineretul. Fiecare 
tînăr dorește din toată inima să 
fie cel mai bun din sat. ca apoi 
să se ia 1a întrecere cu cei din 
comunefe învecinate. Hi era mai 
«nare dragul să privești cum în 
comuna Ținea sau Biharia, tineri 
ți vîrstnici. femei și copii veniseră 
cu toții să participe sau să asiste 
la întreceri. Nici cei din comunele 
Tărcaia, Mihai Bravu și atiele nu 
s-au lăsat mai prejos. In comuna 
Tărcaia. de pildă, la întrecerile de 
volei, atletism, tir si fotbal au par
ticipat aproape 300 de tineri. Și 
asemenea exemple sînt nenumărate. 
Tinerii din regiunea Oradea, ca și 
cei din întreaga noastră tară, se 
pregătesc să intimpine cu cinste 
sărbătoarea tineretului lumii. Fes
tivalul de 1a Varșovia. Aceste suc
cese sent numai începutul rodnic al 
unei competiții menite să atragă 
pe terenurile de sport zeci și sute 
de mii de tineri. Primele rezultate 
sînt îmbucurătoare, 
cu prisosință 
neretului de 
ceri sportive, 
ganizatcrică 
comisiilor regicnaie. raionale și co
munale care se îngrijesc de organi
zarea acestor întreceri. Datorită 
planificării riguroase a muncii, a- 
jutoruiui prețios dat de organiza
țiile de partid și de unele Sfaturi 
populare, prin secțiile de învătă- 
mînt, regiunea Oradea se numără 
printre regiunile fruntașe în ceea 
ce privește participarea tineretului 
la întrecerile sportive organizate 
în cinstea Festivalului și, mai ales, 
în privința angrenării în acea le 
concursuri a tineretului sătesc. 
Pînă la această daiâ, peste 30.000 
de tineri din fabrici, uzine 
pe ogoare s-au întrecut în Concur
surile Sportive. Fruntaș pe regiune 
este raionul Simleu. care a mo
bilizat la startul întrecerilor peste 
8.000 de concurențL Organizațize 
U.T.M. din raioanele Salcnta. Be- 
iuș și altele muncesc cu sîrgi ’z'ă 
pentru a-și îndeplini angajament rie 
luate cu prilejul conferințelor rz.'o-

stingheri, mai cu 
„cei vechi" fac și glume 
lor. Ba, uneori, se iscă 
certuri cînd e vorba de 
celui mai bun alergător, 
de greutate sau fotba-

Ele dovedesc 
dorința fierbinte a ti- 
a se avînta în între- 
ca și capacitatea or- 
și mobilizatoricâ a

șt de

Câștigătorii
Curtea școlii profesionale meta

lurgice Industria Sinnei fre~ -_a la 
acea oră a dimineții de voioșia ti
nerilor elevi care porniseră la a- 
menaiarea unui teren de sport. Pro
fesorul de educație fizică Vasile 
Coroiu era în culmea fericirii. Sub 
ochii ?ui, mîinile harnice ale elevi
lor transformaseră ta cîteva ore lo
cul viran din preajma clădirii șco
lii într-un frumos teren de sport. 
Și de aceasiă dată, cei din clasa a 
doua A s-au dovedit mai harnici și 
priceputi. Răsplata a venit imediat: 
elevii clasei a doua A au adăugat 
în acea dimineață alte 25 de ta
loane roșii ]a cele cucerite pînă a- 
tunci. Desigur că vreți să știți des
pre ce fel de taloane este vorba. De 
tadoame de merit, bineînțeles. Cum 
s-a ajuns la acest original mijloc 
de stimulare ? E o poveste mai lun
gă despre care îti vorbește cu mult 
entuziasm fiecare profesor de la a- 
ceastă școală. Așa, de pildă, poți 
afla că datorită întrecerii între cla
se. întrecere dotată cu taloane, în . 
Întreaga școală pulsează acum o 
viață mai vioaie, mai plină de en- . 
iuziasm. S-a dezvoltat foarte mn'.t 
spiritul colectiv. Dacă la început 
cîștigarea taloanelor avea un ca
racter inidividlual die simplă acumu
lare, astăzi taloanele au devenit ro
dul unor străduințe colective la care 
ș:-a dat contribuția în mod con
știent fiecare elev. întrecerea se 
organizează de obicei trimestrial 
între clase, sub supravegherea unei
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primite de 
așezate în 
cîteva zile, 

ploi sau de

oale. Ele și-au propus să mobili
zeze întreg tinereții fa Concursurile 
Siportive organizate în cinstea Fes
tivalului ?i să ajute efectiv consi
liile colectivelor sportive în reali
zarea angajamentelor anuale pri
vind creșterea numărului de purtă
tori aî insignei G.M.A. Pe baza a- 
cestor angajamente, favorite d?n 
dezbaterile conferințelor raionale 
U.T.M., comisia regională de or
ganizare a Concursurilor Tineretu
lui și-a propus să realizeze, cu pri
lejui acestor concursuri, un număr 
de 17.000 purtători ai insignei 
G-M.A. Primele rezultate au și în
ceput 6ă se arate. In raionul Sa- 
kmia, aproape 1.000 de tineri și-au 
trecut dte 5-6 norme din cadrul 
complexului G..M.A.

Ar fi greșit să spunem însă că, 
cu toate aceste realizări importante, 
nu sînt ți lipeuri. In primul rînd, 
agitația vizuală șt, în generat, pro
paganda sportivă legată de între
ceri lipsesc cu desăvirșire. In mai 
toate raioanele, afișele 
la București au fost 
locuri nepotrivite și, în 
ele au fost distruse de __ ______
vint Tot atît de neîngăduit este și 
faptul că in orașul Oradea nu 
există nici măcar un afiș sau o lo
zincă mobilizatoare. Gazetele de pe
rete. stațiife de amplificare nu sînt 
nici e'e folosite in scopul populari
zării întrecerilor. Din lipsa de în
țelegere a consiliului sindical regio
nal și a organizațiilor U.T.M. din 
orașul Oradea, Concursurile Spor
tive ale Tineretufui n-au început 
nici pînă la această dată în multe 
colective sportive sindicale. Tova
rășii de la comitetul orășenesc 
C.F.S. n-au dat nici ei un imbold 
colectivelor sportive, și aceasta 
pentru ca își petrec maî tot timpul 
în birou. Sprijinirea efectivă a des
fășurării Concursurilor Tineretului 
de către comitetele C.F.S. nu în
seamnă însă că aceste comitete tre. 
buie să preia asupra lor în exclu
sivitate sarcinile precise ce revin 
organizațiilor U.T.M. în această 
problemă. Or, în momentul de față, 
din . cauza nepăsării unor organi
zații U.T.M., întreaga răspundere 
pentru organizarea întrecerilor a 
trebuit să și-o asume comitetele 
C.F.S. In unele raioane ale regiu
nii, comitetele raionale U.T.M. au 
„pasat" sarcina organizării con
cursurilor și a tinerii evidenței a- 
cestora. comitetelor C-F.S. Si, din 
păcate, acest lucru se petrece și pe 
plan regional.

Lichidarea acestor lipsuri va 
duce la cuprinderea și mai largă 
a maselor de tineri in întrecerile 
organ zate în cinstea Festivalului 
ș: toți acești sportivi din regiunea 
Oradea au datoria să muncească 
cu rîvnâ pentru îndeplinirea săr
am'tor.

/. GODESCU

celor mai multe taloane
comisii speciale de organizare. Fie
care dasă capătă la începutul în
trecerii cite o sută de taloane de 
culoare albă. Sarcina fiecărui elev 
dfn clasa respectivă este să asi
gure păstrarea acestor taloane și, 
dacă se poete, să adauge la ele din 
cele de culoare roșie care se acor
dă pentru succese deosebite. Se io- 
timplă uneori ca taloanele albe să 
se împuțineze, fie d»n pricina disci-

Iată-i pe elevii școlii profesionale 
în timpul unui antrenament de 
volei.

plinei care a lăsat de dorit sau, și 
mai grav, a scăderilor în activita
tea profesională dm școală și u- 
zină. „Delicventul" este supus în
totdeauna judecății onoarei care, de 
cele mai multe ori, reușește să în
drepte lucrurile spre bine. Așa s-a 
întîmplat odată ca elevul Cornel 
Vestxtn. un ban jucător din echipa 
de fotbal a școlii, să fie mai pirțisn 
disciplinat și să nu vrea să

ȘTAFETA INTEKNATIUNAEA 
A FESTIVALULUI

In perioada 1—10 iulie 1955 se 
va organiza, tn trei etape, Ștafete 
Internațională in cinstea ceiuț de 
aj V-lea Festival Mondial al Tine- 
retatai pentru Pace și Prietenie 
de la Varșovia. .

Prima etapă se va desfășura de 
la comune la centrele de raion. So
sirea în centrul de raion va cores
punde cu data și ora plecării șta
fetei raionale spre centrul de re
giune, iar sosirea la centrul de re
giune cu data și ora cînd sosește 
ștafeta interregională îti centrul 
de regiune respectiv.

Rezultate bune in 
concursul atletic 

de la Cluj
Cluj, 8 (prin telefon). — Consi

liul reg. Știința a organizat luni 
și ma-rți un concurs atletic, pe sta. 
(bonul din parcul „Dr. V. Babeș". 
In cadrul acestui concurs s-aiu în
registrat o serie de rezultate bune, 
printre care și un nou record re
publican în proba de 1.000 m. fe
mei. Nina Pasciuc a parcurs .acea
stă distanță în 2:55,6 (vechiul! re
cord 2:58,8 Edith Treybal). Alte 
rezultate: lungime: Tr. Chital 7,14; 
prăjină : M. Dumitrescu 4,07 ; C. 
Adler 3,84 ; 100 m. : M. Pop 10.8; 
200 m.: M. Pop 22,3; 800 m. :
A. Ursu 1:53,4; triplu: I. Chiri- 
cuță 13,93; femei, 100 m.: Dona 
Copîndeanu 12,7; 200 m. : D. Co- 
pîndeanu 26,7 ; 400 m. : Alexandra 
S:coe 57,8 ; 800 m.: Marilis Cuțuii 
2:20,7; lungime: OKea Haiduc 
5,07. R. FISCH

Importante întreceri 
la

Tradiționala competiție triunghiu
lară de box, concursul la care 
participă cei mai valoroși pugiliști 
de la C.C.A. și Dinamo și repre
zentativa asociațiilor sportive sin
dicale. va începe la sfîrșitul acestei 
luni în Capitală. Competiția cu
prinde 3 reuniuni, care se vor des
fășura în nocturnă, pe stadionul 
Giulești. Prima reuniune va avea 

3
va

loc la 25 iunie, iar 
zile mai tîrziu. Cea 
avea loc la 2 iulie.

★
MARȚI 14 IUNIE

la ora 20, va avea ____
stadionului Giulești întîlnirea inter
națională de box dintre echipele se
lecționate ale asociațiilor sportive 
sindicale din R.P.R. ’ și R.P, Bul
garia.

următoarea 
de a treia

decu începere 
loc în incinta

(Ager preș)

se îndrepte tocmai pentru că se 
credea omul cel mai căutat Jude
cata colectivului a fost necruțătoa
re și de atunci asemenea cazuri nu 
s-au mai ivit Taloanele de merit 
s nt rivnite acum de fiecare elev, de 
fiecare clasă. Câștigătorii celor «nai 
multe taloane de acest fel au fost 
și sîrrt și acum sportivii. Și cum ar 
putea fi altfel ci nd din clasa a 
ll-a A au făcut parte dev. ca Gdigor 
Taut un bun atlet care pentru suc
cesul obținut la Oradea, unde s-a 
clasat pe primul loc, a primit dăi 
partea comisiei de întreceri a școlii 
50 de taloane roșii. Sau schiorii Va. 
she Boteț, Emeric Komuves, Vasile 
Buda, Maria Corcheș, aJergătoerea 
Sofia Bota, fotbalistul Vasile Smo- 
leac care au adus fiecare coiecti- 
vului lor cite un însemnat număr 
die taloane roșii prin succesele ob
ținute la concursurile sportive 1a 
oare au luat parte. Dar răsplata 
merituoșilor câștigători de taloane 
și totodată ai întrecerii pe școală 
este și de altă natură. In timpul 
anului ei s-au bucurat totdeauna 
de privilegiul de a li se oferi cel 
mai burr loc la spectacol?, în- 
tîietate 1a învoiri, la premieri și 
ceea ce este mai plăcut, la excursta 
de la sfîrșitu'l anului cînd, prin 
grija conducerii școlii, ei sînt tri
miși să viziteze cele mai frumoase 
colțuri ale patriei. Cine nu ar vrea 
oare să mai fie elev într-o astfel 
die școală ?

O. GiNGU

După meciul tie canotaj R.P.R.—R.D.G.
Prima întîlnire 

internațională de 
canotaj a anuitai, 
meciul de caiac- 
canoe R. P. R. — 
R. D. G., a însem
nat un frumos suc
ces al reprezentan
ților noștri. Ei au 
realizat o clară 
victorie, cîștigînid S 
probe din totalul 
de 14 și realizînd 
un scor final de 
82-58, ceea ce a 
nată limpede supe
rioritatea pe oare 
au manifestat-o în 
acest meci. Analiza 
rez iritatelor tehnice 
înregistrate în spe. 
ctail, în probele des
fășurate în ziua a 
doua (viteză 500 și 
1000 m.), cînd vin- 
tal a influențat 
foarte puțin, și a- 
ccasta nu în toate 
probele, este nece
sară pentru ca lip
surile constatate cu 
această ooazie la 
unii «Dintre repre
zentanții noștri să 
fie de graibă lichi
date. Intr-un timp 
relativ scurt, spor
tivii noștri se vor 
întâlni cu o serie 
die caâaciiști și ca- 
noiști din cei maii 
buni din lume.

In vederea acestor întâlniri, ei tre
buie să se pregătească cu toată 
seriozitatea pentru a apăra cu 

succes prestigiul internațional de 
care se bucură canotajul nostru. 
Pentru aceasta, este nevoie să se 
țină seama de constatările desprin
se din meciul cu R.D.G.

In probele din prima zi a con
cursului, cele de fond, timpuriile 
nu ne pot spune prea mult, de
oarece probele s-au disputat în 
condiții atmosferice nefavorabile. 
A fost vînt — și nici măcar con
stant—, astfel că nici comparația 
dintre timpuriile diferitelor probe 
niu poate fi făcută. Rămîn drept cri
teriu de comparație numai diferen
țele înregistrate între diferiții con- 
curenți. Apreciind pe această bază, 
putem spune că victoria cea mai 
concludentă a ctțînut-o reprezen
tantul nostru la canoe simplu, 
Simion Ismailciuc, care a depășit 
primul echipaj german cu 7 _ mi
nute. Urmează, în ordine, Mircea 
Anastasescu la caiac simplu și cu
plul Aghei, Lipalit la crnoe du
blu. cu avansuri do eîte 2 mi
nute. în celelalte două probe, cîș- 
tigate de reprezentanții R.D.G., 
diferențele au fost mai mici: circa 
1 minut. In aceste două probe 
(caiac 4 și caiac 2) echipajele R.P. 
Romîne au arătat că nu știu să a- 
tace pe traseu, astfel că situația 
s-a clarificat după 1 km și jumă
tate. Un accident petrecut cu cîte
va minute înainte de startul pro
bă de caiac 2—10.000 m a handi
capat echipajul nostru Oprea, Gri- 
gore, care este capabil de un ran
dament superior. La probele pe dis
tanță scurtă, de 500 m. si 1000 m... 
au fost înregistrate cîteva rezul
tate excepționale: 4:47 la canoe 1 
(S. Ismailciuc), 1.58.4 la caiac 1 pe 
500 m., 4,16 la caiac 1 pe 1000 m. 
și 3.53 La caiac 2, toate realizate 
de Mircea Anastasescu (în ultima 
probă, împreună cu E. Oprea). Per
formanțele lui Anastasescu simt cu 
atît mai valoroase, cu cît au fost 
obținute intr-un interval de 2 ore

SPORT
■ RUGBI. — In etapa a doua a 

Cupei R.P.R. la rugbi sînt progra
mate pentru astăzi următoarele în- 
tîlniri: Progresul 19 — Știința Arad 
(stadionul Tineretului, teren II. ora 
18); C.C.A. — Constructorul Orașul 
Stalin (stad. Tineretului, teren IV, 
ora 18); Constructorul Constanța — 
Minerul București; Progresul Sibiu— 
Dinamo București; Flacăra Ploești — 
Știința Iași: Știința Timișoara — 
Constructorul București. Meciul din 
etapa a doua a Cupei R.P.R. dintre 
Știința Cluj — Știința București se 
va desfășura duminică 12 iunie.

H BOX.—Colectivul sportiv „Locomo
tiva M.T.N.A.", organizează o gală de 
box în seara zilei de 11 iunie (ora 
19,00) pe arena sportivă din str. Se
vastopol nr. 9. Dintre boxerii care 
vor evolua amintim pe: Virgil Mi- 
trache, Marin Băloiu, Gh. Zvergin- 
sehi, Boris Moscalciuc și Ion Irizea.

B HANDBAL. — Comisia orășe
nească București, în colaborare eu 
colectivul sportiv Progresul I.T.B., 
organizează competiția de handbal 
redus (masculin) în șapte jucători,

prim ut toateMircea Anastases:u 
probele la care

a ocupat 
a concurai.

(Foto M. Bănuș) 
și jumătate. Timpuri foarte bune au 
mai realizat: M. Balirrt (caiac 1,500 
m. = 2,06), L. Rotman (canoe 1, 1000 
m. = 5.C1) și Oprea, Todea (ca
iac 2, 500 m. = 1.51.8).

Oaspeții ne-au depășit la. viteză 
în probele de caiac 4. 1000 m. și în 
ambele probe de fete, cu timpuri 
bune. Marea majoritate a echipaje
lor germane a utilizat numeroase 
sprinturi pe traseu, în scopul de 
a-șj consolida poziția sau de a re
face din handicap. Aceste sprinturi 
i-au lipsit pe oaspeți de posibili
tatea de a face față sprintului fi
nal al echipelor noastre care — 
folosind, în general, o viteză uni
formă pe traseu —au găsit resur
sele necesare executării finișului. 
Caiaciștii germani au prezentat o 
particularitate și în ceea ce priveș
te terffpoud. Acesta a fost tot
deauna mai ridicat decît cei al e- 
chipelor noastre, fapt care — le
gat de superioritatea obținută în 
probe de reprezentanții noștri — 
duce ta concluzia că aceștia au o 
lovitură mai eficace. In ceea ce 
privește tehnica, sportivii noștri 
s-au dovedit superiori. Executarea 
loviturilor numai din brațe [seg
mentul cel mai slab dezvoltat 
punct de vedere muscular) 
contribuția trunchiului — așa 
am făcut oaspeții — asigură o 
iritare mai lină, dar aceasta se 
în detrimental vitezei. Echipajele 
germane s-au arătat superioare în 
executarea corectă a turnantelor la 
cursele cu ocoliri. Noi trebuie să 
acordăm mai multă atenție aces
tui element. Evidentă a fost și di
ferența dintre tehnica executării 
startului; germanii pun mai întîi 
barca în mișcare în primele 2-3 lo
vituri și abia după aceasta exe
cută lovituri cu forță și viteză 
maximă. în timp ce canotorii ro- 
mîni încep tare de la prima lovi
tură. Se pare că tehnica folosită 
de germani este mai eficace.

In etapa de pregătire care ur
mează, accentul în antrenamente 
trebuie să cadă pe creșterea vite
zei, atît pentru probele de fond 
cît și pentru cele specifice de vi
teză.

din 
fără 
cum 
toa- 
face

la zi
dolată cu „Cupa de vară".

La această competiție — care în
cepe duminică' 12 iunie — participă 
10 echipe care au fost împărțite în 
două serii: seria I: Flacăra Ploești. 
Locomotiva, Progresul, Metalul și 
Dinamo; seria a n-a: Flacăra Tîr- 
goviște, Recolta M.A.S., Flacăra Ra
finăria 1 Ploești, Voința și c.C-A. 
Meciurile se vor desfășura în noc
turnă pe terenul Centrului de an
trenament nr. 2 (fost Doherty).

■ _ LUPTE. — De mîine și pînă 
duminică inclusiv, se desfășoară la 
Cluj finalele campionatului republi
can de lupte libere seniori. In cursul 
zilei de azi vor sosi la Cluj fina- 
liștii și tot astăzi va avea ioc șe
dința tehnică'. Concursurile se vor 
desfășura în sala de gimnastică a 
uzinelor „lanoș Herbak", după ur
mătorul program: vineri și sîmbătă 
de la ora 10 și 17. iar duminică de 
la ora 10.

■ FOTBAL. — In cadrul „Cupei 
de vară" se dispută astăzi la Odor- 
hei un joc restanță din etapa de 
duminică: Dinamo Orașul Stalin- 
Progresul București (tineret).



(fl JYa, eMfte a, 
et/itâfia/ruL tte 'wo&a.

Cursul international de unificare a sistemului de arbitraj
In cursul dimineții de ieri a 

avut loc în localul consiliului cen
tral al asociației Dinamo deschi
derea cursului internațional de u- 
nificare a sistemului de arbitraj, 
organizat de Comisia centrală de 
volei a țării noastre, la propune
rea Federației Internationale de 
Volei.

Deschizînd ședința. Alexandru 
Gruia, secretar al comisiei de or
ganizare a campionatelor europe
ne, a urat bun venit pe pământul 
țării noastre arbitrilor străini par
ticipant la curs. El a arătat, in 
continuare, scopul cursului și mo
dul cum se va desfășura progra
mul. Prezentîndu-i pe lectorii 
cursului — Constantin Florescu, 
prof. Nicolai Murafa, Raymond 
Florian, Nicolae Satir —, secreta
rul comisiei de organizare a ac
centuat că referatele ce vor fi ți
nute urmăresc mai mult să creeze 
o bază de discuții pentru soluțio
narea diferitelor probleme legate 
de realizarea unui arbitraj uni
form. Este vorba, deci, nu de o 
analizare a regulamentului de joc, 
ci de găsirea unui punct comun 
în privința interpretării acestor re
guli, „lucru care nu poate fi rea
lizat decît cu participarea tuturor 
arbitrilor prezenți" — a arătat in 
încheiere Alexandru Gruia.

A luat aDOi cUviniul Julien Le- 
noir, secretarul Federației Interna
ționale de Volei, care a mulțumit

Păreri 
ale arbitrilor
0 pauză ne-a oferit prilejul să 

culegem citeva impresii ale arbi
trilor participanți la cursul de u- 
nificare. lată-le:

JEAN SPIETZ (Belgia): „La 
nici o mare competiție de volei, 
și, din cite îmi amintesc, la nici 
un alt sport, nu a fost realizată 
o asemenea conferință a arbitrilor. 
După prima „oră de curs" mi-am 
dat seama că treburile vor merge 
cît se poate de bine. Discuțiile sint 
atit de interesante incit aș îndrăz
ni să le compar chiar cu un joc 
de volei pasionant. Sint sigur că, 
această... „dispută" a arbitrilor va 
pregăti cuffl nu se poale mai bine 
într.eerea celor mai bune echipe 
de pe continent, care se deschide 
miercuri în frumoasa voastră ca
pitală".

LIUBOS KETTNER (R. Ceho
slovacă): „Participarea la acest 
curs a unui numeros lot de arbitri 
din atîtea țări dovedește atenția 
acordată celei de a IV-a ediții a 
campionatelor europene, care are, 
după părerea mea, toate condițiile 
pentru a intra în rîtrdul marilor în
treceri ale voleiului. Punindu- 
ne de acord, aici în cadrul cursu
lui, asupra celor mai importante 
reguli, vom ajunge la un arbitraj 
unitar, care va contribui nemijlo
cit la creșterea nivelului partide
lor".

158.807 LEI PREMIUL I LA CON
CURSUL PRONOSPORT Nr. 22

In urma trierii și omologării bu
letinelor depuse la concursul PRO
NOSPORT nr. 22 (etapa dfin 5 iu
nie) au fost stabilite următoarele 
rezultate:

Buletine depuse : 668.665.
Premiul 1: 1 buletin cu 12 re

zultate exacte revenindu-i 158.807 
lei.

Premiul II : 13 buletine cu 11 re
zultate exacte revenind fiecăruia 
cîte 14.659 lei.

Premiul 111: 228 buletine cu 10 
rezultate exacte revenind fiecăruia 
cîte 1.253 lei.

Premiu' I de 15-8.807 lei a fost 
obținut de Maria Dcfiu — str. 13
Decembrie 16, Gă-ești Premiul II

Aspect de la ședința de dese hidere a cursului internațional de 
uniformizare a sistemului de arbi traj. Vorbește Alexandru Gruia, se
cretarul Comisiei de organizare a campionatelor europene.

organizatorilor pentru faptul că au 
dat curs cererii Federației de a se 
organiza acest curs. El și-a expri
mat apoi speranța că lucrările 
cursului vor da rezultatul așteptat 
și că astfel arbitrii vor aduce con
tribuția lor la aplicarea uniformă 
a regulilor de joc, în spiritul dez
voltării voleiului ca un sport atle
tic. spectaculos. „Voleiul trebuie să 
devină urr sport al maselor, să fie

JEAN SPIETZ văzut de Maty

ULTIMELE ȘTIRI
• Comisia de organizare a primit 

în cursul ultimelor zile adeziunea 
de participare a echipei Egiptului. 
Jucătorii egipteni vor sosi în Ca
pitala tării noastre în preajma zilei 
de 15 iunie, data începerii campi
onatelor.

• In cursul zilei de ieri a sosit 
în Capitală A'do Begliomini (Italia), 
președintele comisiei de arbitri din 
cadrul Federației Internationale de 
Volei. Tot ieri a sosit la Bucu
rești și arbitrul maghiar Szelle 
Denes.

• Echipele de vole;, ate Uniunii 
Sovietice, care au sosit ieri dimi

INFORMAȚII ©onosport

a fost obținut de următorii: Lăză- 
rescu Ion — str. Elena Doamna 2 
Buc., Kopuske Ștefan, str. Maili- 
novschi 6 — Satu Mare, Polacsek 
Ervin, str. Pato 93 — Cluj, Pascu 
Popovici, com. T. Vladimirescu- 
Arad, Imbroaca Titu, com. Oțelul 
Roșu, Benedtec Francisc, str. Maco- 
vei 22 — Cluj, M. Domnie, str. M 
Basarab 29 — Craiova (două pre
mii II), Roman Mihai, str. Hw 
meziu 4 — Roman, Șam Ha im. str. 
Republicii 26 — Iași, Sasu Cons
tantin, str. Bădăran 3 — Iași, Gă- 
lășeanu Mihail, str. Silvia 22 — 
București și F. Fabian, str. Călă
rași 51 — București.

★

Mîine după-amiază, la ora 19. 
are loc la agenția centrală diln ca. 

practicat în cit mai multe țări. De 
nivelul competiției de la Bucu
rești depinde in mare măsură in
troducerea voleiului in programul 
Jocurilor Olimpice. Și arbitrii au 
un mare rol în această direcție. Ei 
trebuie să răspundă încrederii pe 
care o avem în ei“. — a încheiat 
Julien Lenoir.

Cursul va dura pînă duminică. 
In afară de discuțiile teoretice, ar
bitrii participanți vor lua parte și 
la ședințe practice. La acest curs 
participă următorii arbitri: Ale- 
xandr Azmanov (R.P. Bulgaria), 
Jaroslav Soukup (Austria), Volevi 
F.in Tammilehto (Finlanda). Ja
roslav Jelinek. Liubos Kettner, 
Michal Sekey (R. Cehoslovacă), 
Jean Spietz (Belgia), Claude Eh
ler (Franța), Zigmont Zwienzan- 
ski, Menel Benedict (R. P. Polo
nă), Zee Jivojin (R.P.F. Jugosla
via). In cursul zilei de azi sint 
așteptați arbitri din U.R.S.S., R D. 
Germană etc. Din partea țării 
noastre sint prezenți următorii 
arbitri: N. Sotir. R. Florian, C. 
Florescu, M. Albuț, V. Grădinara. 
Fr, Marinescu, J. Niculescu, P. 
Zoe, Gh. loncscu, St. Stănescu, S. 
Gh orghiță. Th. Enăchescu, D. 
Natan, E. Costoiu, C. Mușat, P. 
Rrezeanu 

neață în Capitală, vor face în cursul 
zilei de azi primele antrenamente 
pe terenurile din parcul sportiv 
Dinamo. Antrenamentele echipei 
masculine vor fi conduse de cunos
cutul international Vladimir Scia- 
ghin, iar cele ale echipei feminine 
de fostul coechipier al lui Sciaghin, 
Alexei Iacu^ev.

• Incepînd de mîine vor sosi 
în Capitală și celelalte echipe par
ticipante la campionate. Pentru 
mîine este anunțată sosirea echipei 
albaneze.
• Echipa R.P.F. Jugoslavia so

sește duminică în Capitală.

lea Victoriei 9 o întîlnire între par 
ticipamții la PRONOSPORT și fot
baliștii fruntași. La această întî) 
ni re vor participa Maria Deftu din 
Găești și jucătorii echipelor de 
fotbal din București.

★
La concursul nr. 23 (etapa din 

12 iunie) este pTevăzut din nou un 
premiu special — o motocicletă — 
pentru participanții cu 0 rezultate. 
Motocicletele care vor fi atribuite 
ca premii speciale în lunile iunie 
și iulie sint expuse la agenția 
PRONOSPORT din calea Victoriei 
nr. 9.

Azi este ultima zi cînd partici- 
panții care au 0 rezultate mai pot 
completa formularele tip la agen
ția centrală din calea Victoriei 9 
sau l,a agențiile regionale.

îirtihirile internaționale
• In vederea jocurilor cu Nor

vegia și Suedia, pe care le va 
susține la 12 iunie la Oslo și la 
15 iunie |a Goteborg, lotul de fot
bal a] R.P.R. a părăsit țara ieri 
dimineață, pe ca!ea aerului.

A făcut deplasarea următorul lot 
de fotbaliști:

Portari: Birtașu (Dinamo Buc.), 
Cosma (Progresul Buc.) și Coman 
(Locomotiva Buc.).

Fundași: Pahonțu (Flacăra Plo- 
ești), Szokd și Toma (Dinamo 
București).

Stoperi: Apolzan (C.C.A.) și An- 
drovici (Locomotiva Timișoara).

Mijlocași : Călinoiu (Dinamo 
Buc.), Pereț (Flacăra Ploești) și 
Știrbei (Progresul Buc.).

înaintași: Suciu (Știința Cluj), 
Petschovschi (FI. roșie Arad), O- 
zon (Progresul Buc.). Georgescu 
(Progresul C.P.C.S. Buc.), Suru 
(Dinamo Buc.), Tătaru (C.C.A.), 
Ene II (Progresul C.P.C.S. Buc.) 
și Mihai (Dinamo Orașul Stalin).

Antrenorii lotului sint: Gheor- 
ghe Popescu și Angelo Niculescu. .

Jucătorii Za vodă II, Ene I și 
Băcuț II, fiind accidentați, nu au 
putut face deplasarea.

• Tot ieri a părăsit țara — cu 
trenu] — și lotul echipei Flacăra 
Ploești, care va susține trei jocuri 
în R. Cehoslovacă, la 12. 16 și 19 
iunie. Ploeștenii vor fo’.osi în

NOTE
UN GEST CARE SPUNE MULT

Duminică s-a disputat la Ploești 
un joc decisiv în cadrul campiona
tului republican de juniori: Flacăra 
Ploești—Tînărul Dinamovist I Bucu
rești. Ambele concurau la primul 
toc, fiind la egalitate de puncte. 
Bucureștenii aveau însă un gola
veraj foarte bun: 29:0. în schimb, 
ploeștenii defineau un alt record : 
cele mai multe goluri marcate: 41 
și numai 6 primite. In asemenea 
condiții era de așteptat un ioc dîrz. 
între două echipe de valoare egală. 
Si așteptările nu au fost înșelate. 
O spune arbitrul meciului, St. 
Alexandrin, care în raportul său a 
subliniat spre cinstea celor doi an
trenori (Tr. Ionescu și P. Steinbach) 
că echipele au furnizat un specta
col de cea mai bună calitate, ju
niorii întreeîndu-se pe ei și pe 
mulți dintre colegii lor mai mari, 
din categoria B. Arbitrul subliniază 
însă și un gest care spune mai 
mult decît orice comentariu: după 
meci — care s-a terminat cu victo
ria ploeștenilor la scorul de 4:0 — 
antrenorul Steinbach a felicitat pe 
teren pe fiecare iunior pfoeștean în 
parte șl pe antrenorul lor. pentru 
victoria realizată. întreaga echină 
de iuniori a dinamoviștilor s-a dus 
apoi în cabina iuniorilor oloeșteni pe 
care i-au felicitat pentru succesul 
obținui. Acest gest i-a impresionat 
profund pe sportivii oloeșteni. La 
rîndul nostru, subliniem în mod 
special atitudinea tovărășească și 
sportivă exemplară a antrenorului

Progresul C.P.C.S- - Metalul
Desfășurînd un joc de foarte 

bună calitate, tinerii jucători de 
la Progresul C.P.C.S. au obținut 
ieri după-amiază o frumoasă 
victorie in campionatul categoriei B. 
Încă de la început ei au iniția
tiva și în min. 7 o combinație 
Copdl-Țîrcovnicu aduce mingea la 
Greff, care înscrie. Metahugiștti 
își revin, echilibrează jocul și în 
min. 40 Andreescu aduce egala- 
rea: 1-1. In a doua parte jocul

Programul jocurilor de fotbal 
din Capitală

Duminică se vor disputa în Ca
pitală următoarele iocuri de fotbal :

Sel, asoc. Locomotiva-Lokomotiv 
(R.P. Bulgaria), Stadionul Repu
blicii, ora 17,15.

Metalul București-Știihța Bucu
rești (categoria B), Stadionul Di
namo, ora 10 30.

Metalul București-Tînărul Dina
movist I București (camp. rep. 
juniori), Stadionul Dinamo, ora 
8.45.

C.C.A.-Progresul F.B. București 
(camp. rep. juniori) Teren Locomo
tiva P.T.T». ,ora 8,30.

C.C.A. nu a comunicat pe ce te
ren Și la ce oră dispută meciul său 
cu Progresul București (tineret) 
din .,Cupa de vară".

ale fotbaliștilor rominî
• ciuSW acestui turneu uruiaioiui ;ot 

de fotbaliști: Marosi, Roman (por
tari), Sziics, Marinescu, Topșa 
(fundași), Capaș, Cosmoc, Serfozo, 
A. Teodorescu (mijlocași), Ștefă- 
riescu, Bîrău, Botescu. Drăgan, Ma
rin Marcel, Gabor și Bădulescil 
(înaintași). Antrenor: Ilie Oană.

Marți, Flacăra din Ploești a sus
ținut un meci de antrenament în 
compania echipe] Flacăra Tîrgo- 
viște.

• Selecționata asociației Loco
motiva sosește astăzi în Capitală, 
venjnd din Uniunea Sovietică, unde 
a jucat trei meciuri la Moscova 
(0-2), Tbilisi (2-2) și Leningrad 
(1-0).

Duminică, selecționata tero- 
viară va susține un nou joc in’e— 
național, de data aceasta în Bucu
rești, pe Stadionul Republicii, in 
compania formației Lokomotiv din 
R.P. Bulgaria. Feroviarii vor folosi 
același lot de jucători care a ju
cat în U.R.S.S., la care se va a- 
dăuga Avasilichioaie.

• Fotbaliștii bulgari pleacă as
tăzi spre București, unde vor a- 
junge mîine vineri.

Pentru'turneul din R.P.R. este a- 
nuntat următorul lot: Popov, 
Aladjov, Stancev, Gheorghiev, Fi- 
lipov, L. Petrov, Dimitrov, Niko- 
lov, Stoimenov, Kolev. Delev, De- 
cev, Becirov, Dagnev, Bodurov, G. 
Petrov și Bîcivarov.

și juniorilor de la Tînărul Dinamo, 
visit I București. In acest colectiv, 
pe lîngă munca de pregătire, se 
duce și o sănătoasă acțiune de edu
care a tinerilor fotbaliști.

MAI MARE ATENTIE
LA ARBITRAJ ’ *

Conducînd meciul Dinamo 6 Bucti- 
rești-Progrestd Sibiu, disputat du
minică în Capitală, arbitrul Ema- 
noil Jecu din Galati a arătat posi
bilități destul1 de mari, în ciuda 
faptului că numai de trei ani arbi
trează în mod regulat. Este atent, 
urmărește destul de aproape jocm, 
intervine în momentele potrivite în 
desfășurarea meciului. Nu are însă 
suficientă experiență și de multe ori 
se lasă „păcăiit", fie de fazele con
fuze, fie de atitudinea incorectă a 
jucătorilor. De pildă, l-a oprit clin 
acțiune în plin avantaj pe jucătorul 
Gherman (Progr.) care scăpase sin
gur spre poartă din faultul corn’s 
asupra lui de către landa (Dinamc) 
și a acordat lovitură liberă. De ase
menea, a greșit elimihîndu-1 pe ju
cătorul Firică (Dinamo) odată cu 
Frunzescu (Progr.). Primul a co
mis un simplu fault de ioc, pe cînd 
sibianul, într-adevăr. l-a lovit cu 
mina și cu piciorul pe Firică. In 
sfîrșit, arbitrul Jecu trebuie să ur
mărească și mai atent fazele din 
careu, pentru a putea aprecia mai 
tine dacă un jucător simulează sau
nu.

București 4-2 (1-1)
este și mai dinamic și după ce 
Țircovniicu înscrie în min. 55, 
Ignat aduce din nou egalarea 

peste numai 8 minute transformând 
o lovitură de la 11 m. Din acest 
moment, Progresul pune stăpînire 
pe joc și înscrie două goluri prin 
Țîrcovnicu în min. 66 și Virgi' 
Florea în min. 83, asigurîndu-și 
victoria cu scorul de 4-2. Foarte 
bun arbitrajul lui Emil Kroner.

4. Papaianopol 
corespondent

Bilerae pentru meciul 
Selecționata Locomotiva— 

Lokomotiv Sofia 
se pun in vinzare azi

Biletele pentru jocul interna
țional de fotbal selecționata to- ■ 
comotiva-Lokomotiv Sofia și 
pentru meciul internațional de 
handbal G.C.A-Budapesta care 
se desfășoară duminică 12 iu- , 
nie în program cup’at pe sta- I 
dionul Republicii se pun în vin- < 
zare de azi după amiază la: | 
agenția centrală Pronosport y. 
(calea Victoriei 9), agenția p 
C.C.A (bd. 6 martie), agenția Di
namo (șoș. Ștefan ce! Mare), 
agenția Witing precum și la 
casele stadionului (str. Hașdeu). 
Sint valabile biletele cu 6e- 

ț ria 8



MECllIL DE HANDBAL DE LA PLOEȘTI

Selecționata Budureștiului— U.D.A. Praga 6-6 (4-3)
At doilea meci al echipei de 

handbal U.D.A. Praga, disputat 
marți la Ploești și încheiat cu un 
rezultat de egalitate: 6-6 (3-4), a 
fost mult mai puțin spectaculos de- 
ât primul și în plus presărat cu 
multe neregularități. Avînd ca ad
versar selecționata Bucureștiului, 
jucătorii praghezi au intrat de data 
aceasta pe teren hotărîți să învin
gă. Pentru acest motiv au renunțat 
de la început la orice combinații, 
revenind în apărare îa sistemul 
„zonă“, iar în atac jucînd mai sim- 
piu, însă mai eficace.

Meciul nu a corespuns; a fost 
lipsit de faze frumoase, pfin de 
greșeli tehnice (în care trebuie să 
spunem că au „excelat" jucătorii se
lecționatei Bucureștiului) și, îji ge
neral, mult prea dur (în care pri
vință jucătorii cehoslovaci i-au în
trecut pe cei ai selecționatei Bucu- 

reștiuhii).

Selecționata Bucureștiului nu a 
fo6t de loc periculoasă în atac, 
nereușind să străpungă decît rare
ori zona jucătorilor cehoslovaci, iar 
în apărare au fost comise multe gre
șeli ca urmare a aplicării defectuoa
se a sistemului „om la om“. In plus, 
echipa bucureșteană a jucat foarte 
lent, declanșarea contraatacurilor 
făcîndu-se încet, ceea ce a permis 
jucătorilor de la U.D.A. să-și or
ganizeze zona.

Punctele au fost înscrise în or
dine de Provaznik, Stănescu. Wag
ner. Eret I. Căliman, Câ'.iman. Ruza, 
KSnig, Troyan, Wagner. Cermak și 
Sauer. Arbitrul Iosif Comănescu a 
condus următoarele formații:

U.DuA.: Placek—Bacak, Provaznik 
Specii (Bruna). Vidra, Horeisy — 
Troyan, Eret 
Cermak.

Selecționata
— Antonescu

Sitreitlerdt, Doilea, Lupescu — Stă
nescu (Kapp), Pahan, Wagner, 
Căliman, Sauer

A. CALIN

I. Ruza, Konig,

Bucureștiului ; Sidea 
(Bota), Teilmann,

★

Astăzi, la Reșița, echipa maghia
ră de handbal care ne vizitează 
țara va . 
echipa 
Metalul. 
17.30 și 
Metatul.

Echipa 
din următorul lot de jucători: Bagy- 
in. Farkaș, Horvath, L. Nagy. Me- 
gyeri, K. Nagy. Nadasdi, Ujvari, 
Penezi, Bordacs. Hetenyi, Kresiar, 
Magyar. Molnar și Ramotsa.

Al doilea joc al echipei maghiare 
va avea loc duminică la București, 
cind jucătorii din R. P. Ungară vor 
intilnî echipa C.C.A.

juca primul meci, întîlnînd 
selecționată a asociației 
Jocul va începe la ora 
se va disputa pe terenul 
Arbitru : Cornel Senchea. 

i maghiară va fi formată

Primii campioni de tir pe anul 1955

Campionatul european de baschet masculin

Cei mai buni trăgători cu arma, 
pistolul și pușca de vînătoare au 
realizat, în ziua a doua și a tre
ia a campionatelor individuale de 
tir ale R.P.R. pe anul 1955, o în
trecere deosebit de echilibrată și 
— ca atare — spectaculoasă. In 
toate cele patru probe desfășurate, 
lupta pentru primele locuri a ți
nut pînă la ultimul foc. Mai mult 
chiar, în proba de pistol viteză 
campionul a fost stabilit numai în 
urma unor focuri de baraj, iar la 
proba combinată feminină primul 
loc a fost decis de numărul 
„muștelor" (centrul cercului „10").

Primul titlu de campion al R.P.R. 
pe anul 1955 a fost cucerit, la 
mare luptă, de maestrul sportului 
Zoltan Deak (Progresul) la pistol 
viteză. Performanța sa (60/571) 
ena egală la sfîrșitul concursului 
cu cea a maestrului emerit a' 
sportului Gh. Lichiardopol (Pro
gresul). In această situație, a fost 
nevoie de un baraj de trei serii a 
cite 5 focuri, efectuate fiecare la 
cîte 4 secunde. Cu o desăvîrșită 
stăpinire de sine, Zoltan Deak a 
reușit să întreacă rutina și rezis
tența consacratului său adversar. 
Gh. Lichiardopol nu și-a asigurat 
cele mai bune condiții pentru a-și 
apăra titlul republican cucerit a- 
nul trecut, întrucit s-a angrenat 
în două probe (pistol viteză și ta
lere) care se desfășurau în ace
lași timp. Intre acești doi trăgă
tori și restul participantelor dife
rența dintre rezultate este foarte 
mare. Aceasta pentru că Ștefan 
Petrescu (Metalul) cu 60/562 (loc. 
Ill), Titus Manicatide (Progresul) 
cu 60/555 (loc IV), M. Dochdiță 
(C.C.A.) cu 59/562 (Ioc Vil) și Gh. 
Corbescu (C.C.A.) cu 59/538 (loc 
VIII), au tras cu mult sub valoarea 
lor obișnuită.

Proba de armă liberă calibru re
dus poziția culcat 60 focuri a fost 
dominată de maestrul emerit al 
sportului Iosif Sîrbu (C.C.A.), care 
a reușit, cu 597 puncte, să egaleze 
recordul R.P.R., (deținut de H. 
Herșcovici) și să cucerească titlul 
de campion, in egală măsură s-au 
remarcat și trăgătorul Constantin 
Antonescu (Fl. roșie) care, com- 
portîndu-se pe linia ultimelor per
formante, a ocupai un meritat loc

II cu 595 p. (36 muște), ca și tră
gătorii din Orașul Stalin, Cristea 
Marin (Voința) care a ocupat lo
cul V cu 594 p. (31 muște), M. 
Biro și A. Vass (Constructorul). 
Maeștrii sportului P. Cișmigiu 
(Metalul Energia) și H. Herșco- 
vici (Dinamo), clasați pe locul IU 
cu 395 p. și, respectiv, locul IV 
cu 594 p„ au obținut 
bune.

In apropierea recordului R.P.R. 
la proba combinată (592 p.) s-au 
grupat majoritatea trăgătoarelor 
fruntașe. Astfel, titlul de campioană 
a fost cucerit de maestra sportu
lui Iudith Moscu (Metalul), cu un 
rezultat de 590 p_, depășind-o nu
mai prin numărul „muștelor" pe 
cea de a doua clasată, maestra 
sportului Felicia lovănescu (Prog.) 
Locurile III și IV au fost ocupate 
de maestrele sportului Lia Sîrbu 
(Progresul) și Rodica Grozea 
(Constructorul) cu 589 p. Ele n-au 
putut fi departajate nici prin nu
mărătoarea „muștelor", ci numai 
prin adunarea „decarilor" (Sîrbu- 
51 dîcari, Grozea-49 decari). Noua 
campioană a avut o comportare 
foarte bună In cele 30 de focuri 
efectuate la 50 metri (298 p.), insă 
în focurile la 100 m. a tras mai 
slab (292 p.), ratînd astfel posibi
litatea depășirii recordului repu
blican. In schimb, maestra sportu
lui Felicia lovănescu a tras con
stant pe cele două distanțe (295 
p. + 295 p.j.-

Campionatui de talere, disputat 
în acest an pe 300 talere, a dat 
prilejul la li trăgători Să obțină 
performanțe peste vechiul record 
(248 p.)_ Trăgind cel mai con
stant în cele trei manșe a 100 ta
lere (92,91 și 90), maestrul spor
tului Adrian Ioanițescu (Progre
sul) a reușit, cu 273 p„ să cu
cerească titlul de campion pe anul 
1955. In lupta pentru titlu au mai 
fost prezenți și Gavrilă Bumb 
(Avîntul) și I. Gheorghiu (Locomo
tiva), care, însă, pînă la sfîrșit 
s-au clasat pe locul II (270 p.) și, 
respectiv, III (264 p.). Pe locul iV, 
tot cu 264 p., după baraj, s-a cla
sat Marcel Vasiliu (Locomotiva).

Campionatele continuă pe poli
gonul Tunari.

Turneul de selecție a lotului 
de tenis al R.P.R.

rezultate

A

Colectivul sportiv Flamura roșie 
din Bacău desfășoară o rodnică și 
susținută activitate în cadrul Spar
tachiadei sindicale. Recent a fost 
amenajat un frumos poligon de tir 
pe care se desfășoară regulat an
trenamente și concursuri de tir 
la care participă majoritatea mem
brilor colectivului sportiv. Pînă în 
prezent au fost angrenați în aceas
tă competiție peste 250 participanți. 
O activitate asemănătoare se des
fășoară în același timp și în cadrul 
secției de atletism care a reușit să 
angreneze peste 50 de participanți 
și participante.

V. Costin, corespondent

renți dintre care 24 femei.
Dacă ar exista din partea 

si’.iului sportiv regional Progresul 
un control mai bun pe teren, fără 
îndoială că rezultatele ar fi, și de. 
mu'.t mai bune.

Ion Păuș, corespondent

con-

m cadrul colectivelor sportive ■ 
Progresul din Regiunea Autonomă 
Maghiară există o frumoasă preo
cupare față de buna desfășurare a 
Spartachiadei sindicale din acest 
an. La atletism au participat pînă 
acum 460 de concurenți dintre care 
134 femei, Ia tir 367, dintre care 
36 femei, la gimnastică 76 băieți 
și 22 femei iar la volei 32 de concu-

O bogată activitate sportivă des
fășoară și colectivele Știința din 
orașul Cluj. Astfel, colectivul Știința 
„Victor Babeș“ a mobilizat în pri
mele etape ale Spartachiadei sindi
cale 6464 concurenți dintre care 2301 
fete. Rezultate din cele mai bune 
au mai fost obținute și de colecti
vul Știința „Bolyai" caTe a reu
șit să angreneze în aceste concur
suri 4782 concurenți, dintre care 
1762 fete. In cadrul colectivului 
sportiv Știința Agrotehnica au par
ticipat la întrecerile Spartachiadei 
2480 concurenți iar la Știința Poli
tehnică s-au întrecut la toate spor
turile din cadrul Spartachiadei sin
dicale 2212 băieți și 221 fete.

(De la corespondentul nostru 
regional)

Marți după-amiază a început pe 
terenurile centrului de antrena
ment nr. 2 din Capitală turneul 
de selecție a lotului republican de 
tenis. Unele meciuri nu s-au des
fășurat la un nivel tehnic cores
punzător, jucători ca Zacopceanu, 
Siapciu, Dancea, Năstase și Cris
tea dovedind o insuficientă pregă
tire fizică, manifestînd în ace
lași timp și o emotivitate exage
rată. In partidele susținute pînă 
acum, o comportare bună au ară
tat Caralulis, Marin Viziru, Șt 
Anghelescu și Cobzuc, Rezul
tate tehnice: T. Bădin —
Siapciu 6—4, 6—4, 9—7; Caralu
lis — Rakosi 6—3, 6—4, 6—2; M. 
Viziru — Orisba 6—3, 7—5, 6—2; 
Năstase — Zacopceanu 6—2, 4—6, 
6—4, 6—3; Cobzuc — Dancea 
6—2, 6—2, 6—4. Zacopceanu — 
Dancea 6—3, 9—7, 7—5; T. Bă
din — Cristea 8—6, 6—0, 
6—2; Anghelescu — Năstase 
8, 6-1, 6—1; M. Viziru — 
zuc 6—3, 6—4, 5—7, 6—4;
kosi — Siapciu 6—3, 6—4, 6—3; 
Caralulis — Juhasz 6—3, 6—0, 
6—2. Astăzi jocurile continuă pe 
aceleași terenuri, de la ora 15.

Budapesta (prin telefon). — Marți 
dimineața s-.au făcut tragerile la 
sorți și programarea tuturor meciu. 
rilor în cele 4 grupe ale Campiona
tului european de baschet mascu
lin. Echipa R. P. Romîne joacă în 
grupa a 111-a împreună cu repre
zentativele U.R.S.S., Elveției, Sue
diei și Luxemburgului. Iată com
ponența celorlalte grupe; I — 
Franța, Iugoslavia, Anglia, R. P. 
Polonă, Austria ; II — R. P. Un
gară, Italia, Turcia, Finlanda; IV 
— R. Cehoslovacă, R. P. Bulgaria, 
Germania, Danemarca. Din cauză 
că la aceste campionate numărul 
țărilor participante nu a depășit 
cifra de 18, marți seara nu s-au 
mai disputat meciuri eliminatorii 
de baraj. In schimb, s-aiu desfășu
rat primele jocuri din cadrul gru
pelor respective. Lată rezultatele 
înregistrate: Elveția-Suedia 72-52 
(43-31), U.R.S.S.-Luxemburg 103-36 
(59-20), Franța-Austria 72-56 (35- 
28), R. P. “ ‘ ‘
(39-25) 11

Conform 
terminarea 
mele două 
grupă se califică în turneul final 
pentru desemnarea locurilor 1-8. 
Restul echipelor participă în tur
neu! organizat pentru locurile 9-18. 
Turneul final va începe la 12 iunie.

Polonă-Iugoslavia 69-64

regulamentului, după 
jocurilor drin grupe, pri- 
echipe clasate in fiecare

la.ă acum programul. celor mai 
importante jocuri din cefe 4 grupe: 
joi, ora 20.30: R.P.R.-Suedia, vi
neri. ora 22: Elveția-R.P.R., sîm- 
bătă, ora 9.30: R.P.R.-Luxemburg, 
vineri, ora. 20.30 : R .Cehoslovacă- 
R. R. Bulgaria, joi, ora 19 : R. P. 
Ungară-ltialia și sîmbătă, ora 10: 
Franța-lugoslavia.

Ieri seara cel ma>i interesant 
meci s-a disputat între reprezen
tativele U.R.S.S. și R. P. Romine. 
Cei 12.000 de spectatori au aplau
dat cu însuflețire jocul excelent al 
ambelor echipa. Arbitrul jocului 
Velkey (R.P.U.) ne-a comunicat la 
telefon că echiipa R.P. Romîne a ju
cat foarte bine. La pauză echipa 
U.R.S.S. conducea cu 40—37. La 
reluare, echipa R.P.R., a reușit să 
egaleze și chiar să conducă de mai 
multe ori, scorul alternînd în fa
voarea ambelor formații pînă în 
min. 35 de joc, cind reprezentativa 
sovietică a preluat conducerea, cl- 
știgînd cu 79—63. Cei mai buni: 
Vlasov, Boskarov, Lauga și res
pectiv, Fodor, Niculescu și Fol- 

în-
pectiv, Fodor, Niculescu și 
bert. Iată celelalte rezultate 
registrate ieri: R.P. Bulgaria 
Danemarca 107 — 33, Suedia 
Luxemburg 54-53, R. Cehoslovacă- 
Germania 113—65, Franfa — 
glia 97—50, R.P. Polonă — 
stria 80—50 (26—26). Italia 
Turcia 86—63.

An- 
Au-

Activitatea aeromodeliștilor bucureșteni

5-7,
10—
Cob- 

Ra-

Duminică dimineață, în Dudești 
Cioplea a fost înregistrată cea mai 
reușită mobilizare într-o competiție 
locală de aeromodleilism.

Numeroși concurenți, cum sînt 
pionierul Adrian Dumitrescu, Au
rel Dobre, Marieta Toma, Valen
tin Ionescu au obținut performan
țe deosebit de valoroase în pro
bele la care au participat, fapt 
care le-a adus, de altfel, locuri de 
frunte în clasament.

Succesul acestei întreceri spor
tive a fost determinat, în primul 
rînd, de buna pregătire tehnică a 
concurenților care au prezentat la 
start modele bine executate, cu 
remarcabile calități de zbor. O 
contribuție însemnată la succesul 
competiției a adus însă și Clubul 
muncitorilor din Sindicatul Invă- 
țămînt (C^'.M.I.B.) care, împreună 
cu comitetul orășenesc A.V.S'.A.P., 
a fost inițiatorul și organizatorul 
acestei întîlnâri. Acțiunea aceasta 
merită toată lauda și ea va trebui

extinsă și mai mult in viitor, 
sensul ca fiecare întreprindere 
instituție care patronează 
de aeromod'ele să urmeze 
moșul exemplu al harnicilor ac
tiviști de la C.S.M.I.B. Va fî cea 
mai serioasă contribuție adusă ac
tivității noastre de aeromodelism 
și totodată oel mai nimerit mijloc 
pentru popularizarea acestei dis
cipline sportive atît de utile tine
retului. Iată acum rezultatele înre
gistrate: Cat planoare: 1. Aurel 
Dobre (P.T.T.) 6522 pct. ;2. Gh. 
Marinescu (C.S.M.I.B.) 6263 pct.; 
3. Marieta Toma (P.T.T.) 6160
pct; 4. Adrian Dumitrescu 
(C.S.M.I.B.) 5978 pct.; categoria 

Georgescu 
Ionescu

.------------, ----- 7 pct.; 3, Nico-
lae Preda (P.T.T) 5.123 p.; 4.

■ 3.774 p
1. P.T.T,;

în 
sau 

cercul 
fru-

propulsoare: 1. I.
(P.T.T.) 6088 p.; 2. V.
(C.S.M.I.B.) 5.247I - . -------
Gh. Gănțoiu (P.T.T.)
Clasament pe cercuri:
2. C.S.M.I.B.; 3. C.F.R.; 4. C.C.A,

B. MARICA ,

ECHIPA DE ȘAH A U.R.S.S. A 
ÎNTRECUT ECHIPA R.P. UN

GARE CU 20-12
BUDAPESTA (Agerpres). —
Meciul de șah dintre echipele re

prezentative ale U.R.S.S. și R. P. 
Ungare, care s-a desfășurat timp 
de două săptămîni la Budapesta, a 
luat sfîrșit. După jucarea partidelor 
întrerupte în Ultimele runde, victo
ria a revenit echipei U.R.S.S. cu 
scorul final de 20-12.

Din cele 4 partide întrerupte, care 
urmau să se dispute la 6 iunie, două 
au luat sfîrșit fără ca șahiștii să 
mai reia jocul. Brcnștein a cedat 
Ia Szabo, iar Barcza și Mikenas 
au căzut de acord asupra remizei. 
In partida Ilivițki-Barcza, maestrul 
sovietic a căutat să obțină remiza. 
Barcza a jucat însă continuarea cu 
multă siguranță și a obținut victo
ria. Partida dintre Szabo și Mikenas 
s-a terminat remiză după o luptă 
de aproape 10 ore.

La 6 iunie a avut loc festivitatea 
înmînării premiilor pentru cele mai 
bune rezultate și cefe mai frumoase 
partide ale meciului. Premii pentru 
cele mai bune rezultate a primit : 
Premiu' 1: Tigran Petrosian 
(U.R.S.S.) care a realizat 5'h 
puncte din 7 pasibile; Premiul 11: 
Paul Keres (U.R.S S.) 5 puncte din 
7 posibile; Premiul III: David 
Bronștein (U.R.S.S.) 4‘/2 puncte 
din 7 posibile; Premiul IV: Ili- 
vițki (U.R.S.S.) 3 puncte din 6 
posibile.

Pentru cele mai frumoase partide: 
Premiul I: Keres (U.R.S.S.) pentru 
partida cu Szabo; Premiul II: 
Bronștein (U.R.S.S.) pentru partida 
cu Bilek; Premiul III: Szabo (R. P. 
Ungară) pentru partida cu Bronș
tein ; Premiul IV: Barcza (R.P. 
Ungară) pentru partida cu 111- 
vițki.
CONCURSUL ATLETIC INTER

NAȚIONAL DE LA PRAGA
PRAGA 8 (prin telefon de la 

corespondentul nostru). — Miercuri 
a început la Praga marele concurs 
internațional de atletism „Memo-

rialul Evzen Rosicky" la caire par
ticipă atleți din 10 țări.

Iată rezultatele îniregis triale :
BARBAȚI: 100 m.: Janecek

(Ceh.) 10,6; Futterer (Germ, occ.) 
10,6; Wiesenmayer (R.P.R.) 10,7; 
Stoenescu (R. P. R.) 10,7; 400
m_: Vretnik (Ceh.) 48,8; 1500 
m.: Hermann (R.D.G.) 3:49,4; Ci- 

g.: Lor- 
(R.P.R.) 
3.000 m. 
(record); 
lungime: 

(Pol.) 7,33; Fikejz 
prăjină: Janiszewski 

Peukert ’
Szecsenyi 
(Ceh.) 51,80; 

sulifă : Perek 
Valczak

ked (Ceh.) 3:50,0; 110 m. 
ger (Jug.) 14,5; Opriș 
14,8; Toșnar (Ceh.) 15,2; 
ob.: Brlica (Ceh.) 8:53,8 
Rozsnyoi (R.P.U.) 8:59,2; 
Grabowski (Pol.) 7,33; 
(Ceh.) 7,17; 
(Pol.) 4,20; 
4,15; disc: 
52,68; 
(Ceh.) 
72,85 
70,41;
4 x 100 
Mandlik, Janecek, Simanek) 
R.P.R. (Prisiceanu, Markș, 
nescu, Wiesenmayer) 41,7; 
MEI : 100 m.: Stubnik (R.DG.) 
11,9; Strickova (Ceh.) 12,2. Pe 
locul șase, Bardaș (R.P.R.) 13,0; 
400 m: Kazi (R.P.U.) 57,4; Mule- 
rov.a (Ceh.) 57,6 (record); tnălfi-

Cihak
51,48;
(record);
Vesterinen (Fin.) 
m.: Cehoslovacia

(R.D.G.)
(R.P.U.) 

Merta 
(Ceh.) 
(Pol.) 
68.00; 
(Broz,

41,4; 
Stoe-

FE-

me: Modnachova (Ceh.) 1.66; Ba
laș (R.P.R.) 1,63; greutate: Tișle- 
rova (Ceh.) 13,84; Brener (Aust.) 
13,49. întrecerile continuă astăzi.

J1NDRICH PEJCHAR
CONCURSUL MOTOCICLIST DE 

LA GOTTWALDOW
PRAGA, 8 (prin telefon de la co

respondentul _ nostru). La Gottwal- 
dow s-a desfășurat acum cîtev.a zille 
lin mare concurs motocicJist, la 
care au participat și motocici'iștii 
romîni caire se înapoiau de la con
cursul internațional de regularitate 
desfășurat la Leipzig (R.D.G.).

Pe primul loc s-« clasat echipa 
U.D.A. formată din : Podii, Klimt 
și Hasak care a avut un singur 
punct penalizare. Pe locuf doi s-a 
clasat echipa U.A.M.K. (Clubul 
central Automoto) cu 57 puncte 
penalizare, iar pe locul trei K.A. 
M.K. (Clubul Automoto regiunea 
Liberec) cu 120 p. penalizare.

Prima echipă romînă formată din 
alergătorii: Szabo, Dumitrache și 
Ioniță s-a clasat pe locuf șase cu 
160 p. penalizare. Cea de a doua 
echipă romînă s-a clasat Pe locui 
12, iar a treia echipă pe locui 19.

PE SCURT
■ Pe stadionul Dinamo din Mos

cova s-a disputat la 6 iunie cea de 
a treia întîlnire dintre reprezenta
tivele de volei ale U.R.S.S. și R. P. 
Polone. Victoria a revenit volei
baliștilor sovietici cu scorul de 3-2 
(6-15, 15-9, 10-15, 15-2, 15-12).

H In cadrul unui concurs desfă
șurat în orașul Chorzov, cunoscutul 
atlet polonez Chromik a stabilit un 
nou record al R.P. Polone în proba 
de 3000 m. plat cu rezultatul de 
8:04,6. Vechiul record era de 8:08,8 
și aparținea aceluiași atlet.

E Săptămîna trecută echipele de 
fotbal din Austria au susținut nu
meroase meciuri în Franța. Iată re
zultatele: La Nîmes: F.C. Nîmes — 
F.C. Austria 2-2 (2-0). La Perpignan: 
Perpignan — Admira 2-2. La Strass- 
bourg: Strassbourg — Wacker 1-0. 
La Linz (Austria): LASK — Bristol 
City 2-1.

■ Arbitrul de fotbal austriac 
Franz Grill — care a arbitrat și la 
noi — a fost invitat în U.R.S.S. 
pentru a conduce două jocuri la 
Moscova. La 2 iulie el va arbitra pe 
stadionul Dinamo un meci dintre o 
echipă sovietică și una iugoslavă 
iar la 5 iulie partida dintre o echi
pă elvețiană și una sovietică.

■ ' După cum anunță ziarul aus
triac „Osterreichische Volksstimme“ 
cunoscutul automobilist italian Al
berto Ascari a încetat din viață, în 
urma unul groaznic accident suferit 
într-un concurs desfășurat pe pista 
de la Monza. „Ascari a fost unul 
din cel mai mari automobiliști ai 
tuturor timpurilor. El a încetat din 
viață la vîrsta de 37 ani, după cea 
cîștigat campionatul mondial din 
1952 și 1953. Aceasta este soarta tu
turor automobiliștilor profesio- 
niști“... scrie printre altele ziarul 
austriac
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