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întrecerile au început!
Mult așteptata 

jocurilor din
meci al competiției, învingătoare 
au fost campionatele, iar învinsă 
ploaia. Apoi, ca plăcută surpriză, 
în clipa cînd megafoanele au în
ceput să transmită primele comuni
cări, spectatorii au putut descoperi, 
alternîndu-se cu vocea lui Em. Gos- 
toiu — crainic obișnuit la întrecerile 
de volei—glasul popularului nostru 
actor Ion Lucian. Membru activ al 
comisiei centrale de volei, Ion Lu
cian s-a oferit ca vreme de 11 zile, 
cit se vor desfășura campionatele 
europene, să îndeplinească sarcina 
atit de utilă a crainicului sportiv, 
rol pe care a dovedit că-l cunoaște 
la perfecție, ca și pe cele jucate pe 
scenă... Așa cum, de altfel, au ară
tat și toți ceilalți factori ai orga
nizării, mulțumită cărora primul 
joc a putut începe cu întîrziere mi
că, dacă ținem seama de condiții.

înainte de a trece la descrierea 
fiecărui meci în parte, să vă spu
nem cîteva cuvinte despre întîlni- 
rile primei zile a competiției. Și 
anume, că jocurile inaugurale 
ne-au întărit speranța că actualele 
întreceri vor depăși in valoare 
toate celelalte ediții de pînă acum 
ale campionatelor europene de vo
lei. Nădejde pentru a cărei împli
nire vom aplauda cu siguranță îm
preună, în zilele ce urmează, din 
tribunele sălii Floreasca și din cele 
ale stadionului Dinamo 

clipă a începerii 
cadrul celei de a 

IV-a ediții a campionatelor euro
pene de volei a sosit. Dar, cu o în
semnată răsturnare de program 
cauzată de ploaia ce s-a împotrivit 
ca deschiderea să se facă in aer 
liber. In loc ca primele meciuri să 
se desfășoare pe terenurile din par
cul sportiv Dinamo, ele au fost 
găzduite ieri dimineață de sala 
Floreasca.

Obișnuită, pe de o parte, să 
primească oaspeți de seamă și 
mari competiții internaționale, ,iar 
pe de altă parte fiind luate din 
vreme toate măsurile și pentru a- 
ceasta eventualitate a timpului ne
favorabil, frumoasa bază sportivă 
de la Floreasca s-a puiul găti iute 
de sărbătoare.

Pavoazată cu steagurile celor 14 
țări participante la jocuri, cunos- 
cînd din nou obișnuita forfotă a 
oficialilor care pun la punct ulti
mele detalii organizatorice, în sfîr- 
șit, cu tribunele în care apăreau 
încet, încet tot mai mulți spectatori, 
sala a fost curlnd gata pentru în
treceri Cit privește atmosfera, nu 
greșim spunind că modificarea pro
gramului n-a putut dăuna cu ni
mic entuziasmului, același ca la 
orice sărbătoare pe care se pregă
tesc s-o desăvîrșească împreună 
sportivii. Așa incit, cum spunea 
cineva ieri în tribună, in primul

Echipele U.R.S.S., R.P.R. și R. Cehoslovace 
de două ori invingătoare in jocurile de ieri

U-R.S.S. — R. P ALBANIA 
(masculin) 3—0 (la 8; 4; 5)

Primul joc al campionatelor i-a 
opus echipei campioane europene 
— reprezentativa U.R S.S. — pe 
voleibaliștii albanezi. Superiori, 
atît în apărare cît și în atac, ju
cătorii sovietici au realizat o vic
torie categorică, reușind, mai ales 
în seturile II și 111, 
șească net adversarii, 
prezentativă a R- P. 
constituit o surpriză 
buna pregătire tehnică 
ei. 
gară).
R. CEHOSLOVACA — AUSTRIA 

(masculin) 3—0 (la 2; 1; 0)
Jucătorii cehoslovaci au obținut 

o victorie ușoară. Ei au reușit ac-

să-și depă- 
Echipa re- 
Albania a 

plăcută prin 
a jucătorilor 

Arbitru: I. Nagy (R. P. Un-

țiuni deosebit de eficace, realizînd 
numeroase puncte prin mingile 
trimise spre fundul terenului echi
pei austriace. Reprezentativa Aus
triei a luptat cu mult curaj pen
tru o comportare onorabilă, dar 
jucătorii ei nu au încă o pregătire 
tehnică suficientă. Arbitru: Zec 
Zivojin (R.P.F. Iugoslavia).
R. P. ROM1NĂ — R. P. UNGARA 

(feminin) 3—0 (la 7; 13; 13)
O frumoasă victorie a jucătoa

relor noastre, care au reușit va
loroasa performanță de a dispu
ne în 3 seturi de redutabila repre
zentativă a R. P. Ungare. Echipa 
noastră a cîștigat categoric pri
mul set. In seturile următoare, 
deși conduse în finalurile seturilor, 
reprezentantele noastre au reușit (Continuare tn pag. 4-a)

Trage Tatiana Așpcurm Echipa R.P. Romine va obține încă un punct în meciul cu reprezentativa 
g.P3 Ungare.

asemenea 13—12. 
calm și realizînd 

de eficace tn atac, 
Romine a obținut

să remonteze diferențele și să-și 
adjudece victoria. Astfel, în setul 
doi voleibalistele maghiare au con
dus cu 13—10 iar în al treilea set 
ele fiu avut de 
Acționînd însă 
acțiuni deosebit 
echipa R. P.
egalarea și apoi victoria. In gene
ral, comportarea echipei noastre 
în acest prim meci al campiona
telor a fost bună. Remarcăm pre
cizia paselor și eficacitatea servi
ciilor. Voleibalistele maghiare, 
mult mai bune în apărare, unde 
au scos mingi deosebit de grele, 
s-au arătat insuficient pregătite în 
ofensivă, neavînd torța și precizia 
necesară. Cele mai bune jucătoa
re ale noastre au fost Tatiana A- 
vacum, Sonia
Cernat, care s-au ridicat peste va
loarea bună a jocului prestat de 
toate componentele echipei R. P. 
Romîne. Din echipa R. P. Ungare 
o bună impresie au lăsat, Aranka 
Simo, Ildiko Schulcz, Vera Bor- 
bely. Arbitru : A. Azmanov (R. P. 
Bulgaria).

Colcer'u și Natalia

FRANTA — FINLANDA (masculin)
3—0 (5; 6; 5)

Echipa Franței a întrecut, fără 
să piardă vreun set, reprezentati
va Finlandei. învingătorii au dove
dit o bună omogenitate. Voleiba
liștii finlandezi nu au reușit să 
realizeze acțiuni prea eficace, deși 
au dovedit o pregătire tehnică des
tul de bună.

Arbitru: J. Jelinek (R. Ceho
slovacă).

R.P. UNGARA — BELGIA
(masculin)

3—0 (10; 7; 5)

Voleibaliștii maghiari au lăsat o 
bună impresie la prima lor evolu
ție în campionat. Echipa a căpătat 
maturitate și realizează acum ac
țiuni bine gîndite tactic.

Echipa Belgiei a fost un adver
sar dificil în primul set, cînd a a- 
tacat variat și destul de eficace.

Arbitru: Alenei (R.P. Polonă).

★

blocajul jucătorilor albanezi nu va putea stăvili atacul jucătoritlttT' ' 
sovietic N. Gherasimov.

Oaspeții iși spun părerea
Din prur.a zi a întrecerilor, par

ticipanții la cea de a IV-a ediție 
a campionatelor europene de volei, 
jucători, antrenori și conducători, 
discută cu interes despre felul în 
care este organizată competiția, de 
felul în care ea se va desfășura, des
pre partidele cele mai spectacu
loase, arbitraje, etc. Sportivii egip
teni, sosiți în prima zi a intrece- 
ri'lor, au ținut să ne împărtășească 
și ei impresiile culese în Capitala 
patriei noastre. Luînd parte la a- 
c.este discuții, corespondenții zlaru-

Roushdy Melek Ghobrial

nostru au notat pentru cititorilui
părerile căpitanului echipei Italiei, 
Olivio Barbieri, și a'e conducăto
rului echipei egiptene, Roushdy 
Melek Ghobrial. Iată-le:

Roushdy Melek Ghobrial — con
ducătorul echipei egiptene :

„De la primii pași făcuți pe pă- 
mintul Rominiei ne-am dat seama 
că sîntem întimpinați cu foarte 
multă căldură și prietenie. Sportivii 
romini ne-au mărturisit bucuria lor 
că ne aflăm și noi, cei de pe țăr
mul celălalt al Mediteranei, printre , 
participanții la cea de a IV-a edi
ție a campionatelor europene de 
volei. Și, de ce să nu o spunem, 
bucuria noastră este și mai mare 
luînd parte la o întrecere atit de 
însemnată, alături de sportivi atit 
de renumiți. Știți desigur, că for
mația egipteană care participă, în- 
cepînd de astăzi la campionatele 
europene de volei este prima echipă 
egipteană înscrisă la aceste între
ceri ale continentului. Tocmai de 
aceea noi ne-am pregătit temeinic. 
Regretăm însă sincer că trei dintre 
cei mai buni jucători ai formației 
noastre nu au putut face deplasa
rea la București, fiind studenți șl 
aflîndu-se tocmai în perioada exa
menelor. Și drumul a fost destul 
de obositor dar, ca oricare sportiv, 
noi am uitat de toate acestea și 
iată-ne avîntați plini de entuziasm 
tn întrecere.

Din clipa în care am sosit în 
București ne-am interesat de 
echipele care iau parte la întreceri. 
Sînt. într-adevăr, foarte puternice 
și bine pregătite, astfel că este fi
resc să ne așteptăm la meciuri ex
trem de disputate, care-i vor pasiona 
pe spectatori. Nici n-am coborii 

căpitanul

li.ne din ea și unul din cei coro
ne întîmpinau m-a întrebat: care 
este echipa dumneavoastră favorită^ 
care echipă are cele mai multe șart- 
se? După mine, toate echipele au 
șanse. Asta în glumă, dar, în gene
ra! vorbind, cred că sînt mai multa 
echipe favorite".

Olivio Bărbieri : 
echipei Italiei: 

„îmi amintesc că după campio
natele europene de atletism de la 
Berna un ziarist a scris: .Aci, 
în Elveția, numai ploaia o poți ob
ține gratis". Dacă același ziarist ar, 
asista la acest început al campio
natelor de volei de la București, ar 
scrie, fără îndoială, că numai ploa
ia putea să strice frumoasa orga
nizare. Mi-am dat seama că aci 
totul era pus la punct pînă în cel 
mai mic amănunt și nu mă îndo
iesc că la sfîrșitul întrecerii s-ar fi 
putut vorbi de o perfecțiune în or
ganizare.

Dar iată că, în clipa cînd totul 
era gata, picături grăbite și mai 
ales foarte dese au început să cadă 
fără încetare. Pînă la aceasta se 
mărginesc puterile organizatorilor; 
împotriva picii totul este zadarnic. 
Cu toate acestea, am aflat că tere
nurile de joc au fost acoperite ctt 
prelate, astfel că apa a fost împie
dicată să pătrundă acolo. Iată-ne 
privați de un început Intr-adevăr 
festiv. Sînt convins însă că soareld

Olivio Barbieri

ne va surîde tn curlnd (la noi la 
Modena el se ascunde destul de rar 
în spatele norilor) și astfel vom 
reuși să ne înttlnim pe stadionul 
Dinamo în fața a mii, multe mii de 
spectalori. Aceasta însă nu ne îm
piedică pînă atunci să ne întrecem 
in sală și să facem tot posibilul 
pentru a furniza partide cit mai 
frumoase.

N-aș vrea să închei fără să mul
țumesc pentru primirea extrem de, 
călduroasă care ni s-a făcut și 
pentru atenția cu care stntem fsH I 
conjurați?*
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al Tineretului pentru 
Prietenie de la Varșo- 
fi organizată, începînd 
iulie, Ștafeta Interna- 

a Festivalului. Nume-

>-

8

---------------------. *

In cinstea celui de al V-lea 
Festival 
Pace și 
via, va 
de la 1 
țională 
roși tineri și tinere din patria 
noastră vor avea astfel un nou 
prilej de a participa activ la 
întîmpinarea Festivalului.

Ștafeta se va desfășura între 
1—10 iulie și cuprinde trei e- 
tapc: 1. de la comune la centre 
de raion, 2. de la centre de ra
ion la centre de regiune, 3. in
terregională (etapa finală).

Ștafeta Internațională a Fes
tivalului cuprinde un traseu 
principal: Giurgiu, București. 
Ploești, Orașul Stalin. Făgă
raș, Sibiu, Cluj. Episcopia Bi
horului și un număr de șapte 
trasee secundare: 1. Reșița. Ti
mișoara, Arad, Oradea. 2. Cra
iova, Tg. Jiu. Petroșani. Deva. 
Cluj, 3. Pitești, Rm. Vîicea. Si
biu, 4. Constanța. Călărași, 
București, 5. Galați. Buzău. 
Ploești. 6 Bîrlad, Bacău, Bi- 
caz, Gheorghieni, Tg. Mureș, 
Cluj, 7. Iași, Suceava, V. Dor- 
nei, Bistrița, Dej, Baia Mare. 
Oradea.

Schimburile Ștafetei vor fi 
compuse din minimum 2 per
soane fîn primele dcuă etape) 
și maximum 10 persoane (în 
cea de a treia etapă). Numărul 
și lungimea schimburilor în pri
mele două etape ale Ștafetei 
vor fi stabilite țin:ndu-se cont 
de următoarele distanțe 
nu pot fi depășite:

— pentru 
500 m.

— pentru 
1.500 m.

— pentru
— pentru cicliști: 5—10 km.
— pentru călăreți: 2—5 km.
— pentru motocicliști: 10—15 

km.
Regulamentul de organizare 

a Ștaletei precizează că toate 
centrele de raion, aflate pe unul 
din traseele Ștafetei, vor preda

care

alergătoare: 300—

alergători: 500—

cicliste: 2—5 km..

Ultima probă a campionatului motocic’ist 
de viteză îfl coastă

Prima probă a campionatului rno- 
tociclist de viteză în coastă al 
R.P.R. s-a încheiat luni dimineața 
la Mediaș, cînd alergătorii au ter
minat de efectuat urcările între- 

•ruute duminică din cauza ploii.
Puțin timp după ce au coborît 

Serpentinele dealului Hula, mo- 
ttocicliștii și-au îmbarcat mașinile 
xle competiție în vagoane, iar ei. 
T>e motocicletele de antrenament, 
sau părăsit Mediașul îndreptînda-se 
'fn convoi spre Cluj. Duminică ur
mează să se desfășoare la Cluj cea 

xle a ÎI-a și ultima probă a cam
pionatului de viteză în coastă

I.'nii dintre alergători, cum sînt. 
rde pildă, Gh. Ioniță, și Gh. Ion 
j(C.C.A.), nemulțumiți de randa- 
rmentul pe care l-au dat mașinile lor 
bla Mediaș s-au întors în Bncu- 
jg-ești pentru a-și pune la pune: 
zalte mașini. Aceasta, deoarece tra- 
feseul de pe dealul Feleacului est> 
•■cu mult mai pretențios decît deaiul 
iHula, atît prin lungimea lui 7.000 
rm.), cît și prin diferențele de nivel, 
cmult mai accentuate.

Deplasarea motoc icliștilor de la 
ÎMediaș la Cluj, pe mașinile de an- 
rtrenament, a fost hotărîtă de an
trenorii E. Katzender, V. Mavrcriin

Con s-a desfășurat reunirea de box
I Marți seara, spectatorii din Ca
pitală au avut prilejul să-i vadă 
ic in nou „la lucru", după o lungă 
| perioadă de așteptare, pe cîțiva 
idintre cei mai buni pugiliști ai 
i noștri.

Iată cum s-au desfășurat întîl- 
nirile. Categoria muscă. M. Cris
tea a reușit o surprinzătoare și 
meritată victorie la puncte asupra 
rutinatului Mircea Mihai. M. Cris- 
lea a strîns punctele necesare vic
toriei datorită acțiunilor sale clare 
■și mai cu seamă „directei de stin
gă", care a fost bine utilizată. Ca
tegoria cocoș. Dumitru Mîțu a tre
cut destul de comod de Petre Du
mitrescu, care se resimte serios de 
pe urma îndelungatei lipse din 
ring. Mîțu a plasat cu succes cro- 
șeurile (cu ambele brațe) și în ge
neral a avut inițiativa. Categoria 
pană. M. Pînzaru a fost învins de 
Euștațiu Mărgărit care, Iucrînd în 
linie, și-a însușit o clară victorie 
ța puncte. Categoria semiușoară. 
ĂAștpptat cu viu interes, meciul Dă- 

★
mesajele lor în cadrul etapei a 
Ill-a, schimbului de ștafetă 
care trece prin localitate în 
drum spre centrul de regiune 
următor. Astfel, raioanele Si
naia (regiunea Ploești). Sebeș 
( regi unea Hunedoara) și altele, 
nu vor participa la etapa a II-i.

Organizarea celor trei etape 
«le Ștafetei Internaționale a 
Festivalului a fost încredințată 
comisiilor de organizare a în
trecerilor din cadrul Concursu
rilor Sportive ale Tineretului, 
care și-au dovedit pe deplin ca
pacitatea și competența, obți- 
nind rezultate din cele mai 
bene. Aceste comisii au datoria 
de cinste să desfășoare și cu 
acest prilej o activitate deosebit 
de intensă, să asigure în fiecare 
comună, în fiecare centru de 
raion sau de regiune, o bună 
organizare a Ștafetei Comisiile 
de organizare a Ștafetei au sar
cina să înceapă din vreme pre
gătirile necesare, să ia măsuri 
pentru studierea și cunoașterea 
amănunțită a prevederilor cu
prinse in regulamentul Ștafe
tei Internaționale a Festivalu
lui și îndeosebi a celor cuprinse 
în tabelul care indică traseele și 
orele de predare a Ștafetei In 
etapa interregională.

Comisiile de organizare « 
Ștafetei Internaționale a Festi
valului trebuie, de asemenea, să 
se îngrijească și de respectarea 
riguroasă a orariului în primele 
etape. Astfel, sosirea la centrul 
de raion trebuie să corespundă 
cu data și ora plecării ștafetei 
raionale spre centrul de re
giune. iar sosirea la centrul de 
regiune să corespundă cu data 
și ora c:nd sosește ștafeta inter
regională.

Timpul care ne mai desparte 
de ziua de 1 iulie este destul 
de scurt și el trebuie folosit din 
plin pentru o cît mai intensă 
activitate care să asigure Șta
fetei Internaționale a Festivalu
lui un succes deplin.
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și AL Huss, care vor ca prin acea
sta sa îmbunătățească și raai mult 
Pregătirea fizică a motocicliștilor

Proba a Ii-a a campionatului de 
viteză in coastă de pe deaiul Fe
leacului va avea toc in organiza
rea asociației Locomotiva. Pentru 
buna reușită organizatorică a aces
tei ultime probe de campionat re
prezentanții asociației Locomotiva 
au fost Ia Mediaș, pentru un 
schimb de experiență cu reprezen
tanții colecttvu'ui sportiv Flacăra 
Mediaș, organizatorii întrecerilor 
de pe Hula.

La Cluj. motocicliștii vor face 
reglajele mașinilor, impuse de noile 
condiții tehnice pe care le oferă 
dealul Feleacului și totodată, în 
mod neoficial, vor începe și antre
namentele de studiu al traseului.

Antrenamentele c-ficiale pentru ul- 
tiraa probă a campionatului vor 
z»?a loc mline și sîmbătă, cînd 
r otocieliștii vor face pe dea'ul 
Fe!eacului urcări cronometrate. A- 
nul acesta, clasamentul general al 
campionatului de viteză in coastă 
se va face prin adunarea timpilor 
realizați de alergători în cadrul 
celor două probe.

nilâ Done-Luca Romano a însem
nat o deziluzie. Ambii boxeri au 
..lucrat" confuz, prelungind „stu
diul" foarte multe minute. Spre 
sfîrșit, Romano a atacat mai decis 
și a obținut victoria. Categoria 
ușoară. Gheorghe Tomescu l-a în
trecut la puncte pe P. Podaru. Ul
tima repriză s-a desfășurat în- 
tr-un ritm susținut, ambii adver
sari plasînd și recepționînd puter
nice lovituri. Categoria semi mijlo
cie. In cele din urmă, rutina lui 
D. Rizea și-a spus cuvîntul și Do- 
bre Pavel — un tînăr cu posibili
tăți, dar care nu a utilizat cum 
trebuie și cînd trebuie puternica sa 
„stingă" — a coborît treptele rin
gului învins. După o repriză egala, 
Rizea a intrat în lupta corp la 
corp și acolo a obținut avantajul 
necesar unei victorii la puncte. Re 
vanșa Const. Iordache-I. Schwartz 
a dat cîștig de cauză boxerului 
craiovean. Iordache a atacat mat 
mult, meritînd victoria. Categoria 

mijlocie mică. Bogată în situații

46,02 la
Analizînd rezultatele atleților 

noștri în cele patru concursuri la 
care au participat în Cehoslovacia, 
trebuie să spunem că, în generat 
ele se situează la un nivel destul 
de bun, mai ales că au fost obți
nute în primele întreceri interna
ționale din acest an și în com
pania multor atleți cu renume în 
atletismul european. Dintre toate 
rezultatele, iară îndoială că cel 
mai valoros este cel obținut la 
aruncarea discului de maestra 
sportului Lia Manoliu. 46.02 m. re
prezintă, după cum se știe, un nou 
record al țării noastre, și încă 
unul din cele mai valoroase. El 
este echivalent cu 1.038 puncte 
după tabela internațională, fiind 
întrecut doar cu 42 de puncte de 
recordul de 1,65 m. la înălțime al 
Iolandei Balaș. Pe plan interna
țional recordul Liei Manoliu este 
cotat la loc de Jrunte; foarte pu
ține țări au recordul feminin la 
disc superior recordului nostru. 
Acest r.ou record este rodul stră-

Un campionat care și-a... pierdut specificul!
Anaiizînd desfășurarea finalei 

campionatelor republicane de lupte 
libere seniori, antrenorii lotului 
R.P.R. au ajuns la concluzia că 
întrecerile de la Cluj s-au situat 
la un nivel inferior concursurilor 
finale de anul trecut, cu excepția 
meciurilor din categoriile 52 și 62 
kgr., unde lupta pentru titlu a fost 
mult mai echilibrată, mai dîrză. 
In această privință s-a desprins 
faptul că, spre deosebire de edi
ția trecută, s-a „făcut" mult mai 
puțin lupte libere, (deși ne aștep
tam la un progres in această pri
vință) marea majoritate a con- 
curenților utilizînd acțiuni speci
fice luptelor clasice. Nu-i mai 
puțin adevărat, însă, că unii din
tre concurenți — care din păcate 
pot fi numărați pe degetele unei 
mîini — ca V. Sincular (Metalul 
B. Mare), Gh. Szabad (C.C.A.), 
A. Ruzsi, I. Zentai (Dinamo Ora
șul Stalin), s-au străduit să apli
ce cît mai corect cunoștințele lor 
în acțiunile ce le-au întreprins. 
Astfel, V. Sincular l-a învins prin 
tuș pe maestrul sportului Minai 
Schultz, printr-o acțiune specifică 
luptelor libere. Băimăreanul l-a 
„împachetat" — pur și simplu — 
pe dinamovist, incit acesta, deși 
superior ca forță, s-a văzut pus 
cu umerii pe saltea fără a putea 
schița vreun gest de apărare. Dar 
V. Sincular — ca și alții — a 
Făcut greșeala de a nu persevera 
in aplicarea continuă (în fiecare 
med) a luptei libere. De pildă, 
s-a lăsat prins în tactica impusă 
de V’. Popescu (Dinamo Buc.) 
care a ..mers" pe acțiuni de lupte 
clasice, și — inferior ca forță — 
a pierdut. Aceeași greșeală a fă
cut-o L. Ferdinand (Dinamo Ora
șul Stalin). cere, deși conducea 
la pur.cte în meciul final cu D 
Pîrvu’.escu (C.C.A), a trebuit să 
părăsească învins salteaua de 
lupte.

Mergînd cu analiza mai departe, 
antrenorii menționați au scos în 
evidența cauzde principale care 
au dus la slabul nivel al finale
lor de la Cluj. In primul rînd. 
din cauza timpului prea scurt din
tre cele două campionate — de 
clasice și libere — pregătirea con- 
curenților pentru finala recent 
desfășurată a avut de suferit. A- 
poi. unii dintre antrenori au uti
lizat aceiași concurenți ca și la 
iupte clasice, și urmarea — fi
rească — a fost aceea semnalată 
și anume că luptătorii respectivi

de marți seara
neprevăzute a lost întrecerea din
tre Petre Deca și Toma Tudor. 
După o repriză egală. Deca a por
nit la atac și boxînd bine de 
la distanță și-a „bombardat" ad
versarul cu cele mai variate lovi
turi, aducindu-1 la un pas de k. o. 
In ultima repriză, însă, meciul a 
luat o întorsătură surprinzătoare 
datorită, în primul rînd, greșelii 
lui Deca. In Ioc să stea prudent 
la distanță, Deca s-a angrenat în 
lupta de aproape pe care Toma 
Tudor o căuta ca pe o unică sal
vare. Deca a fost net depășit și 
victoria i-a revenit lui Toma Tu
dor. Categoria mijlocie. Al. Blank 
l-a întrecut de puțin la puncte pe 
I. Buzea. Categoria semigrea. Fo
losind cu pricepere avantajul alon- 
jei, Petre Zaharia a dispus la 
puncte de Bătrînu Tănase. Catego
ria grea. V. Mariuțan a cîștigat 
la puncte în fața lui St. Mircovi- 
ceanu.

U. M1HALACHE

dîsc, un record
daniilor depuse de maestra spor
tului Lia Manoliu, care s-a pre
gătit cu toată seriozitatea, al 
condițiilor bune de activitate pe 
care le-a avut la dispoziție și al 
folosirii minunatei experiențe a 
celor mai bune aruncătoare de 
disc din lume, aruncătoarele so
vietice. Este demn de subliniat 
faptul că Lia Manoliu, studentă 
în ultimul an al facultății de E- 
nergetică din București, și-a tre
cut cu succes ultimul examen din 
această sesiune, în care a obținut 
numai calificativele „foarte bine" 
și „bine" cu puțin timp înaintea 
plecării în Cehoslovacia. Ea este 
și în această privință un frumos 
exemplu pentru toți sportivii no
ștri ; știe să împletească în mod 
armonios aclivitatea școlară cu 
cea de sportivă de performanță, 
obținînd în ambele domenii rezul
tate remarcabile.

In ceea ce privește aruncarea 
discului, în țara noastră, este in
teresant de arătat că lista celor 

au utilizat trcjîuni de lupte cla
sice imprimînd concursului un ca
racter nedorit. Dacă unii dintre 
luptători au obținut succese (V. 
Popescu, A. Ruzsi, D. Pîrvulescu) 
aceasta se datorește faptului că, 
în general, au o valoare superioa
ră celorlalți luptători din catego
riile respective. S-a subliniat — 
odată mai mult — că majoritatea 
antrenorilor noștri nu cunosc lup
tele libere. In consecință, antre
norii respectivi i-au învățat pe 
elevii lor... ceea ce ei cunosc.

Bineînțeles se impun anumite 
măsuri. In primul rînd, comisia 
centrală de lupte, împreună cu in
specția respectivă din CCFS, tre
buie să organizeze cursuri de spe
cializare pentru antrenori în a- 
ceasta ramură a lupte'or, iar 
antrenorii să studieze materia
lele de specialitate. In al doi
lea rînd, secțiilor de lupte din 
colectivele sportive le revine 
sarcina de a selecționa cadrele 
separat pentru lupte libere și cla
sice. La aceste finale am putut 
urmări o serie de ‘elemente tinere 
cu reale perspective pentru lupte 
libere, dintre care mulți au „pă
șit" direct în acest campionat. 
Vorbind despre specializarea lup
tătorilor — într-o ramură sau alta 
— sugerăm antrenorilor care con
duc secții de lupte în care sînt 
încadrați fruntași ai sportului lup
telor, să-și îndrume elevii spre 
ramura luptelor care le convine 
mai bine, conform specificului fie
căruia. Astfel, credem că I. Mu- 
reșan, Fr. Ladislau etc. (Dinamo 
Orașul Stalin) ar putea face față 
cu succes în lupte libere, în timp 
ce — de pildă — M. Schultz, M. 
Belușica și alții (după cum s-a 
putut constata) nu au aptitudini 
pentru lupte libere și trebuie să-și 
îndrepte atenția numai spre lupte 
clasice, unde au și obținut mul
te și importante succese.

I. ȘEINESCU

SPORT
g TIR. — Vineri 17 iunia ia ora 19, 

are loc în sala Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Sport al orașului 
București, din Dtr. Vasile Alecsandri 
nr. 6 ședința antrenorilor de tir din 
Capitală.

e BOX. — Astă-seară, colectivul 
sportiv Electromagnetica organizează 
pe stadionul Flamura roșie (Veseliei) 
o interesantă gală de box. Reuniunea 
va începe la ora 19,30.

g1 BASCHET. — In cadrul competi
ției dotată cu „Cupa Constructorul" 
se vor desfășura astăzi pe terenul 
din str. Berzei 3, următoarele meciuri: 
ora 19,30: Constructorul I.P.C. — Pro
gresul Arta; ora 21,M: C.C.A — Știința 
Politehnica, după care va avea loc 
festivitatea de închidere a competiției 
și împărțirea premiilor.

g RUGBI. — Etapa a treia a Cu
pei R.P.R. programează azi următoa
rele întîlnirî: Locomotiva Grivița Ro
șie — Progresul 19 teren Parcul Copi
lului era 18; Minerul București — Di
namo București stadionul Tineretului 
teren II ora 18; Știința București —

S-a fixat locui de disputare a canpioraîutai L P. L 
de cățărare

In urma rapoartelor făcute de 
subcomisia de ture și escalade, bi
roul comisiei centrale de alpinism 
a hotărît ca întrecerile din cadrul 
campionatului de cățărare al R.P.R. 
pe anul 1955 să se dispute în ma
sivul Rarăii din Carpații moldo
venești. Datele fixate inițial pen
tru această competiție au rămas 
neschimbate; 14—19 iulie 1955.

Anul acesta, ținîndu-se seama de 
experiența primelor concursuri de 
acest gen, campionatele R.P.R. de 
cățărare se vor disputa după o 
nouă formulă. Mai precis, se va

valoros
mai bune iO performante este 
completată doar cu rezultatele 
Liei Manoliu (lista s-ar putea 
completa în continuare pînă la 
25 numai cu rezultatele ei). Iată 
această listă :
46,02 (II) Olomouc 13.6.1955
45,86 (I) București 3.10.1954 
•15,40 (I) București 8.5.1955
44.85 (I) Budapesta 30.5.1954
44,43 (II) Praga 8.6.1955
44,38 (I) București 11.7.1954 
■14,00 (I) București 16.10.1954
43.86 (VII) Berna 27.7.1954
43,68 (I) Cluj 21.6.1952
43,58 (I) Budapesta 9.8.1954

In paranteză este locul ocupat 
de Lia Manoliu, în concursul res
pectiv.

In cadrul aceluiași concurs, la 
Olomouc, Letiția Bardaș ne-a a- 
dus satisfacția doborîrii recordului 
la 80 m. plat, unul dintre recor
durile noastre cele mai vechi, care 
data din 1932.

ROMEO VILARA

Turneul de selecție a lotului 
republican de tenis

Luni și marți au continuat pe 
terenurile centrului de antrenament 
Nr. 2 jocurile din cadrul turneului 
de selecție a lotului republican de 
tenis. Confirmînd forma buna ară
tată în meciurile anterioare, jucă
torii M. Viziru, Șt. Anghelescu 
șt T. Bădin au reușit și de data 
aceasta să cîștige întâlnirile sus
ținute, continuînd astfel să râmînă 
principalii candidați la primele 
locuri.

Tot luni dupâ-amiază s-au dispu
tat și primele întîniri din cadrul 
turneului de selecție a lotului repu
blican feminin și de juniori. Dacă 
victoria ’ jucătoarei Irina Ponova 
asupra maestrei sportului Eva Stăn- 
cescu nu este o surpriză, în 
schimb jocul de foarte bună calitate 
al învingătoarei — confirmat și în 
partida jucată marți cu Lia Dobo- 
siu — constituie, de bună seamă, 
un fapt foarte îmbucurător.

Rezultate tehnice : Bărbați. Cob- 
zu.-Năstase 7-5, 6-3, 6-1 : Zacop- 
ceanu-Juhasz 7-5, 3-6,6-3,6-3; Dan- 
cea-Cristea 7-5, 4-6 3-6,6-2,6-1; T. 
Bădin-Racosi 6-3, 7-5, 2-6, 6-2; M. Vi- 
ziru-Slapciu 6-2, 6-2, 6-4; Năstase- 
Racosi 6-0, 6-1, 6-2; Anghelescu- 
Cristea 7-5, 6-2, 6-2; Slapcto-Jt»- 
h.tsz 6-1, 0 6. 2-6, 7-5, 6-2

Femei. I. Ponova-E. Stăncescu 
6-3, 6-2; M. Glatt-L. Dobosiu 7-5, 
6-3, I. Ponova-t. Dobosiu 8 6, 
6-1.

Juniori. Șt. Georgescu-C. Viziru 
6-1, 6-3.

Iată ultimele rezultate înregis
trate i-'ri dtipă-amiază:

T. Bădin—Năstase 6-4, 3-6, 4-6, 
6-2, 6-3; M. Viziru — Dancea 
6-1, 6-1, 6-2; Șt. Anghelescu — 
Slapciu 6-0, 6-3, 6-0; Zacopceanu 
— Cristea 6-3, 7-5, 7-5; Zacopcea
nu — Cobzuc 5-7, 12-10, 6-2, 0-6, 
6-4.

Jocurile continuă azi și inline de 
Ia ora 15 pe aceleași terenuri.

LA ZI
Constructorul București stadionul Ti
neretului teren IV ora 18; Știința 
Iași — C.C.A.

B ATLETISM. — Asociația Metalul 
organizează duminică un concurs de 
maraton redus (32,195 km) și o între
cere de marș pe S0 km. Ambele pro
be au Ca scop verificarea atleților 
fruntași în vederea viitoarelor cornpe. 
tiții internaționale. In concurs vor 
putea lua parte numai atleții clasifi
cați în categoriile maestru, I și a Il-a. 
Plecarea se va da de la stadionul 
Tineretului la ora 7,30 (marșul) și «,30 
(maratonul). Desfășurarea ambelor 
probe se va face pe șoseaua Tîrgoviș- 
te, cu sosirea pe stadionul Tineretu
lui. înscrierile se fac pînă mîine la 
sediul asociației Metalul.

B HANDBAL. — Primele rezultate 
din „Cupa de vară" ia handbal redus: 
Metalul — Locomotiva 20—18, Voința— 
Flacăra Tîrgoviște 21—16, C.C.A.—Fla
căra Raf. 1 Ploești 23—13. (mase). 
Progresul — Fl. roșie St roșu 1—1 
(fem.).

executa cățărare liberă cu asigu
rare de sus, individual și pe echi
pe. Traseul pe care se vor disputa 
întrecerile va fi a'es cu cîteva zile 
înainte de 14 iulie prin tragere la 
sorți, echipele avînd dreptul să 
mai facă un singur anl-enament 
p« acest traseu. Pînă atunci al- 
piniștii asociațiilor vor putea efec
tua antrenamente pe toate traseele 
din jurul Pietrelor Doamnei și al 
cabanei P,arău, care sînt suficient 
de numeroase pentru a asigura o 
pregătire în condiții bune.



Astăzi la Orașul Stalin, 
meci internațional de handbal

Azi dijpă-amiază, la ora 18, pe sta
dionul Tractorul din Orașul Stalin 
se va disputa întîlnirea interna
țională de handbal dintre echipa se
lecționată a orașului Budapesta și 
selecționata orașului București. Este 
al treilea meci pe care echipa ma
ghiară îl susține în cadrul turneu
lui în țara noastră.

Cele două selecționate vor opune 
în această întîlnire următoarele 
formații:

Budapesta: Nagy, Bagyin, Pene
zi, Farkas, K. Nagy, Magyar, Kes- 
jar, Megyeri, Hettenyi, Bondacs, 
Molnar. Rezerve: Nadasdi, Ujvari.

București: Sidea, Antonescu, Don- 
ca, Streitferdt, Lupescu, Thelman, 
Căliman, Wagner. Pahan, Istrate, 
Stănescu. Rezerve: Bota. Kapp. 
Bulgaru
ECHIPA FLACĂRA I A CIȘTI- 

GAT ..CUPA PRIMĂVERII"
PLOEȘTI, 13 (prin telefon). — 

Asociația Flacăra a organizat săp- 
tămina trecută ediția a îl-a a com
petiției „Cupa primăverii'* la hand
bal. La întreceri au luat parte șase 
echipe: Flacăra I, Flacăra II, Dina

mo, Fiamura roșie, Metalul și Voin
ța. Meciurile s-au desfășurat la 
Ploești, Băicoi, Urlați, Valea Că
lugărească, contribuind astfel la 
popularizarea acestui sport în lo
calitățile respective. Din punct de 
vedere organizatoric competiția a 
cunoscut un frumos succes. De a- 
semenea un însemnat succes a fost 
înregistrat și în ceea ce privește 
arbitrajele.

lată rezultatele înregistrate în 
cadrul ultimelor trei etape: Flacă
ra 11-Dinamo 8—6 (6—2); FI. Ro- 

șie-Metalul 14—5 (10—3); Flacăra 
I-Voința 19—2 (9—0); Dinamo- 
Metalul 13—6 (4—3); FI. roșie- 
Voința 12—11 (8—7); Flacăra 1-
Flacăra II 15—8 (10—2); Voința- 
Metalul 0—0; Flacăra 1I-FI. roșie 
5—2 (2—1); Flacăra 1-Dinamo 
5—5 (3—4). „Cupa primăverii" a 
fost cîștigată de echipa Flacăra I 
care a terminat neînvinsă, totali- 
zînd 8 puncte. In urma ei s-au cla
sat echipele: Flacăra II (8 p.). FI. 
roșie (7 p.), Dinamo (5 p.), Voința
(1 p), Metalul (1 p.).

M. Bedrod'in, corespondent

După etapa a Vl-a a campionatului republican 
de sare fond pe Dunăre

Din ce în ce mai mult. între
cerea canotorilor capătă o ase
mănare mai mare cu cursele ci
cliste de fond. Spre deosebire de 
edițiile trecute, efortul caiaciștilor 
ia acum o formă organizată, după 
o tactică bine chibzuită. Și iată 
două exemple: în etapa a V-a, e- 
chipajul Isaraev-Agache (FI. ro
șie) a luat de la început condu
cerea, animînd întreaga etapă. 
In urma sa, între echipajele Pe- 
trescu-Barbu (Locomotiva) și 
Holca-Vanghele (Metalul) se du
cea o luptă aprigă, pentru o si
tuație mai avantajoasă la sprin
tul final. Dar iată că, în momen
tul decisiv, îi sosește Locomo
tivei un ajutor prețios: două 
noi echipaje (Man-Strimtură și 
Solotchin-Tutuianu) ii atrag pe 
Bolea și Vanghele într-o trenă 
falsă, permițînd lui Petrescu și 
Bacbu să dea lupta finală cu 
echipajul Flamurii roșii, care a și 
fost depășit, pe linia startului. In 
etapa următoare (a V!-a), con
ducerea a fost din nou luată de 
Isaraev-Agache. De astă dată, e- 
chipajul metalurgist Holca-Van- 
phele a organizat o „morrșcă" cu 
dinamoviștii Sosnovschi și Popa. 
Numai că. în apropierea sosirii 
echipajul dinamovist a găsit că 
n-ar strica să v;nă el primul în 
etapa Zimnicea-Giurgiu și... ,.mo- 
rișca" ,s-a s’ricat, permîțîndu-i 

echipajului Isaraev-Agache să so
sească primul.

Nici întrecerea canoetor nu e 
mai puțin animată. După ce în 
etapele precedente, locomotiviștfi 
luaseră dt se poate de hotărit 
conducerea, pescarii lui Timoșca 
Țar (Flamura roșie) au reușit să 
cîștige etapele V și VI, apropii n- 
du-sc simțitor de fruntașii cla
samentului. Echipajul Progresul 
■continuă să asbâ aceeași com
portare lăudabilă, menținîndu-se 
pe locul UI. urmat de Dinamo. In 
schimb, între canoele Metalul și 
Constructorul se duce o luptă a- 
pcigă pentru locul V și în etapa a 
Vl-a am asistat la o frumoasă 
întrecere, decisă în favoarea con
structorilor (deși canoe a loc a 
pornit în cursă avariată). Dar. 
frumoasa întrecere a canoelor a 
fost umbrită de comportarea ne
sportivă a unor membri ai canoei 
Recolta (I. Roze’zwwr, I. Haer, M. 
Trabalca și Ad. Merkler, toți 
din A-ad), care, după patru e- 
tape, au... dat bir cu fugițiî. Re
marcabilă este comportarea cîr- 
maciului Alexandru Ivanov și a 
coechipierilor săi. care au hotărît 
să continue cursa, în ciuda fap
tului ca trag acum doar în cinci 
oameni™

După etapa a Vl-a. în clasa
mentul general individual la ca
iace continuă să conducă echipa
jul Petrescu-Barbu (Locomotiva), 
urmat de Holca-Vanghele (Meta
lul) și Isaraev-Agache (Flamura 
roșie). Pe echipe conduc caiacele 
Locomotivei, la 36 minute dife
rență de cele ale Flamurii roșii.

La canoe, diferența dintre frun
tașa clasamentului, Locomotiva și 
cea de a doua clasată. Flamura 
roșie, a scăzut la 5 min., iar în 
lupta pentru cupa C.C.S. (caiac-t- 
canoe) conduce Locomotiva.

Canotorii au sosit marți Ia 
Giurgiu tinde au avut surpriza 
să-i găsească printre miile de oa
meni veniți să-i întâmpine, pe-com- 
ponenții lotului R.P.R. de caiac 
și canoe, sosiți de la Snagov spe
cial pentru a-i saluta pe partici
pant» la campionat.

Ieri a fost zi de odihnă la Giur
giu, iar azi, joi, ei vor pomi spre 
Oltenița, în cea de a Vil-a etapă 
a campionatului.

v. ARNAU TU

INFORMAȚII ©ronosport
4 PREMII A 38.330 LEI LA CON

CURSUL PRONOSPORT NR. 23 
(12 IUNIE 1955)

In urma trierii și omologării 
buletinelor depuse la concursul 

PRONOSPORT nr. 23, etapa din 
12 iunie 1955, s-au stabilit urmă
toarele rezultate :

Buletine depuse: 645.461.
Premiul I, 4 buletine cu 12 re 

zultate exacte revenind fiecăruia 
cîte 38.330 lei.

Premiul II. 199 buletine cu 11 
rezultate exacte revenind fiecăruia 
cîte 924 lei și premiul 111, 1861 
buletine cu 10 rezultate exacte, re
venind fiecăruia cîte 148 lei.

Premiul I a revenit următorilor : 
Rădulescu Alexandru din Hune
doara, Panait Ceavdaridis din 
Constanța. Olaru Ion din Craiova 
și Marin Ceaușu din București.

PREMIUL SPECIAL DE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT 

Nr. 22

1 motocicletă, premiul special la 
concursul PRONOSPORT nr. 22 
etapa din 5 iunie a revenit fotore
porterului Dan Goldenthal din Bu
curești str. Vasile Lascăr Nr. 6. 
care a avut 32 buletine cu 0 rezul
tate.

Azi după-amiază, Ia ora 19, are 
loc la agenția centrală PRONOS
PORT din Calea Victoriei 9 o în
tîlnire între fotbaliști și partici- 
panții la concursurile PRONOS
PORT.

Vor participa Băcuț I de la Di 
namo București și Blujdea de la 
Progresul București.

Cu acest prilej fotoreporterul 
Dan Goldenthal din București va 
primi motocicleta. — premiul spe
cial de la concursul PRONOS
PORT Nr. 22 (etapa din 5 iunie}.

Ieri Ia Goteborg: Sued’a
GOTlBORG 15 (Prin telefon 

de la trimisul nostru special). — 
In ciuda timpului defavorabil, tri
bunele stadionului U’levi au fost 
populate de 32.090 spectatori. care 
au asistat la un joc rapid, foarte 
echilibrat în general, deși par
tida s-a terminat cu scorul de 
4--1 (2-G) în favoarea echipei 
suedeze. Reprezentativa noa.-tră a 
avut o comportare bună în acest 
meci, și față de perioadele de 
dominare avute, ca și în raport 
cu situațiile pe care și ie-a creat, 
scorul o nedreptățește. Rezultatul 
cu care s-a încheiat partida nu 
corespunde aspectului jocului. Un 
scor la un punct diferență ar fi 
fost mai just. La fixarea scorului 
Insă, a contribuit în mare 
arbitrul danez Anderssen 
acordat nejustificat două 
de la 11 m. în favoarea

H.

măsură 
care a 
lovituri 
suede-

Sa-

Situația m competiția
„Cupa de vara'

După patru etape, 
„Cupei de vară*4 se 
fel:

99

clasamentele 
prezintă ast-

Seria I

1. Dinamo Or. Stalin
2. Progresul Buc.
3. C.C.A. Buc.
4. Progr. Buc. (tin.)
5. Loc om. “ * -- -
6. Locom
7. Flacăra
8. Dinamo

C-ța (tin.) 
C-ța I 
Ploești 
Buc. (tin.)

Seria a 1

4 4 0 0
4 4 0 0
4 2 11
4 12 1
4 112
4143

3
4

4 1 •
04 0

Il-a

1. FI. roșie Arad
2-3. Știința Cluj
2-3. Locom. Timiș.

4. Minerul Petr.
5. Știința Timiș.
6. Avîntul Regh. (tin.)
7. Loc. Tg. Mureș
8. Avîntul Regh. I

2
2

4 2 1
4 2 1

4
4

2
1

)

12: 2
12: 4
•: 5
•: <
9:10
»: 8
3: s
2:14

10:3
7:4
7l4
5:3

0
1
1
1

4121 11:8 
4202 3:7
4 112 3:8
4 0 0 4 0:9

« 
s s
5
4
4
3 
»

Noi întreceri internaționale 
ale fotbaliștilor romtni
Locomotiva Tg. Mureș susți

ne azi la Tg. Mureș o întîl
nire cu echipa bulgară Loko
motiv Plovdiv, care — în me
ciul disputat la București — 
a lăsat o impresie deosebită 
prin jocul său tehnic.

Meciul va fi arbitrat de C. 
Mitran (București).

ir
In al doilea joc din cadrul 

turneului în R. Cehoslovacă, 
Flacăra Ploești întîlnețte astăzi 
la Brno formația locală Ruda 
Hvezda, una din echipele bune 
care activează în cadrul cate
goriei B. Misiunea fotbaliștilor 
din Ploești este destul de difi
cilă, și ei vor trebui să depună 
toate străduințele 
realiza un rezultat favorabil.

întîlnirea va fi retransmisă 
de postul București (programul 
I) în jurul orei 19,20.

pentru a

masă
Constanța (Prin 

Ieri după-amiază 
sala Cazinoului întîlnirile de tenis 
de masă din cadrul concursului 
Iotului republican masculin. Con
cursul se dispută — la simplu 
băieți — eliminatoriu după siste
mul de recalificare. Adică, un ju
cător este eliminat din competiție 
după ce are două înlrîngeri. Iată 
rezultatele înregistrate pînă la 
ora cînd telefonez: T. Harasztosi 
— Toma Reiter 2—1 (27-25, 10-21. 
21-16). învingătorul a apărat ex
celent și a tras — prin surprin
dere — deseori decisiv. Mircea 
Popescu — Stan Hie 2—1 (18-21. 
21-8, 21-10). Mircea Popescu, deși 
a cîștigat, a jucat prea prudent 
și a atacat insuficient. Naumescu- 
Bottner 2—1 (18-21, 21-15, 21-
15). A fost un meci speotaculos. 
în care Bottner a atacat în se
rii, remareîndu-se prin forma sa. 
El a pierdut însă și multe mingi 
ușoare. — Pesch—Gantner 2—1 
(21-11, 14-21, 22-20). Pesch a fost 
în vervă de joc, iar Gantner a 
apărat destul de bine și a contra
atacat cu succes. De menționat că 
Gantner a condus în ultimul set 
cu 17-14. — Reiter — Stan llie 
2—0 (21-17, 21-15). — Gantner— 
Bottner 2—0 (21-15, 21-8).

Organizarea 
este asigur»t;i 
Jocurile 
alături 
bărbați 
niri de

telefon). 
au început în

acestei competiții 
în condiții bune, 

iau sfir-țit astăzi, cînd 
de întrecerile de simplu 
se vor desfășura și întît- 
dublu bărbați.

Petre Oprea 
corespondent

ziior și în scîârnD, a refuzat echi 
pei noastre asemenea lovituri de 
pedeapsă, la un hends comis în 
careu de Gustavson și la un faul 
făcut de Bergmark asupra Im 
Geo-gescu. De altfel, arbitrajul a 
avut și alte decizii eronate.

Din echipa noastră s-au remar
cat Apolzan, Per.eț, Câlinoiu — 
care a fost cel oui bun, — Geor
gescu, Ozon (în prima repriza) și 
Pahonțu (repriza a doua).

★
La fluierul arbi’ruhii danez

Anderssen echipele au aliniat ur
mătoarele formații:

R. P. ROMINA: Birtașu — 
Pahonțu, Apolzan, Szoko — Căli- 
noiu, Pereț -— Ene II, Petschov- 
schi. ‘Ozon, Georgescu, Suru.

SUEDIA : K. Svensson
muelsson, Gustavsson, Bergmark— 
O. Svensson, Pariing — Hamrin, 
Lofgren, Isgren, Stal, Bengtsson.

Ploaia care cade neîncetat (pînă 
la sfîrșitul primei reprize), inlluiea- 
țează mult jocul. Vizibilitatea este 
redusă.

Jocul începe într-un ritm rapid, 
fn ciuda terenului alunecos. Jucă
torii romîni sînt aceia care ini
țiază primele acțiuni, dar suedezii 
reușesc în min. 2 să deschidă 
scorul prin Bengtsson după un 
contraatac rapid. Echipa noastră 
nu descurajează, ci continuă să

scorul pi 
contrast;
nu descurajează, 
atace, desfășurînd acțiuni specta
culoase în terenul 
intașii însă,

suedezilor. Ina- 
care combină prea 

mult, ratează situații favorabile. 
Portarul K. Svensson este nevoit 
să intervină deseori pentru a opri 
aceste acțiuni sau șuturile lui Ozon 
(min. 5), Georgescu (min. 6), 
Petschovschi (min. 8). Suedezii 
sînt foarte bine organizați în apă
rare, unde Gustavsson și Berg
mark au intervenții prompte. Din 
apărare, fotbaliștii suedezi ies în 
mod regulat cu contraatacuri rapi
de și periculoase. Astfel, în min. 15, 
fn plină presiune a echipei noastre, 
suedezii pornesc la contraatac și 
izbutesc să înscrie al doilea gol

prin Hamrin. Biriasu a prins și a 
scăpat mingea în gol.

In ciuda handicapului, echipa 
nr>a«tră se menține în ofe-rivă si 
după ce de două ori portarul Svens
son trebuie să boxeze mingea, O- 
zen ratează o mare ocazie în min. 

’20, apoi încă una în min. 22. Ac
țiunile jucătorilor noștri sînt spec
taculoase și aplaudate de specta
tori, însă nu sînt eficace. Co::ti- 
niiăm să dominăm, pr sînd apăra
rea adversă care rezistă cu succes. 
In ultima parte a reprizei, atacu
rile se succed cu repeziciune de la 
o poartă la alta ; echipele însă, nn 
reușesc să modifice rezultatul

Duoă pauză, în primele 10 minu
te echipa noastră atacă insistent, 
dar fără rezultat. Urmează o pe
rioadă de dominare suedeză, în 
cursul căreia apărătorii noștri sînt 
nevoiți să intervină des. Apolzan 
salvează de pe linia porții în min. 
59. Jocul se echilibrează și acțiu
nile se desfășoară alternativ. In 
min. 67 însă, arbitrul penalizează 
cu tl m. pe Szoko la un atac 
Ia marginea careului asupra 
Ini Hamrin. O. Svensson transformă 
lovitura de pedeapsă. Suedezii se 
mențin în atac și în min. 72 obțin 
o nouă lovitură de la 11 m. acordată 
nejustificat de arbitru. Parting 
transformă și el. Jucătorii noștri, 
deși conduși cu 4—0, continuă să 
atace poarta lui K. Svensson și în 
min. 75 izbutesc să înscrie prin Ge
orgescu printr-un șut puternic de la 
20 m. Echipa noastră construiește 
noi acțiuni și obține cîteva lovituri 
de colț, însă înaintarea nu reușește 
să fructifice. Jucătorii suedezi ata
că și ei fără rezultat astfel că par
tida ia sfîrșit cu rezultatul de 4—1 
în' favoarea suedezilor. Raport de 
cornere: 10—7 pentru R.P IR.

TOM A RABȘAN

Actualități
PREGĂTIRILE JUNIORILOR 

PENTRU PARTIDA CU 
R. P. POLONA 

iulie, reprezentativa de ju- 
R.P.R. va susține la Bu- 

al treilea joc al 6ăti 
juniori a R.

La 3 
niori a 
curești 
selecționata de 
Polone. Pregătirile în vederea 
cestei interesante întilniri au 
ceput. Reprezentativa noastră 
fi alcăluită din lotul de j

CU 
P. 
a- 

în- 
va 

fi alcătuită din lotul de juniori 
care a participat la turneul F.I.F.A 
din Italia.

„CUPA DE VARA" 
IN BUCUREȘTI 

Duminică sînt programate 
București, în cadrul etapei a 
a competiției „Cupa de vară" 
întîlniri interesante care se. 
disputa pe stadionul din Giulești. 
Programul a fost întocmit astfel : 

Ora 14: Dinamo București
(tin.) — Locomotiva Constanța
(tin.)

Ora 15,45: C.C.A.
Ploești.

Ora 17.45: Progresul București. 
Dinamo Orașul Stalin

O RESTANTA 
IN CATEGORIA B 

Simbătă, în cadrul categoriei B 
— seria I, se va disputa în Ca
pitală (pe stadionul din Giulești 
ora 17,30) o interesantă partidă

fotbalistice
între Progresul C.P.CS. sL Dîna- 
mo 6 București. Forma bună a 
echipelor și mai ales a tinerei for
mații a Progresului (care la Cra
iova a dispus la scor de Știința), 
promite o întrecere de bun nivel 
tehnic.
INCEPE RETURUL CAMPIONA

TULUI

în 
V-a 
trei 
vor

Flacăra

REPUBLICAN DE 
JUNIORI
începe returul campio- 
....................... * și 26 

etape, 
înlre- 
toam- 
două

Duminică 
naiului de juniori. La 19 
iunie se vor disputa două 
după care competiția se va 
rupe pentru a fi reluată în 
nă. Din programul acestor 
etape, jocurile echipelor Știința 
Cluj (cu Progresul S. Mare și 
Progresul Oradea) și Locomotiva 
Cluj (cu FI. roșie Cluj și Metalul 
B. Mare) au fost amînate deoa
rece aceste două echipe au dat 
jucători lotului R.P.R.

Jocurile de duminică din Bucu
rești nu au fost încă programate, 
cu excepția celui dintre C.C.A. și 
Flacăra București, care 6e va dis
puta pe terenul Locomotiva P.T.T. 
la ora 8,30.

★
Viitoarea etapă a Cupei Ora

șelor va avea loc la 26 iunie, dată 
la care se va desfășura și o etapă 
în Cupa R.P.R.

IN JOCURILE ELIMINATORII ALE TURNEULUI O! 1MP1C

Echipele reprezentativa de fotbal ale R. P. Romine 
și R. P. F. Iugoslavia se vor intilni de două ori
AMSTERDAM 14 (Agerpres). — 

Recent s-a întrunit la Amsterdam 
comisia olimpică de pe lingă Fe
derația internațională de fotbal 
(FIFA), alcătuită din K. J. Loțsy 
(Olanda), Stanley Rous (Anglia) 
și K. Gasmann (Elveția).

După ce a înregistrat înscrierea 
a 28 de țări pentru turneul de 
fotbal din cadrul Jocurilor Olim
pice de la Melbourne, turneu la 
care nu vor putea participa decît 
16 echipe, membrii comisiei au 
stabilit prin tragere la sorți urmă
toarea ordine a jocurilor elimina
torii: S.U.A.-Mexic; Egipt-Etiopia; 
R.D. Germană-R.P. Ungară; 
U.R.S.S.-Israel ; R.P.F. Iugoslavia- 
R.P.R ; R.P. Bulgaria-Anglia ; Ger
mania occidentală-Turcia ; Cam- 
bodgia-Vietnam ; Filipine-R. P. Chi
neză ; Iran-Afgănistan; ludonezia- 
Taivan; Coreea de sud-Japonia.

Se califică direct în turneul fi
nal Australia ț‘,ara organizatoa
re), India, Siam și R.P. Polonă 
(desemnate prin tragere la sorți).

în
O- 
re- 

tw. In cazul cînd echipele vor 
termina la egalitate de puncte se 
va lua în considerație golaverajul, 
iar dacă acesta va fi egal, cea 
de a doua întîlnire se va prelun
gi cu 30 de minute. Dacă și în 
acest caz echipele se vor găsi la 
egalitate, învingătorul va fi de
semnat prin tragere la sorți.

Cele 12 echipe calificate, la care 
se vor adăuga Australia, India, 
Siamul și R.P. Polonă vor trebui 
să fie cunoscute înainte de 1 au
gust 1956.

Tragerea la sorți pentru turneul 
final se va efectua la Melbourne. 
Nu există un turneu de consolare, 
dar echipele eliminate vor putea 
disputa meciuri amicale în Au
stralia cu aprobarea Federației 
australiene de fotbal.

Intîlnirile pentru calificarea 
turneul de fotbal al Jocurilor 
limpice se vor disputa tur și
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Campionatul european
BUuAPtSiA 15 (prin telefon). 

— Jocurile desfășurate marți în 
cadrul celei de a IX-a ediții a cam
pionatelor europene de baschet mas
culin s-au soldat cu următoarele 
rezultate: Turneul echipelor neca
lificate : Finlanda-Anglia 94-60, 
(58-26), Elveția-Germania Occiden
tală 35-34 ( 21-16), Luxemburg-Da- 
nemarca 46-31 (22-20), Franța-
Turcia 50-38 ( 22-23).

Turneul final: U.R5.S.-R.P.F.
Jugoslavia 75-52 ( 45-24), R.P. Un- 
gară-Italia 81-65 ( 37-26), R.P. Po- 
lonă-R. Cehoslovacă 72-68 (31-30), 
R.P. Bulgaria-R.P.R. 73-46 ( 40-28).

Cîteva amănunte despre întîlni
rea diintre baschetbaliștii romîni 
și cei bulgari. Echipa noastră a 
fost handicapată de lipsa lui Liviu 
Naghi, accidentat în meciul cu Ita
lia. Jucătorii de bază resimțindu- 
se foarte mult de pe urma efortu-

depuse in jocurile cu R.P. Ro
și Italia, în meciul cu repre-

iilor 
lonă . .
zentativa R P. Bulgaria a fost fo
losită în cea mai mare parte din 
timp echipa secundă.

Miercuri a fost zî de odihnă, 
odihnă pe care jucătorii noștri — 
ca și ceilalți participant la 
întreceri — au folosit-o din plin. 
Joi, în cadrul celei de a 4-a etape 
a turneului final echipa noastră 
susține un meci dificil, in compa
nia echipei R.P.F. Iugoslavia.

înaintea meciurilor de 
samentul turneului final 
mătorul: 1. U.R.S.S. 6 p. 
5 p. 3. R. P. Bulgaria 5 p. 4. R. 
Cehoslovacă 4 p. 5. R.P.R. 4. p. 
6. Italia 4 p. 7. R.P.F. Jugoslavia 
4 p. 8. R. P. Polonă 4 p. Pentru 
victorie se acordă 2 p- pent-u în
frângere I. p.

(Urmare din pag. l-a)

U.R.S.S. — R.P BULGARIA 
(feminin) 

3—0 (10; 6; 11)
joi, cla- 
este ur- 

2 R.P.U.

Turneul de polo pe apă de la Moscova
gară — RP-. Romi.â 5—I (3—Il- 
An marcat: Gvarmaii 2, Marco viei 
2, și Martin, respectiv Nagy. 
U.R.S.S. II — Egipt 4—2. U.R.S.S. 
— Italia 4—2 (2—0).

cadrul tur- 
de polo pe

MOSCOVA. — In 
neului internațional 
apă, care se desfășoară la Mos
cova, marți s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: R. P. Un

S-a dat startul in ștafeta
ROMA 15 (Agerpres). — TASS 

transmite:
In cinstea celui de al V-lea Fes

tival Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Varșovia, 
Italia s-a dat startul Ștafetei in
ternaționale a tineretului care va 
duce spre Varșovia lăclia sim-

în

i internațională a tineretului
uoiiz.nd prietenia dintre tinerii 
din lumea întreagă. Primii purtă
tori ai ștafetei au pomi: din 
Roma în timpul desfășurării unei 
mari serbări sportive organizată 
de Uniunea italiană a sportului 
popular (UISP).

La capătul unui joc de bună 
factură tehnică voleibalistele so
vietice au obținut o victorie „Ia 
zero“. Seturile 1 și 3 au cuprins 
multe faze spectaculoase, care au 
entuziasmat numeroșii spectatori 
prezenți în sala Floreasca. Repre
zentativa Uniunii Sovietice a des
fășurat un joc complet, de o înaltă 
vaioare tehnică și tactică. Jucătoa
re!-- sovietice au atacat variat și 
decisiv, reușind de asemenea să 
„scoată" multe mingi grele în apă
rare. Echipa R.P. Bulgaria a lup
tat cu multă ho’.ărire realizînd — 
in seturile I și 3 mai ales — o se
rie de acțiuni eficace. In general, 
însă, valoarea atacului este mai 
slabă decit cea a apărării. In cursul 
meciului s-au evidențiat: Vera Oze
rova, Alexandra Ciudina, Antonia 
Moiseeva U.R.S.S.) și Maria Dim- 
ceva, Liliana Iozova, 
rova (R.P. Bulgaria),.

Arbitru : Jean Spitz

victorie pe deplin meritată, prin 
jocul tehnic și organizat, la fel de 
bun în atac ca și in apărare. E- 
chipa poloneză : o formație care se 
încălzește greu, cu o comportare 
inegală, în salturi, din cauza căre
ia a și pierdut.

Cele mai buce jucătoare de pe 
teren au fost: Bohumila Valaskova, 
Regina Matalikova, Lenka Kuce- 
rova și Alena Necasova (R. Ceh.),

Miroslava Kotu’a, Kristina Hajec, 
Wanda Zarzycka și ~ 
zotka (R.P. Polonă).
N. Sotir (R.P.R.).

In ultimul joc al 
de ieri reprezentativa 
goslavia a întrecut categoric echi
pa Egiptului. Scor 
3;3;5). Arbitru: 
(Franța).

Barbara Cza-
A arbitrat:

programului
R.P.F. Ju-

final 3—0 (la 
Claude Ehler

Nelia Ciakî-

(Belgia).

R.P.R. — I1AL1A
3—0 (9; 4; 10)

(masculin)

In primul meci susținut în cadrul 
campionatelor, echipa masculină a

Importante hotăriri ale Comitetului Olimpic International
PARIS 15 (Agerpres). —
Gea de a 50-a sesiune a Comite

tului olimpic internațional, (C.I.O.) 
care a fost inaugurată luni de pre
ședintele Franței, Rene Coty, și-a 
început lucrările la 14 iunie în 
prezența a 57 de membri, reprezen- 
tîrtd comitetele olimpice naționale 
din diferite țări ale lumii.

La început, comitetul a procedat 
la alegerea a 4 noi membri. Au fost 
aleși Al. Siperco (R.P.R.), Bascun 
(Chili), Erler (Turcia) și Lee (Co
reea de sud).

In continuare. Comitetul olimpic 
internațional a -hotărît în unanimi-

tate sa confirme organiza-ea Jocu
rilor olimpice din 1956 în orașul 
Melbourne (Australia), considerînd 
că raportul prezentat de Comitetul 
australian, în ceea ce privește pre
gătirile de organizare, este satisfă 
câtor. De asemenea, au fost con
firmate rapoartele prezentate de 
Suedia în legătură cu orga- 

jocurilor ecvestre ale 
Jocu-
care 

anului 
d’Atn-

Ieri la prim. președintele co
mitetului executiv al sfatului 
popular al orașului București 
a oferit o recepție In cinstea 
participant Hor la cea de a IV-a 
ediție a campionatelor europene 
de volei.

acțiune ofensivă a lui Horațiu Nicolau, unul dintre cei mai buni 
jucători ai echipei noastre in meciul de ieri cu echipa Italieiprezentate 

Suedia 'în legătură cu 
ni za rea jocurilor ecvestre 
Olimpiadei și Italia pentru 
rile Olimpice de iarnă 
vor avea loc la începutul i 
,1956 în localitatea Cortina 
pezzo.

Plecarea gimnaștilor 
la

Ieri dimineață au părăsit Capi
tala, pe calea aerului, cu destina
ția Sofia, echipele masculină și 
feminină de gimnastică ale Bucu- 
reștiului, care vor întîlni sîmbătă 
18 și duminică 19 iunie echipele 
capitalei R. P. Bulgaria

Din delegația gimnaștilor romîni

din echipa Bucureștiuîui 
Sofia

tac parte: maeștrii sportului Mi
hai Botez, Frederic Orendi și ti
nerii 
Orendi 
nă vor 
Elena 
Teofila 
nerele

Kocstc Francisc, Helmut 
și alții. In formația femini- 
evolua maestrele sportului: 
Leuștean, Emilia Vâtășoiu. 
Baiașu. Ucu Anica și ti- 

Inovan Sonia. Uta Sellland.

Intilftirea dintre echipele de haltere ale U.R.S.S. și S.U.A.

R.P.R. a obținut o victorie clară, 
la un scor care ar fi putut fi și 
mai sever dacă reprezentanții noș
tri ar fi insistat Și că n-au făcut-o 
credem că au greșit, întrucît ei nu 
trebuie să uite că orice joc din 
serii este important atunci cînd 
știi că trebuie să te încălzești se
rios pent-u un turneu final în care 
vei avea numai întî'.niri grele. S-au 
remarcat dintre jucătorii noștri: 
Roman, Nicolau și Medianu. DHn 
echipa Italiei — o echipă de luptă, 
dar cu câteva însemnate lipsuri tac
tice — s-au evidențiat; Carlo Al
berto Moise, Bruno De Bernardi și 
Oiivo Bărbieri.

A arbitrat: Szelle Denes (R.P. 
Ungară).

CE SE JOACA

R. P.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Ziua de 15 iunie a fost o zi de 
sărbătoare pentru sportivii din Mos
cova : a început întîinirea priete
nească dintre echipele de halterofili 
ale S.U.A. și U.R.S.S.

In numele sportivilor sovietici, 
Serghei Pușnev, președintele Co
mitetului pentru Cultură Fizică și 
Sport al orașului Moscova, salută 
pe sportivii americani, exprimînd 
speranța că legăturile prietenești 
dintre sportivii din S.U.A. și 
U.R.S.S. se vor lărgi și mai mult 
în viitor. Conducătorul delegației 
sportive americane Clarence John
son rostește cuvîntul de răspuns.

Componența celor două echipe în 
ordinea categoriilor este următoa
rea : categoria cocoș : Charles Vin
ci (S.U.A.) — Vladimir Stogov 
(U.R.S.S.) ; categoria pană : Rafael 
Cimișkian (U.R.S.S.) ; echipa 
S.U.A. nu prezintă concurent la ca
tegoria pană ; categoria ușoară : Io- 
seph Pitman (S.U.A.) — Nikolai

exprimînd

S.U.A. și

Intilniri internaționale
In a doua jumătate a lunii iu

nie amatorii de sport din Capitală 
vor avea prilejul să urmărească 
o nouă serie de manifestări in
ternaționale la diferite discipline 
sportive.

Pe lacul Snagov, în 
și 19 iunie, va avea 
rea internațională de 
demic dintre echipele
masculine și feminine 
Polone și R.P.R.

zilele de 18 
loc întîlni- 

canotaj-aca- 
selecționate 

ale R.P.

Kostîlev (U.R.S.S.) ; categoria se- 
mimijlocie : Tommy Konno (S.U.A.) 
— Iuri Duganov (U.R.S S.) ; cate
goria mijlocie: Stanley Stanczyk 
(S.U.A.) — Trofim Lomakin

it. cehoslovaca — 
POLONĂ (fem.) : 3—2 (15—13,
15—4, 14—16, 7—15, 15—11)

(S.UA) — Trofim
(U.R.S.S.) : categoria semigrea : 

David Shepnard (S.U.A.) — Arkadi 
Vorobiev (U.R.S S.); categoria grea: 
Paul Anderson (S.U.A.) — Alexei 
Medvedev (U.R.S.S.). Concursul a 
început cu încercările la stilul îm
pins, la care s-au obținut următoa
rele rezultate pentru primele patru 
categorii: categoria cocoș : Stogov 
(U.R.S.S.) 97,500 kg — Vinci
(S.U.A ) 95 kg : categoria pană : 
Cimișkian (U.R.S.S.)' 105 kg;
categoria ușoară: Kostîlev a ridi
cat o halteră în greutate de 123 kg 
stabilind un nou record mondial. 
Halterofilul american Pitman ia a- 
ceeași categorie a ridicat 102,500 
kg ; categoria semimijlocie : Duga
nov (U.R.S.S.) 120 kg — Konno 
(S.U.A.) 127,500 kg.

întrecerile continuă.

Cum era de așteptat, meciul cel 
mai echilibrat și, prin aceasta, cel 
mai spectaculos al zilei de ieri, a 
fost ce! dintre echipele feminine ale 
R. Cehoslovace și R.P. Polone. In 
sprijinul acestei afirmații, iată îna
inte de toate cîteva amănunte din 
evoluția sco’ului : în setul 3 jucă
toarele poloneze au cîștigat după 
ce au fost conduse cu 14—7, au 
avut în permanență conducerea în 
setul 4, iar în setul 5 au condus 
cu 5—2, fiind egalate la 5 Echi
pa R. Cehoslovace a condus cu 
11—6 și n-a mai făcut nici un punct 
pînă la 11—11. De aci încolo echi
pa poloneză a pierdut următoarele 
patru puncte în urma unei greșeli 
inițiale de servici la 11—11, apoi 
prin duble și ținute.

Pentru echipa R. Cehoslovace: o

Programul întrecerilor de azi și 
mîine prevede o serie de meciuri 
deosebit de interesante și decisive 
pentru stabilirea clasamentelor fi
nale în grupele echipelor mascu
line. Azi se vor disputa numai jo
curi între echipe masculine și une
le dintre ele se prezintă, prin pris
ma rezultatelor anterioare, deose
bit de echilibrate, interesante, pro- 
mițînd un spectacol bun. Cele maiț 
atrăgătoare par a fi meciurile 
R.P.F. Iugoslavia — R. Cehoslo
vacă, și R. P. Bulgaria — R. P. 
Ungară care pot fi considerate, pe 
drept cuvînt finale ale seriilor res
pective.

Firește, nu pot fi trecute cu 
vederea partidele Austria — Egipt 
și Franța — R. P. Albania, de a- 
semenea importante pentru clasa
mentul în serii

Programul de mîine este mai 
interesant și mai echilibrat. Bine
înțeles, o contribuție importantă 
este adusă de evoluția echipelor 
feminine, care susțin jocuri pro
mițătoare. Ne referim în special la 
întîlnirea dintre echipele R. P. Po
lone și R. P. Bulgaria, a Căror 
valoare este recunoscută. Repre
zentativa țării noastre susține un 
joc greu în fața echipei Uniunii 
Sovietice, actuala campioană mon
dială și europeană, 
că reprezentantele

Nu ne îndoim 
țării noastre

Programul meciurilor de astăzi

AZI ȘI MIINE
vor face tot posibilul să joace cit 
mai bine, vor lupta cu toată însu
flețirea, pentru a realiza o cît 
mai frumoasă comportare. O sar
cină mai ușoară se pare că are 
echipa R. Cehoslovace, care întîl- 
nește echipa selecționată a R. P. 
Ungare.

Și echipa noastră masculină are 
un joc greu în întîlnirea cu for
mația R. P. Polone. Rezultatele 
din ultimul timp indică o superio
ritate a jucătorilor noștri, care vor 
trebui însă să lupte cu toată se
riozitatea, să nu precupețească 
nici un efort pentru a obține un 
rezultat favorabil. Echipa Uniunii 
Sovietice joacă în compania echi
pei Franței, a cărei comportare 
din primul meci (cu echipa Fin
landei) ne îndreptățește să aștep
tăm un joc viu disputat, cu multe 
faze spectaculoase.

Firește, „pe traseu" se pot pe
trece multe surprize. Unele 
din meciurile neevidențiate în rîn- 
durile de mai sus pot fi, totuși, 
foarte spectaculoase, iar învingă
torii nu vor fi cei „prevăzuți". 
Un singur lucru este cert, și anu
me că jucătorii și jucătoarele tu
turor echipelor 
puterile pentru 
mai frumoasă, 
onorabil.

vor lupta din toate 
o comportare cit 
pentru un rezultat

In caz că timpul

La 25 iunie, în bazinul de la 
ștrandul Tineretului se va disputa 
întîlnirea dintre echipele repre
zentative de polo pe apă ale ora
șelor București și Belgrad. între
cerea celor mai buni jucători de 
polo romîni și iugoslavi promite 
un spectacol de valoare clat fiind 
că jocul cu mingea pe apă a luat 
o mare dezvoltare în țara noastră, 
iar pe de altă parte jucătorii iu
goslavi au obținut performanțe de 
valoare cu prilejul Jocurilor Olim-

ocazia 
la Mi-

se va

pice de la Helsinki și cu 
campionatelor europene de 
lano.

Intre 28 iunie și 3 iulie 
desfășura pe noul hipodrom din
calea Plevnei (lîngă fosta arenă 
Venus), un mare concurs interna
țional de călărie la care și-au 
anunțat participarea sportivi din 
U.R.S.S., R.P. Ungară. R.P.F. Iu
goslavia, Suedia și R.P.R. Vor 
avea loc întreceri de dresaj, pre
cizie. viteză, și altele (Agerpres).

In caz că timpul va permite, 
meciurile de azi se vor desfășura 
Pe cele trei terenuri din parcul spor
tiv Dinamo, în ordinea următoare:

Teren 1, central. — Ora 8,30: 
Finlanda — U.R.S.S. (mase.) ; 
ora 16,30: R.P. Polonă — Italia 
(mase.); R.P. Bulgaria — R.P. Un
gară (mase.) ; R. Cehoslovacă — 
R.P F. Jugoslavia (mase.).

Teren II. — Ora 8,30: Austria — 
Egipt (mase.).

Teren III. — Ora 8,30 .- Franța — 
Albania (mase.).

In caz de timp nefavorabil, jocu-

rile de azi se vor desfășura în sala 
Floreasca, după următorul program :

Ora 9: Franța — R.P. Albania; 
ora 10: Finlanda — U.R.S.S.; ora 
11 : Austria — Egipt; ora 17 : R.P. 
Polonă — Italia ; ora 18,30: R.P. 
Bulgaria — R.P. Ungară ; era 20 : 
R. Cehoslovacă — R.P.F. Jugosla
via. In toate aceste meciuri se în- 
tîlnesc echipele masculine.

Incepînd de astăzi, în caz de timp 
nefavorabil, sînf valabile la sala 
Floreasca dimineața biletele cu 
litera D, iar după-amiază biletele 
cu litera F.

Finala campionatului de
Marți după-amiază a început 

finala campionatului R.P.R. de 
șah interechipe la care iau parte 
Progresul DCS, Știința Politehni
ca și Constructorul.

In prima rundă s-au întîlnit e- 
chipele Progresul DCS cu Știința 
Politehnica într-un meci deosebit

șah pa echipe al R.P.R.
valorii a- 

fonmații.
de interesant, datorită 
prooiate a celor două 
Intî'nirea a luat sfîrsit cu scorul de 
4—4.

Astăzi după amiază campionatul 
continuă cu întîinfrea dintre echi
pele Știința Politehnica — Con
structorul.
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