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Turneul final al campionatului masculin începe mî’uie
S.au calificat: U.R.S.S., Franța, R. Cehoslovacă, R.P.F. Iugoslavia, R.P. Ungaiă, R.P. Bulgaria, P.P. tomină și R.P. Polonă

Trei zile de întreceri s-au scurs. La capătul lor, după 18 întîlniri j 
majoritatea disputate la un ridicat nivel tehnic, lupta din ca

drul celor patru serii ale campio natului masculin a luat sfîrșit cu 
următoarele clasamente:

SERIA I: 1. U.R.S.S. 3 victorii; 2. Franța 2 v; 3. R.P. Albania
1 v.; 4. Finlanda 0 v.; J

SERIA a 11-a: 1. R. Cehoslovacă 3 v.; 2. R.P.F. Jugoslavia 2 v.;
3. Egipt 1 v. ; 4. Austria 0 v.

SERIA a IlI-a 1. R. P. Ungară 2 v.; 2. R. P. Bulgaria 1 v.; 3. 
Belgia 0 v. s

SERIA a IV-a 1. R. P. Romină 2. v.: 2. R. P. Polonă 1 v.; 
3. Italia O v.

Așadar, în turneul final s-au calificat echipele U.R.S.S., Fran
ța, R. Cehoslovacă, R. P. F. Ju goslavia, R. P. Ungară, R. P. Bul
garia, R. P. Romînă și R. P. Polonă, care se vor întrece într-u.n 
turneu final pentru stabilirea clasamentului primelor opt locuri 
Celelalte șaae echipe, clasate pe locurile 2 și 3 în serii, vor parti
cipa de asemenea la un turneu pentru clasificarea pe locurile 9— 
11, în clasamentul final.

Turneul final al campionatului european masculin de volei începe 
mîine pe terenul central din parcul sportiv Dinamo. Se poate 

spune toarte bine că mîine începe de tapt campionatul propriu-zis. De 
aceea, faptul că mîine se va desfășura și festivitatea de deschidere 
oficială a campionatului — care nu s-a putut ține în prima zi a , 
jocurilor din cauza ploii — subliniază și mai mult aceasta. Cit pri- l 
ve-ște valoarea turneului îinal, am putea spune doar, că pentru prima | 
oară ziariștii sînt scutiți de a tace ceea ce se numește o „avancronică" | 
și, mai ales, pronosticuri. Este suficient să cunoști echipele care se | 
întrec, valoarea lor și ultimele lor rezultate, pentru a ajunge la con- 1 
cluzia că în turneul final care începe mîine nici un rezultat nu poate 
ti socotit „surpriză" și că toate echipele luptă cu șanse pentru primele 
locuri.

Vorbind apoi despre perspectivele de spectacol sportiv pe care le 
prezintă întrecerile celor mai bune echipe de volei din Europa, nu ne 
rămîne altceva de tăcut decît să vă invităm să cercetați programul 
celor șapte zile de jocuri, pe care îl publicăm în altă parte a ziarului 
nostru.

ții cu siguranță că ne vom întîlni — toți iubitorii voleiului — în 
fiecare din aceste șapte zile în tribunele de la Dinamo...

> ntrecerile din _campionatul european feminin au ajuns, după 
■A șase meciuri, la cea de a III-a etapă în cadrul căreia se vor 

disputa mîine următoarele jocuri: R. P. Polonă — R. P. Ungară, 
U.R.S.S. — R. Cehoslovacă și R. P. Bulgaria — R. P. Romînă. 
înaintea acestor jocuri, clasamen tul seriei unice, în care se întrec 
cele șase reprezentative de țări pentru titlul de campioană a Eu
ropei, este următorul:

1. U.R.S.S.: 2 v., 6:0 setaveraj; 2. R. Cehoslovacă: 2 v, 6:2 set- 
averaj ; 3—4. R. P. Polonă și R. P. Romînă : 1 v., 5:5, respectiv 
3:3 setaveraj; 5. R. P. Bulgaria : 0 v., 2:6 setaveraj; 6. R. P.
Ungară : 0 v., 0:6 setaveraj.

Rezultatele meciurilor de joi și vineri
FRUMOASA VICTORIE A EChlPEI MASCULINE 

A R-P. ROM! NE
R. CEHOSLOVACA — R P.F. 

IUGOSLAVIA: 3—1 (la ÎJ, I, 4)

Ploaia, care n-a contenii o cli
pă în tot cursul întîlnirii, a în
greunat simțitor jocul. Echipa R. 
Cehoslovace a putut dovedi astfel 
și mai bine că e temeinic pregă
tită, anunțîndu-se a fi una din prin
cipalele pretendente la titlu. Echi
pa R.P.F. Jugoslavia: foarte bună 
în atac, mai slabă însă în apărare 
și îndeosebi în linia a doua. S-au 
remarcat: Jonas, Tesar, Schwartz- 
kopf (R. Ceh.). Miloslavjenic, 
Stefanovic și Popovic (R.P.F.J.). 
— A arbitrat Jean Spitz (Belgia).

U.R.SS-FINLANDA 3-0 (Ia 
4. 3, 8)

Deși au luptat foarte curajos, 
făcînd un spectaculos joc de a- 
părare, reprezentanții Finlandei au 
cedat la un scor categoric în fața 
echipei Uniunii Sovietice, care a 
prestat un joc sobru și sigur. — 
A arbitrat R. Florian (R P.R ).

FRANȚA — R. P ALBANIA 
3—0 ( la 7, 4. 2)

In primul set, echipa R. P. Al
bania a avut cîteva reușite acțiuni 

în atac. Reorezentanții Franței au 
pus însă stăpînire pe joc și, dato
rită în special lui Constantin și 
lui Boulatsel, au destrămat apăra
rea echipei adverse. — Arbitru: 
M Sekev (R. Cehoslovacă)

EGIPT — AUSTRIA 3—1 
(9—15. 15—8, 15—10, 17—15)

Un meci deosebit de echilibrat 
și spectaculos. Fără a se ridica la 
un nivel tehnic înalt, întîlnirea a 
plăcut, totuși, datorită însuflețirii 
cu care s-a jucat și evoluției 
scorului. Cu mai multă fantezie 
în acțiunile ofensive și un mai bun 
plasament în apărarea din linia 
a Il-a, reprezentanții Egiptului au 
realizat o victorie pe deplin me
ritată. Cel mai bun jucător a fost 
Abdel Azid Ged, a cărui tehnică 
și imaginație au produs deseori 
dezorganizare în apărarea echipei 
Austriei. S-au mai evidențiat Mo
hamed Mahmut (Egipt), Fritz Ja- 
godischt și Karl Vacek (Austria). 
— Arbitraj: I. Zverijansky (R. P. 
Polonă).
R. P. UNGARA — R. P. BULGA

RIA (masculin) 3—2 (15—8, 
13—15. 7—15, 15—7. 16—14)
Cea mai frumoasă partidă din 

primele două zile și care ne-a a-> 

jutat să ne imaginăm cum va fi 
turneul final al echipelor mascu
line. Notăm că echipa R. P. 
Ungare n-a folosit decit în setul 
întîi formația de bază, iar repre
zentativa R. P. Bulgaria nu i-a 
utilizat nici un moment pe primii 
cinci jucători. Victoria voleibaliș
tilor maghiari se datorește calmu
lui dovedit în ultimul set. Ei au 
reușit ca în momentele decisive (au 
fost conduși cu 13—12, și 14—13) 
să-și organizeze foarte bine apă
rarea și să atace decisiv. Cei mai 
buni: Joszef Mayer, Gyula Ha- 
vasi (R.P.U.) și Ludmil Guderov, 
Nicola Cialașkaoov (R.P.B.). —
Arbitru A. Cilinin (tl.R S.S.).

R. P. POLONA — ITALIA 3—0 
(la 7. 9, 9)

Jucătorii echipei Italiei au luptat 
cu o însuflețire exemplară și au 
făcut un excelent joc de apărare 
la blocaj și în linia a Il-a. Cu 
toate acestea, au fost nevoiți să 
cedeze în fața jucătorilor polonezi, 
mai tehnici și cu o pregătire fi
zică superioară. — A arbitrat 1. 
Kendner (R. Cehoslovacă).

R.P.F. JUGOSLAVIA-AUSTRIA 
(MASCULIN) 3-0 (LA 6,2,7) 

Jucătorii jtigoslavi au avut în 
petmanență inițiativa și, prin acți
uni ofensive decisive, au cucerit 
punct după punct. Echipa Austriei 
și-a apărat șansele cu multă însu
flețire, dar nu a putut face față 
unor adversari net superiori. A ar
bitrat Lacomblez (Belgia).

R.P. ALBANIA-F1NLANUA 
3-1 (15-13, 15-10, 4-15. 15-11) 
A fost o partidă mult aplaudată 

pentru combativitatea jucătorilor și, 
uneori, pentru evoluția pasionantă 
a scorului. Jucătorii albanezi s-au 

Ponova, care a fost unul din cei mai buni jucători al reprezentativei 
noastre în jocul de ieri, tși dispută balonul la fileu cu doi voleiba

liști po lonezi.
(Foto I. MIHAICAjj

dovedit mai bine pregătiți tehnic și 
tactic (în special în atac), depășind 
echipa Finlandei, care s-a remarcat 
prin jocul bun în apărarea din li
nia doua. — A arbitrat Kettner (R. 
Cehoslovacă)

R. CEHOSLOVACĂ-EGIPT 
(MASCULIN) 3-0 (LA 0,0.71

Echipa R. Cehoslovace a început 
„tare" și timp de două seturi a des
fășurat un aîac susținut, în fața că
ruia egiptenii nu au putut tace ni
mic. Setul al treilea a fost mai dis
putat, în special datorită dîrzeniei 
cu care a luptat în apărare echipa 
Egiptului.—Jocul a fost condus de
I. Niculescu (R.P.R.)

R.P. BULGAR1A-BELGIA 
(MASCULIN) 3-0 (LA 6,10.101

Belgienii au tăcut tot po ibilul 
pentru a avea o comportare cît mal 
frumoasă, ceea ce le-a reușit din 
plin. Echipa R. P. Bulgaria a tre
buit să se întrebuințeze serios pen
tru a trece de un adversar dificil. — 
A condus arbitrul Szelle Denes (R. 
p Ungară).
R. CEHOSLOVACÂ-R.P. UNGARĂ 

(FEMININ) 3-0 (LA 5;12;6) 
Voleibalistele cehoslovace au cîș- 

tigat fără emoții primul set, dar au 
trebuit să depună eforturi serioase 
pentru a cuceri victoria în cel de 
al doilea. Echipa R. P. Ungare a 
condus în acest set cu 10-3, dar — 
mai rutinate și folosind mult min
gile plasate — jucătoarele ceho
slovace au reușit să egaleze la 11 
și să-și adjudece setul la 12. in al 
treilea set, voleibalistele maghiare 
nu au mai depus aceeași rezistență. 
Cele mai bune jucătoare: Beja Stul- 
kova, Lenka Kucerova, Bohumila 
Valașkova (R. Cehoslovacă) și A- 
ranka Simo, Margit Kubinyi (R. I’ 
Ungară). Arbitru: Zee Zivojin (R. 
p. F. Jugoslavia)

(Continuare în pag. a 8-a)

Pe carnetul de reporter
Cind conducătorului echipei 

franceze la campionatele europene 
de volei de la București, Roger 
Lamarque, i s-a comunicat că ur
mează să plece in Romînia, el a 
exclamat vesel: „Sărmăluțe în foi 
de vița., mamaliguța...". Prietenii 
săi l-au privit mirați, neînțelegînd 
în primul moment despre ce este 
vorba. Și Roger Lamarque, mem
bru al consiliului administrativ al 
federației franceze de volei, a tre
buit să le explice că exxct acum 
20 de ani el a mai fost la Bucu
rești. ca jucător de rugbi al unei 
selecționate care s-a întrecut cu 
sportivii romi ni și că amintirile 
sale din Romînia se reduc, în 
fond, la cîteva mîncări specifice. 
Despre celelalte, conducătorul e- 
chipei franceze știe foarte puțin, 
pentru că, de fapt, n-a reușit să 
vadă aproape nimic. După 20 de 
ani, la noua sa vizită în Bucu
rești, Roger Lamarque nu mai 
are astîmpăr. El și-a împărțit ast
fel timpul încît poți să-l găsești 
în aceeași zi la stadionul Dinamo, 
la Casa Scînteii, seara la Teatrul 
de Operă și Balet, iar în clipele 
scurte de răgaz pe care le mai 
are. cercetînd bazele sportive ale 
Capitalei. Tocmai de aceea ne-a 
mărturisit ieri cu satisfacție:

„După această vizită voi avea, 
într-adevăr, ce povesti la Bor
deaux".

...Jucătorul Sciaghin avea 83 
kilograme... Antrenorul Sciaghin 
are 98 kilograme... Și totuși, Scia
ghin joacă volei aproape tot attt 
de bine ca în anul 1950, cînd e- 
chipele Uniunii Sovietice ne-au 
oferit în sala Floreasca un minu
nat spectacol sportiv. Zilele tre
cute, la un antrenament, echipa 
secundă era descompletată prin 
ușoara accidentare a unuia dintre 
componența ei.

„Nu-i nimic — a spus Sciaglîin, 
am să-i țin eu locul".

Și, într-adevăr, Ta înlocuit ca 
succes, deoarece componența echi
pei secunde au reușit cu ajutorul 
lui să cîștige un set în fața obis- 
nuiților coechipieri ai lui Reva. O 
fază: Reva trage extraordinar, pla
sai. Sciaghin plonjează și „ridică" 
precis la un coechipier. Dar min
gea ajunge din nou la Reva, care 
trage, dar Sciaghin salvează. La 
a treia minge trasă de Reva toți 
cei care asistă sînt convinși că va 
fi „punct". Și totuși, în ultima se-: 
rundă Sciaghin salvează din nou. 
Mai mult, el pasează precis și e- 
chipa sa obține serviciul. De jos, 
Sciaghin spune: „Costea, sînt
aici!" Reva răspunde rîzînd: „Cînd 
am tras am fost indulgent. Mi-am 
amintit că noi doi am fost co
echipieri...". Sciaghin nu renunță 
însă: „Te rog să joci serios, ți-o 
cer eu. antrenorul echipei".

... In holul hotelului, Matty tși 
completează colecția de caricaturi. 
Lucrează cu poftă, repede.

— Pe cine să mai fac?
— Păi... uite, chiar în fața ta, 

ti ai pe Ludmil Guderov...
Și nasul ascuțit, părul (epos și 

ochii neastîmpărați ai lui Ludmil 
sînt așternute în cîteva clipe pe 
blocnotes.

— Pe cine mai fac?
— Uite, în fund, pe fotoliul de 

colo. Cel care-i cu spatele spre 
noi, face parte tot din lotul bul
gar.

Pleacă intr-acolo, iar cînd se 
apropie rămîne (intuit locului, în
toarce o foaie a blocnotesului, pri
vește mirat, apoi întreabă ceva pe 
cel de pe fotoliu. Se întoarce apoi, 
rîzînd, și-mi întinde un singur 
desen: *

— Să scrii sub caricatura asta: 
Ludmil și Boris Guderov, văzuti 
de Matty.

Frații Guderov seamănă ca 
două picături de apă.

T. VORNICII j



după un Început bun...
r Au trecut mul'.e săptămîni de 
cînd, în întreaga țară, colectivele 
sportive au pășit la organizarea 
primelor întreceri din cadrul Con
cursurilor Sportive ale Tineretu
lui. Și. printre cele mai harnice 
colective sportive au fost și cele 
■din Orașul Stalin.

Intr-adevăr, chiar din primele 
zile ale organizării acestei măre
țe competiții de masă, ce se des
fășoară în cinstea Festivalului de 
la Varșovia, la Orașul Statin, su
te și sute de tineri au început să 
participe cu viu entuziasm la 
Concursurile Sportive ale Tinere
tului. Zilnic, pe stadionul „Trac
torul", se desfășurau frumoase în
treceri atletice, în timp ce pe șo
seaua care leagă pitorescul oraș 
de la poalele Tîmpei cu Codlea. nu
meroși tineri se avîntau în pasio
nante curse cicliste. Aceasta nu 
era însă totul. Pe terenurile de 
sport al diferitelor instituții și în
treprinderi oamenii muncii parti
cipau la turnee de fotbal și volei.

După cum se vede, colectivele 
sportive din Oralul Stalin porni
seră în această acțiune cu— 
dreptul. Permanenta lor preocu
pare față de aceste întreceri spor
tive de masă, lăsa impresia că vor 
fi realizate frumoase succese în 
această direcție.

Din păcate însă, colectivele spor
tive din Orașul Stalin s-au oprit 
aici. Mulțumite de rezultatele obți
nute, cea mai mare parte a colec
tivelor sportive din Orașul Sta
lin, nu și-au mai continuat acti
vitatea așa cum o începuseră. Și 
mai grav, unele dintre ele nu 
și-au mai continuat-o deloc!

„TOTUȘI, AM FĂCUT CEVA-"

Acestea sînt cuvintele cu care 
■m fost întîmpin2t în majo- tatea 
colectivelor sportive din Orașul 
Stalin. Și este adevărat acest lu
cru. Iată, spre exemplu, cazul co
lectivului sportiv Progresul.

In primele zile, acest colectiv 
sportiv a organizat o frumoasă 
acțiune. Din inițiativa cdectivu'ui 
sportiv Progresul și cu sprijinul 
colectivului sportiv Locomotiva, 
s-a desfășurat un concurs demon
strativ de atletism la care au 
participat toti atleții care acti
vează în secțiile ceior două colec
tive.

Este limpede că după organiza
rea unui asemenea concurs, tre
buia să urmeze alte întreceri la 
care atleții fruntași să-și todepii- 
nească sarcina de instructori ai 
sportivilor începători. Ceea ce era 
fnsă firesc să se întîmpte. nu s-a 
Tntîmplat. Colectivul sportiv Pro
gresul s-a mulțumit doar cu atît 
și acum așteaptă ca inițiativa s-o 
aibă cercurile sportive. Ce! puțin 
aceasta este părerea președinte!::: 
colectivului sportiv Ion Oprea și 
a instructorului sportiv regional 
•Carol Grunhaus

Un colectivele
r Concursurile Sportive ale Tine
retului se desfășoară cu succes 
în majoritatea colectivelor sporti- 
-ve ale asociației Flamura roșie. 
Bucurîndu-se de o deosebită popu
laritate, Concursurile Sportive ale 
Tineretului au atras un mare nu
măr de participanți care se în
trec cu entuziasm în concursurile 
organizate în cinstea sărbătorii 
lor dragi: Festivalul.

REZULTATE FRUMOASE.»
In multe colective ale asociației 

sportive Flamura roșie s-a mun
cit temeinic pentru organizarea 
Concursurilor Sportive ale Tine
retului. Consiliile colectivelor con- 
siderînd aceste concursuri drept o 
sarcină de cinste ce trebuie în
deplinită în cele mal bune condi
ții, s-au îngrijit ca numărul par- 
ticipanților să fie cît mai mare. 
Printre colectivele evidențiate pî
nă acum se numără și cel de la 
Sf. Gheorghe. Aici, primele con
cursuri au fost organizate puțin 
timp după data fixată inițial, re
unind numai la tir, popice și at
letism peste 500 de concurenți și 
concurente. Un alt colectiv frun
taș este „Ianos Hcrbak-Cluj", un
de 11 echipe se întrec la fotbal, 
62 de tineri participă la întrece
rile de șah, 34 la popice etc. La 
colectivul Flamura roșie-Alimen- 
iar Orașul Stalirf întrecerile de 
fotbal și popice au atras mulți 
tineri. Astfel, au fost alcătuite 16 
echipe de fotbal și 21 de echipe
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INSA PREA PUȚIN—

Față de situația existentă ade
vărul este că, in majoritatea co
lectivelor sportive din Orașul Sta
lin. s-ar fi putut face mult mai 
mult pentru Concursurile Sportive 
ale Tineretului. Astfel, colectivele 
sportive Metalul .Uz. Tractoare". 
Voința, Metalul ..Steagul roșu*  
precum și Progresul. se muițu 
mese și în prezent cu organiza
rea urnii singur turneu de fotbal 
sau de volei ae-j cu angrenarea 
tineretului Intr-un concurs de at
letism sau șah. Și dacă aceste 
concursuri au fost bine organiza
te, activiștii dm cadre! acestor 
colective sportive tși tacaipu e că 
pot să se consadere satisfăcnU-

O bună parte din vină. In >-

— Ștn. Azi e ultima zi pentru 
cursurile Sportive ale Tineretului... 
— Na puteai să mi-o spui miine ? 

ceasta privință, revine fără îndo
ială și comisiei de organizare a 
Concursurilor Sportive ale Tinere
tului. Sprijinul comitetului orășe
nesc U.TM» este încă insufici
ent iar comitetul orășenesc C. F. 
S. nu îndrumă și nu ajută acea
stă acțiune pe măsura posibilită
ților pe care le are.

Lipsite de controlul comisiei de 
o-ganîzare. majoritatea colective
lor sportive din Orașul Stalin 
s-au mulțumit cu primele reali
zări și acum.» stau.

O EXCEPȚIE—
—O constituie colectivul sportiv 

Flamura roșie-Comerț-alimentar. 
unde activitatea din cadrul Con
cursurilor Sportive ale Tineretu
lui este din ce în ce mai rodni
că. Sere exemplu, acest colectiv 
sportiv a organizat un turneu de 
fotbal Ia care s-au înscris echi
pele a 18 din cercurile colectivu
lui. Competiția se desfășoară cn 
regularitate și a stimă un mare 
interes în rindurt'.e oamenilor 
munca. In afară de aceasta, în 
cadrul colectorului sportiv Fla
mura roșie Comerț-aîîmentar a

asociației Flamura roșie
de popice, iar la iabnea de con
fecții Gh. Gheorghiu-Dej din 
București 150 de tineri joacă șah.

Concursurile Sportive ale Tine
retului an constituit pentru unele 
colective sportive ale asociației 
Flamura roșie un bine venit prilej 
de a trece la noi amenaiări spor
tive. La propunerea consiliului co
lectivului sportiv Flamura roșie 
Bacău, tinerii au amenajat încă 
5 terenuri de volei.

Larga popularizare a Concursu
rilor Sportive ale Tineretului fă
cută prin fotomontaje, gazete de 
perete și stații de radio-amplifi- 
care a contribuit In mod consi
derabil la sporirea mnnărului par- 
tîcipanților. așa cum s-a Intîm- 
plat, de pildă, la colectivul Fla
mura roșie Buzău.

„DAR Șl MULTE LIPSURI
A arăta însă numai ce este po

zitiv în desfășurarea Concursuri
lor Sportive ale Tineretului în co
lectivele sportive ale asociației 
Flamura roșie înseamnă a greși, 
pentru că. în multe colective ace
ste concursuri se desfășoară de
fectuos, sau, în altele, nu se des
fășoară de loc. Si, din păcate, ast
fel de „exemple" sînt destule.

La colectivul Flamura roșie F. 
R. B. din București sau la Fla
mura roșie „Industria Ușoară" 
Orașul Stalin primele întreceri ale 
C.S.T. nu au fost organizate nici 
după ce trecuse o lună de la da
la începerii lor. „Pregătiri” gi 

fost organizat un concurs de po
pice care se bucură de o largă par
ticipare, un turneu de șah și unul 
de volei. De asemenea, de curind, 
au început și întrecerile atletice 
la care s-au înscris pînă în pre
zent 76 tineri și tinere.

Firește, această rodnică activi
tate nu este întîmplătoare. Sti- 
muîînd permanent cercurile spor
tive. consiliul colectivului sportiv a 
reușit să le angreneze în între
ceri. Responsabilul cu instruirea 
sportivă, maestrul sportului Vasile 
Ionescu. este permanent preocu
pat de felul în care se desfășoară 
diferitele concursuri, sprijinind și 
îndrumi nd pe sportivii începători.

★
Concluzia la toate cele de mai 

sus este aceea că deși s-au reali- 

a putea înscrie echipa tn Con- 

zat unele lucruri în Orașul Sta
lin, activitatea stagnează în mo
mentul de față. Aceasta, din ca
uză că peste tot domnește o ati
tudine de automulțumire destul 
de periculoasă.

Este îoarte adevărat că există 
și condiții obiective care împie
dică buna desfășurare a întrece
rilor. Prima și cea mai importan
tă dintre acestea este lipsa ba
zelor sportive corespunzătoare și tn 
această privință cazul colectivului 
sportiv Metalul „Steagul roșu”, 
este grăitor. Miile de tineri din acea
stă uzină nu au nici un fel de 
bază sportivă pe care să-și poată 
înjgheba măcar un concurs de vo
lei. Este de datoria asociațiilor 
sportive să ajute și să stimuleze 
activitatea voluntară, perrtru ame
najarea bazelor sportive simple. 
Lăsînd la o parte problema baze
lor. concluzia rămîne totuși va
labilă: colectivele sportive din O- 
rașul Stalin trebuie să iasă din 
„somnolența” In care au căzut, 
intensifieîndu-și activitatea în do
meniul Concursurilor Sportive ale 
Tineretului.

„Prelucrări*  se fac. dar întreceri.» 
nu. Consiliile colectivelor sportive 
așteaptă ca organizațiie U.TM. să 
ia măsuri, iar acestea așteap
tă și ele inițiativa colectivelor 
sportive pentru organizarea con
cursurilor. Și pentru că a venit 
vorba de „cine trebuie să organi
zeze concursurile" trebuie să pre
cizăm că sarcina organizării C. 
S.T. revine în egală măsură atît 
organizațiilor U.TM., cît și co
lectivelor sportive. Se pare însă 
că această sarcină este greșit în
țeleasă de anumite colective spor
tive, după cum greșit înțeleasă 
este chiar de către consiliul 
central al asociației. Intr-a
devăr, organizațiile U.T.M. au 
sarcina să mobilizeze tineretul la 
întreceri, iar colectivele sporti
ve să asigure partea tehnică. Dac, 
dacă se va întîmpla ca la colec
tivul Industria Linei Timișoara, 
unde organizația U.T.M. a „mo
bilizat" trei tineri, atunci pentru 
cine mai asigură colectivul spor
tiv tehnicieni și antrenori?

Consiliul central a] asociației 
Flamura roșie cunoaște lipsurile 
din desfășurarea acestor concur
suri în colectivele sale și la ulti
mul instructaj care a avut loc re
cent la asociație s-au dat anu
mite indicații președinților colec
tivelor sportive. De asemenea s-a 
întocmit un plan de acțiune me
nit să asigure o cît mai bună 
desfășurare a acestor întreceri.

Dar aceste măsuri trebuie urmate 
de acțiuni concrete,

CARNET
RĂSFOIND FIȘIERUL CU 

PERFORMANȚE
In acest an aruncătorii noștri 

de disc au marcat o creștere a 
rezultatelor lor, care se prezintă 
astfel: 47,70 M. Raica (48,11 în 
1954) ; 46,66 R. Coveianu (46,44); 
44,18 E. Vîlsan (42.12) ; 43,54 Șt 
Panda (39,20); 42,98 S. Știrbu 
(41.20); 42,65 Șt. Lișca (40,26); 

42,35 L Purdea (36,95); 42,11 E. 
Statnic (41,28); 41,74 N Rășcă- 
nescu (41,88); 41,73 V. Manolescu 
(41,09). Mediile rezultatelor pri
milor 5 și 10 atleți ai țării au o 
valoare superioară celor mai bune 
medii de pînă acum. Media pri
milor 5 din 1955 este de 45.00 
față de 44,782 din 1953; me
dia primilor 10 din 1955 este de 
43,592 față de 42,959 din 1954.
CONCURS ATLETIC DE SELEC

ȚIE PENTRU JUNIORI
Luni și marți după amiază, de 

la ora 17. se va desfășura pe sta
dionul Tineretului din Capitală 
irn concurs de selecție a juniori
lor pentru formarea lotului repu
blican, în vederea viitoarelor în
treceri internaționale.
ÎNTRECERI INTERREGIONALE 

LA CRAIOVA
Comitetul C.F.S. regional Cra

iova șt comisia regională de atle
tism organizează astăzi și miine 
o competiție dotată cu „Cupa 26 
iunie". La întreceri vor participa 
echipele selecționate ale regiunilor 
Craiova, Timișoara șt Hunedoara.

Nicu Sbuchea 
corespondent

MECI atletic LA TG-MUREȘ
Recent s-a desfășurat la Tg Mu

reș întîlnirea dintre echipele Tînă- 
rul Dinamovist București și Școa
la de tineret din localitate, lată 
cîteva dintre rezultatele înregistra- 
te.bărbați; 100 m.: St Dobai (Tg. 
Mureș) 11,1; St. Kadar (Tg. M.) 
11,2; 400 m.: 1. Ehedi (T.D.) 52,2; 
E. Constantinescu (T.D.) 52,8,
greut: M. Trandafilov (T.D.) 12,78; 
I. Szocs (Tg . M.) 12,70; fe
mei: 100 m.: G. Bellu (T.D.) 13,2; 
A. Rădulescu (T.D) 13,4; 500 m.:

0 problemă esențială pentru scrimerii noștri: 
imbunătățirea pregătiri fizice

Pregătirea fizică, punctul nevral
gic al pregătirii scrimerilor noștri, 
s-a dovedit în ultimele concursuri pe 
o linie ascendentă. Cu toate acestea, 
față de noile cerințe ale concursu
rilor după sistemul „ziua ș: proba", 
pregătirea fizică a rămas mai de
parte o-problemă nerezolvată cores
punzător, împiedic'nd obținerea unor 
performanțe, la nivelul valorii teh
nice a scrimerilor noștri.

Ultimele doua etape ale campiona
tului republican pe echipe și faza fi
nală a campionatelor individuale ale 
R.P.R. pe anul 1955, au fost pri
mele concursuri interne organizate 
după sistemul „ziua și proba". In 
aceste întreceri, trăgătorii au fost 
obligați să susțină într-o zi mini
mum 15 asalturi, ceea ce a depășit 
cu mult numărul obișnuit al asaltu
rilor dintr-un concurs și ca atare 
a cerut drn partea trăgătorilor un 
efort suplimentar pentru care — în 
cele mai mutte cazuri — aceștia nu 
au fost pregătiți.

Analizînd comportarea trăgători
lor noștri în aceste concursuri cu 
intensitate maximă, vom remarca 
două forme de manifestare a pregă
tirii fizice insuficiente:

1. — o extenuare fizică în urma 
căreia trăgătorul se „prăbușește" a- 
proape total și nu mai poate — la 
un moment dat — să lupte pentru 
obținerea victoriei (de ex. : trăgăto
rul G. Stelian în finala probei de 
sabie la campionatele individuale) ;

2. — o uzură nervoasă maximă 
datorită căreia trăgătorul nu-și mai 
poate stăpîni nervii și devine „vic
timă" sigură în fața unui adversar 
calm. Această cădere nervoasă se 
manifestă la rîndul ei, fie printr-o 
încordare nervoasă care duce la o 
stare de inhibiție tocmai în asaltu
rile decisive (cazul trăgătorului 
fruntaș I. Istrate), fie printr-o 
conduită nesportivă (proteste la de
ciziile arbitrilor, etc.) cum s-a ma
nifestat de ex. maestrul spor
tului A. Vîlcea în finalele de floretă 
și sabie, deși, în general, el este un 
trăgător disciplinat.

Efortul fizic suplimentar impus de 
concursurile de acest gen, a fost 
elementul esențial care a nivelat de
osebirea de valoare și rutină intre 
trăgătorii tineri și cei vîrstniei. In 
timp ce tinerii s-att acomodat cu 
mai multă ușurință cu aceste efor
turi, „vîretaHcii", superiori prin 
tehnică și experiență, au fost obli
gati în multe cazuri să „cedeze pa
sul" și să facă loc celor mai rezis- 
tenti din punct de vedere fizic.

Din aceste cîteva constatări — 
care de altfel au lost subliniate $t

X TE ETIC
IA. Lorinczi (Tg.M.) 1:21,8; 400 m.; 
M. Lorinczi (Tg. M.) 60,2.

„CUPA 26 IUNIE" LA BACAU
Stadionul Libertății din Bacău a 

găzduit întâlnirea dintre echipele 
orașului Roman și regiunea Bacău, 
dotată cu „Cupa 26 iunie". între
cerea a fost foarte interesantă șl 
a prilejuit obținerea unui mare nu
măr de recorduri ale reg. Bacău 
fi ale orașului Roman. Iată cîteva 
din aceste recorduri: 800 m. (b): 
Ion Hîră (R.) 2:03,6; înălțime (î): 
Veronica Gavriluț (R.) 1,34;
4 x 100 m. (f) : echipa regiunii 
Bacău 59,1; etc.

„Cupa 26 iunie" a revenit echi
pei orașului Roman care a totali
zat 164 puncte, față de cele 113 
puncte realizate de atleții regiunii 
Bacău.
(De la subredacția noastră din 

Bacău).
CONCURS POPULAR DE 

ATLETISM, LA CRAIOVA.
Duminică 12 iunie au avut loc 

pe stadionul .Locomotiva între
ceri în cadrul etapei I a concursu
lui popular de atletism pe anul 
1955. Trebuie arătat că pentru a- 
cest concurs colectivele sportive 
din localitate au desfășurat o slabă 
muncă de mobilizare, astfel că la 
startul întrecerilor au fost prezenți 
puțini concurenți. Iată cîteva re
zultate rbărbați : 100 m.: Gh. Mi- 
hăilescu (S.M.T.C.F.) 11,6; P. Ne- 
grilă (Sc. Com. Coop.) 11,7: 800 
m.: Gh. Deca (Met.) 2 14.0;
3.000 m.: N. Fătăciune (Din.) 
9:52,0; lungime: D. Voinea (Din.) 
5,66; greutate: L. Sereș (Fl.r) 
11.55; suliță: D. Buză (S.M.T.C.F.) 
42,62; femei: 100 m.; Lelia
Căpățînă (Prog.) 14,2; 400 m.: 
Ileana Iloiu (Loc) 67,2; lungime: 
Tatiana Roșea (Sc. Com Coop.) 
4,42 ; înălțime : Cleopatra Siraev 
(S.M.T.C.F.) 1,43; Valeria Nițu-
lescu (S.M.T.C.F.) 1,33; suliță:
Elena Pupăză (Șc. Com Coop.) 
29,00.

Vasile Mihoc 
corespondent

de competițiile internaționale Ia care 
am participat în ultima vreme — 
putem scoate și mai bine în evi
dență necesitatea antrenamentelor 
de lungă durată și a concursurilor 
de mare intensitate. Această con
cluzie prezintă o mare importanță, 
deoarece antrenamentele numeroase 
și îndelungate ca timp, nu sînt su
ficiente pentru dezvoltarea pregăti
rii fizice a trăgătorilor, dec i dacă 
sînt urmate de multe concursuri de 
mare intensitate, care să „rodeze" 
pe trăgătorii antrenați intens. De 
altfel, o pregătire fizică superioara 
nu se poate realiza numai prin an
trenamente de scrimă oricît de in
tense ar fi ele, ci prin antrenamen. 
te de scrimă îmbinate — in procesul 
de instruire — cu practicarea spor
turilor complimentare și în special 
a celor efectuate în aer liber.

In condițiile concursurilor după 
sistemul „ziua și proba", deci a 
concursurilor de intensitate maximă, 
este foarte greu ca un trăgător să 
poată face față cu succes mai mult 
decît unei singure probe. In acest 
sens, este grăitor eșecul tinerilor 
trăgători Szabo și O-rban. care an- 
grenîndu-se la finalele campionatu
lui R.P.R., în toate cele trei prob# 
ale concursului, și-au diminuat con 
siderabil șansele pentru arma la 
care erau mai bine pregătiți. In 
urma acestei constatări devine Șl 
mai imperioasă specializarea trăgă
torilor pe arme și în deosebi a ce
lor consacrați și succeptibili selec
ționării în loturile țări.

Aceste cîteva concluzii asupra 
cauzelor care frînează realizarea 
innei pregătiri fizice superioare a 
scrimerilor noștri, trebuie să facă 
obiectul unei analize temeinice drn 
partea antrenorilor de specialitate, 
stabilindu-se metodele cele mai va
labile pentru îmbunătățirea rezis
tenței de concurs a trăgătorilor noș
tri.

UN CENTRU DE ANTRENA
MENT PENTRU COPII

De curind a fost deschis în 
București un centru (te antrena
ment de scrimă pentru copii, 
care funcționează în sala de 
sport a Ministerului Energiei E- 
lectrice din str. Mendelejeff nr, 
34. Antrenamentele au loc în fie
care luni, miercuri și vineri în
tre orele 17-21. Tot între aceste 
ore se fac și înscrierile pentru 
cei care doresc să urmeze an
trenamentele la acest centru.



EcKipa 3e Haltere a U. R. S. S. învingătoare 
în întîlnirea cu reprezentativa S. U. A.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite:

După cum s-a anunțat, la 15 iu-’ 
nie s-a desfășurat la Moscova În
tîlnirea prietenească de haltere din
tre echipele U.R.S.S. și S.U.A. Vic
toria a revenit halterofililor sovie
tic1 cu scorul de 11-9.

Sportivii sovietici au obținut vic
toria la 4 categorii, în timp ce hal
terofilii americani au ocupat primul 
loc la 3 categorii.

La categoria cocoș, sportivul so
vietic Vladimir Stogov a totalizat 
317,5 kg (97,5+92,54-127,5), în 
timp de halterofilul american Char
les Vinci, diupă ce a realizat 95 kg 
la stilul „împins", a fost nevoit sa 
iasă din concurs. în urma unei ac
cidentări.

La categoria pană, halterofilul so
vietic Ciimișkian mu a avut adver
sar. El a avut o încercare foarte 
bună la stilul „smuls", unde a ri
dicat 105 kg. Cimișkian a totalizat 
340 kg (97.5+1054-137,5).

La categoria ușoară sportivul so
vietic Nikolai Kostîlev l-a întrecut 
pc americanul Pitman la toate cele 
trei stiluri, realizînd 375 kg. cu 35 
kg mai mult dtecît adversarul lui 
(510 kg). La stilul „smuls", KostÎJ 
lev a stabilit un nou record mon
dial cu performanța de 123 kg.

Foarte interesantă a fost lupta 
la categoria semimijlocie. Campio
nul european Iuri Duganov s-a în- 
tîlnit cu Tommy Kono, de mai multe 
ori campion mondial. Kono a reali» 
zat 410 kg (127,54-117,5+165). Iar 
Duganov 402,5 kg (1204-125+157,5) 
Rezultatul lui Kono la totalul celor 
trei stiluri, ca și cel obținut de Sto
gov la categoria cocoș sînt superi
oare recordului mondial.

La categoria mijlocie, Trofim Lo
makin (U.R.S.S.) a totalizat 422,5 
kg (1304-125+167,5) ta timp ce

Campionatul european masculin de baschet
Echipa R. P. R. a întrecut echipa R. P. F- Iugoslavia cu 93-68
BUDAPESTA 17 (prin telefon). 

— Joi după amiază au fost reluate 
întrecerile din cadrul campionate
lor europene de baschet masculin. 
S-au înregistrat următoarele rezul
tate :

Turneul echipelor necalificate: 
Austria—Germania 46—42 ( 25— 
16), Turcia—Suedia 87—46 (45— 
26), Franța—Luxemburg 84—30 
(49—17). Anglia—Elveția 59—53 
(28—21).

Turneul final; R.P.R.—R.PF. 
Jugoslavia 93—68 (41—30), R.
Cehoslovacă—U.R.S.S .81—74 (42— 
36), R.P.Polonă—Italia 67—59 
(29—27), R. P. Ungară— R.P. Bul
garia 69-59 (34-24).

Jucătorii noștri au reușit o vic
torie excepțională în fața jucă
torilor jugoslavi, care cu două zile 
înainte întrecuseră puternica echi
pă a R. Cehoslovace . încă din 
primele minute echipa noastră și-a 
asigurat un avantaj, care la pau
ză ajunsese la II puncte, pentru 
ca apoi să crească treptat Invin- 
gînd oboseala fizică și nervoasă 
de după meciurile anterioare, su
plinind cu succes absența din for
mație a lui Liviu Naghi și arun- 
cînd în luptă toate resursele, ju
cătorii noștri au reușit un joc 
foarte bun, mult apreciat de toți 
specialiștii aflați la aceste campi
onate. Și de data aceasta Folbert 
a jucat excelent, fiind cel mai bun 
de pe teren. Foarte bine a jucat 
Nedetf, utilizat într-un post nou, 
acela de pivot. Un randament deo

Rezultate de valoare în concursul international 
de atletism de ia Belgrad

BELGRAD 17 (Agerpres).
Joi a început la Belgrad un ma

re concurs internațional de atle
tism la care alături de cei mai 
buni atleți iugoslavi participă 
sportivi de frunte din R. Ceho
slovacă, R. P. Ungară, R. P. Po
lonă, Gei mania occidentală. Anglia, 
Grecia și Turcia.

In proba de L500 m. plat atle
tul maghiar Rozsavolgyi a reușit 
să îmbunătățească cu 2 zecimi de 
secundă recordul european stabilit 
anul trecut de compatriotul său 
Sandor Iharos, acoperind distanța 
In timpul de 3’42”2/10. Pe locul 
doi s-a clasat cunoscutul atlet 
cehoslovac Iungwirth cu rezultatul 
de 3’47”8/10. Un nou record al 
R. P. Polone a stabilit atletul Le- 
vandovski în proba de 800 m. plat 
Pe care a cîștigat-o în timpul de 
l’50”5/10. Proba de 200 m. plat 
a revenit atletului cehoslovac Ja- 
necek în 21”2</10. La prăjină: l.A. 
Adamczik (f’ol.) — 4,30 m., 2.

Stanczyk (S.U.A.) a obținut 405 kg. 
(1254-125+155).

Deosebit de disputată a fost în- 
tîlnirea de la categoria semigrea în
tre campionul mondial Vorobiev 
(U.R.S.S.) și Sheppard (S.U.A.). 
Rezultatul: Sheppard 457,5 kg 
(1404-140 + 177,5); Vorobiev 450 kg 
(1404-140+170).

La categoria grea, halterofilul a- 
merican Andersson, cu o greutate 
de 153 kg și înalt de 1,77 m., a a- 
vut avantaj față de sportivul sovie
tic Medvedev. Andersson a stabilit 
două noi recorduri mondiale. La sti
lul „împins" el a realizat 182,5 kg, 
iar la „aruncat" 193 kg. La totalul

Declarația conducătorului
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

TASS transmite :
După cum s-a anunțat, in Uniu

nea Sovietică se găsește în prezent 
echipa reprezentativă de haltere a 
S.U.A. Intr-o convorbire cu un co
respondent al Agenției TASS, con
ducătorul delegației sportivilor a- 
mericani, Charles Johnson, vicepre
ședintele Federației internaționale de 
haltere, a declarat următoarele :

„Am primit cu bucurie invitația 
halterofililor sovietici de a susține 
întîlniri în Uniunea Sovietică. Pri
mirea amicală care ne-a fost făcută 
în Uniunea Sovietică este mai pre
sus de orice laudă. Am fost găz- 
dtiiți într-un hotel excelent, ne-a 
fost pusă la dispoziție o sală încă
pătoare pentru antrenamente. Hal
terofilii sovietici ni se adresează 
cu multă căldură, prietenește. Con
vorbirile pe care le-am avut cu et 
au decurs întotdeauna într-o atmos
feră prietenească.

Am văzut multe la Moscova; ara 
vizitat opera, circul. O impresie 
puternică mi-a făcut minunata Ex- 

sebit a dat Răducanu în apărare, 
unde a prins majoritatea mingilor 
la panou, deși lupta cu Koniovici 
(2,03 m. ) și Miler (2 m.). Bine 
a jucat și Kadar. Jucătorii noștri 
au reușit un procentaj ridicat 
la aruncările libere: 77%.

— Vineri s-au jucat următoarele 
meciuri: R.P. Bulgaria — R.P. Po
lonă 62—57; R. P. Ungară — Ju
goslavia 48—34 ; R. Cehoslovacă — 
Italia 96—48; ultimul meci al zi
lei s-a desfășurat între reprezenta
tivele U.R.S.S. și R.P. Romîne. 
Baschetbaliștii sovietici au avut 
inițiativa, și desfășurmd un meci 
de înaltă factură, au cîștigat par
tida cu 84—66 (49—37). Pentru e- 
chipa sovietică Bocearov a marcat 
cele mai multe puncte (21) iar pen
tru echipa R.P.R. Fodor (14) și__
Folbert (11). Sîmbătă echipa R.P. 
Romîne joacă cu R. Cehoslovacă, iar 
duminică reprezentativa țării noas
tre îrrtîlnește echipa R.P. Ungare. 
Cel mai important meci al campio
natului va avea loc astăzi, cînd se 
vor întrece echipele U.R.S.S. șl 
R.P. Ungare. In clasament, cu două 
zile înainte de sfîrșitul campionatu
lui, pe primele locuri sînt echipele 
U.R.S.S. și R.P. Ungare, care au 
pierdut cîte o partidă, urmate de 
echipa R. Cehoslovacă și R.P. Bul
garia, care an pierdut cîte două 
meciuri.

Hommonay (Ung.) — 4,25 m., 3. 
Rubanis (Grecia) 4,20.

Alte rezultate: Bărbați: 100 m. 
plat: Lorger (Iug.) 10”640, Leo
nard (Germ, occ.) 10”8/I0, Va- 
rasdy (Ung.) 10”9/10; 400 m.
plat: Banhalmi (Ung.) 48”5/10, 
Adamyk (Ung.) 48”9/10; 110 m. 
garduri: Lorger (Iug.) 14”5Z10; 
5.000 m. plat: Walter (Germ, occ ) 
14’17”2/10, Stritof (Iug.) 14'18”640 
(record). Locul 5 a fost ocupat 
de Zatopek (R. Cehoslovacă) în 
14’49”6/10; greutate: Stoklasa 
(Ceh.) 16,05 m., Skiljevic (Iug.) 
15,45 m. ; disc: Cihak (Ceh.) 51.16 
m„ Karoly (Ung.) 47,08 m. ; cio
can: Rut (Pol.) 58,0 m., Gubijan 
(Iug.) 57,84 m., Nemeth (Ung.) 
56,50 m.

Femei: 100 m. plat: Sturm 
(Germ, occ.) 12”6/10; 80 m. gar
duri: Zarovic (Iug.) tl”7/10; su
liță: Zatopkova (Ceh.) 49,04 m., 
Vigh (Ung.) 48,33 Pk 

celor trei stiluri, Andersson a rea
lizat 517,5 kg. iar Medvedev 450 kg.

Intîlnirea dintre halterofilii sovie
tici și americani s-a desfășurat în 
condiții atmosferice nefavorabile. Cu 
toate acestea, ea a fost urmărită de 
peste 12.000 de spectatori care au 
aplaudat cu căldură succesele sporti
vilor sovietici și americani.

★
LENINGRAD 17 (Agerpres) 

TASS transmite:
La 16 iunie a sosit ia Leningrad 

echipa de haltere a S.U.A. Halte
rofilii americani vor susține o în- 
tîtnire cu sportivii sovietici în ziua 
de 18 itmie.

sportivilor americani
poziție Agricolă Unională șt Uni
versitatea de pe Colinele Iui Lenin. 
Am vizitat Mausoleul lui V. I. Lenin 
și I. V. Stalin.

Echipa de haltere a S.U.A. este 
prima dintre echipele americane 
care vizitează Uniunea Sovietică— 
a continuat Charles Johnson. Sînt 
încredințat că acesta va fi un în 
ceput al întăririi legăturilor priete
nești dintre sportivii celor două 
țări. Peste cîteva zile la Moscova 
va sosi echipa de șah a S. U. A 
Aceasta va fi o vizită de răspuns la 
cea pe care au făcut-o șahiștii so
vietici anul trecut în țara noastră.

Cred — a spus Johnson — că 
sportul constituie unul din mijloa
cele prin care pot fi lărgite și în
tărite legăturile dintre popoare. 
Toate popoarele iubesc sportul șl 
doresc să asiste la cele mai reușite 
competiții ale sportivilor din dife
ritele țări, iar acest lucru poate ti 
realizat numai pe calea legăturilor 
directe. Cu alte cuvinte — limba
jul sportului este cunoscut tuturor 
popoarelor chiar dacă nu vorbesc 
limbi asemănătoare.

In prezent sportivii americani, ca 
și sportivii din toate țările, se pre
gătesc pentru Jocurile Olimpice 
care vor avea loc anul virtor. Sîn- 
tem bucuroși că ne vom întîlni din 
nou Ia aceste Jocuri cu prietenii 
noștri sovietici".

Olimpiada din 1960 
se va desfășura la Roma

Paris, 17 (Agerpres).
In ședințele din 15 și 16 iunie, 

din cadrul celei de a 50-a sesiunt 
a Comitetului olimpic internațional 
(CIO), s-a procedat la alegeiea 
orașului care va găzdui cea de a 
XVil-a ediție a Jocurilor olimpice 
din anul 1960. Pentru această o- 
noare candidau 7 orașe: Roma, 
Budapesta, Lausanne, Bruxelles, 
Detroit, Tokio și Mexico-City.

Majoritatea occidentală a comi
tetului a atribuit organizarea jo
cului orașului Roma, deși Buda
pesta asigura condiții mai bune 
de desfășurare Olimpiadei, avînd 
pregătite din timp toate bazele 
sportive necesare. Printre altele, 
reprezentanții Comitetului olimpic 
italian au trebuit să asigure con
gresul că pista stadionului olim
pic din Roma va fi modificată în
tre timp, deoarece în prezent ea 
este îngustă și nu poate cuprinde 
decîf 6 culoare pentru probele 
atletice care vor avea loc aici.

B Atleta vest-germanâ Wemer a 
stabilit un nou record al țării sale 
la aruncarea greutății: 15,-07 metri. 
Atleta engleză Hopkins, campioana 
Europei la săritura în înălțime a să
rit recent Ia Belfast 1,65 metri. La 
lungime ea a realizat 6,09 metri. 
Atletul scoțian Douglas a aruncat 
ciocanul la 58,67 m. (nou record al 
Scoției).

■ Echipa de haltere a Austriei a 
susținut două întîlniri Internațio
nale. In prima reuniune ea a între
cut cu 4-3 echipa Suediei, iar recent 
austriecii au întrecut cu același 
scor reprezentativa Italiei. Iată re
zultatele în această ultimă întîlnire. 
învingătorii în ordinea categoriilor 
sînt următorii: Gruber (A) 272,5 Kg; 
Manironi (I) 322,5 Kg; Tauchner (A) 
350 Kg; Pignati (I) 360 Kg; Floren
tini (I) 372,& Kg. Flenner (A) 382,5
Kg. Holbl (A) 435 Kg.

B Recent a avut loc o ședință a 
comitetului executiv al Federației 
internaționale de schi. Cu prilejul 
discuțiilor s-a hotărît ca unii schiori 
care participă la concursuri și rea
lizează beneficii materiale să fie 
excluși din rîndurile sportivilor a- 
matori. Astfel, concurenți cu renu
me mondial ca Zeno Colo (Italia), 
Cristian Pravda (Austria), Stein E- 
ricksen (Norvegia) și Lucienne 
Schmidt-Couttet, care au folosit 
practici profesioniste, au fost excluși 
din rîndurile schiorilor amatori.

E Atletul belgian Moens a par
curs distanța de 800 m. în timpul 
de 1:49,7, în cadrul unui concurs 
desfășurat la Bruxelles. Olandezul 
JȘengelben a parcurs aceeași dis-

Turneul de polo pe apă de la Moscova a luat sfîrșit
Echipa R. P. Romîne & învins Italia și s-a clasat

pe locul trei in clasament
MOSCOVA 17 (prin telefon). — 

După o zi de odihnă, întrecerile din 
cadrul turneului internațional de 
polo, au continuat joi și vineri la 
bazinul acoperit din Moscova. Joi, 
echipa U.R.S.S. I a reușit un re
zultat foarte bun în compania echi
pei R.P. Ungare: 3—3. Menționăm 
că jucătorii sovietici au condus la 
pauză cu 2—1 și că tot ei au fost 
aceia care au ridicat scorul în cea 
de a doua repriză. Revenindu-și, 
jucătorii maghiari au reușit să ega
leze. Echipa R.P.R. a reușit de a- 
semenea un rezultat excelent în 
compania echipei secunde a U.R.S.S. 
După un joc spectaculos și de un 
bun nivel tehnic întîlnirea s-a ter
minat cu un scor egal: 1—1 (0—0).

Cea de a treia întîlnire de joi 
a opus echipele Italiei și Egip
tului. Mai tehnici și mai rapizi în 
acțiuni, italienii au cîștigat această 
întîlnire cu scorul de 5—2 (2—0).

Vineri au continuat la Moscova 
întrecerile din cadrul turneului in
ternațional de polo pe apă. Echipa

Atleții noștri participă la concursul internațional de la Varșovia
Varșovia 17 (prin telefon). — 

Atleții romîni care au participat 
la cele patru concursuri în R. 
Cehoslovacă au sosit de miercuri 
în capitala R. P. Polone, urmînd 
să ia startul într-o nouă întrecere 
internațională. Celor 12 atleți ve- 
niți de la Praga, li s-au adăugat 
astăzi alți atleți romîni care au 
venit de la București. Din acest 
grup fac parte, printre alții: Ilie 
Savel, Gheorghe Stanei, Ion Kna- 
ler, Mircea Dumitrescu, Andrei 
Demeter, Mihai Raica, Alexandra 
Sicoe, Ilona Miklos etc.

In cursul zilei de vineri, atleții 
romîni au făcut un ușor antrena
ment pe stadionul Armatei, locul 
de desfășurare al întrecerilor.

La acest mare concurs interna
țional vor participa atleți și atlete

La gimnastică: Sofia — București (băieți și fete)
La Sofia începe astăzi cea de a 

4-a întîlnire dintre gimnaștii bul
gari și romîni. Este vorba, așa dar, 
despre o tradițională întrecere între 
sportivii celor două țări. Aceștia 
s-au întîlnit pentru prima oară la 
Ruse, în anul 1948. In acest con
curs ca și în toate celelalte care au 
mai avut loc de atunci încoace (la 
Varna în 1949 și la București în 
1954) victoriile au fost împărțitei 
în proba feminină au învins gim
nastele noastre, iar în proba mas
culină gimnaștii bulgari. De altfel, 
gimnaștii romîni și bulgari se cu
nosc foarte bine și din alte impor
tante tatîlniri internaționale, cum 
au fost: Jocurile Olimpice din 1952 
(R.P.B. locul VII, R.P.R. locul IX 
— la fete — și R.P.B. locul IX 
R.P.R. locul XX la băieți). Festi

PE &CURT
tanță în timpul de 1:49,6. care con
stituie cel mai bun rezultat al anu
lui la această probă.

B In orașul Compto dîn California 
s-a desfășurat un concurs atletic. 
Iată cîteva rezultate înregistrate : 
înălțime: Shelton 2,10 m.; lungime: 
Andrews 7.65 m.; prăjină: Richards 
4,63 m.; disc: Koch 52,68 m.; greutate: 
O’Brien 17,66 m. In orașul Atens. 
atletul negru T Jones a aruncat 
greutatea la 18,01 m.

■ Iată cîteva rezultate obținute de 
atleții bulgari în ultima vreme: disc 
femei: Mihailova 44,62 m. (record!; 
100 m. bărbați: Kolev 10,6 sec.; 800 
m. bărbați: Necev 1:52,1; înălțime: 
Anghelov 1,91 m.; prăjină: Hlebanov 
4,10 m.; disc bărbați: Milev 47,98 m.; 
femei: 100 m. Kolarova 12,1; lungime 
Kolicofer 5.70 m.

■ In cadrul concursului interna
țional de natație disputat la Ham
burg, cursa de 100 m. liber a fost 
cîștigată de Nieky cu 58,9. iar proba 
de 100 m fluture de Tumpek cu 
1:04.3. Iată alte rezultate de natație: 
la Kiev: Gavriș la 100 m. fluture 
femei — 1:19,0 (nou record sovietic); 
la Sofia: Ghincev, la 100 m. liber 
59,6 (record bulgar); la Gotwaldov: 
la 100 m. fluture Samuhel 1:04,7 (nou 
record cehoslovac); la Praga: Sku- 
pilova, la 200 m. bras femei 3:00,1.

h In întîlnirea atletică interorașe 
Tartu-Tallin, o serie de atleți so
vietici au obținut rezultate exce
lente. Suliță bărbați: Charles Val- 
man 77,90 m.; disc: Heinaste 52,98 
m. Dintre femei, Maremăe a obți
nut rezultatele cele mai bune. Ea 

țării noastre a repurtat un strălu
cit succes, învingînd reprezentativa 
Italiei, una din cele mai bune e- 
chipe de pe continent, clasată pe 
locul al IlI-lea la Campionatele 
europene de la Torino, cu scorul 
die 5—4 (3—2)'. Jucătorii noștri au 
practicat un joc tehnic și eficace 
iar scorul ar fi putut lua proporții 
dacă Simon și Nagy nu ar fi ratat 
numeroasa ocazii clare. Echipa 
R.P.R. a condus tot timpul, golu
rile fiind marcate în ordine die 
Nagy, Novak, Novak. Nagy și Si-’ 
mon. Pentru italieni au înscris 
Peretti 2, și Zontta 2.

In urma acestui strălucit succes, 
reprezentativa R.P.R. a ocupat 
locul III tn clasamentul acestei 
competiții. Iată celelalte rezultatei 
U.R.S.S. I—Egipt 6-1, R.P.U.—
U.R.S.S. II 9-1 (U.R.S.S. II a’
participat în afară de concurs)» 
Iată clasamentul definitiv.

R.P. Ungară 4310 29: 6 7
UJt.S.S. I 4 3 10 18: 7 7
R.P.R. 4202 11:16 4
Italia 4103 12:16 a
Egipt 4 0 0 4 6:31

din : R.P Bulgaria, Belgia, R. Ce
hoslovacă, Danemarca, Finlanda, 
R. P. Romînă, R. P. Ungară, R. D. 
Germană și bine înțeles R. P. Po
lonă. Loturile de sportivi din a- 
ceste țări au și sosit în Varșovia. 
In cursul serii mai sînt așteptați 
să vină atleți din R.P.F. Jugo
slavia. Printre alții vor participa : 
Veselina Kolarova, Boris Popov, 
Anton Hlebarov (R.P. Bulgaria), 
Kovar, Ulzberger, Olga Modra- 
chova (R. Cehoslovacă), Gunar 
Nielsen (Danemarca), Porasalmi 
(Finlanda), Csermak (R.P. Un
gară), Sidlo, Mach, Rut, Adam
czik (R.P. Polonă), Gisela Kohler, 
Christa Stubnik, Herman (R. D. 
Germană), etc.

Concursul începe mîine după »• 
miază și continuă duminică. * ★

valul de la București in care dife» 
rența dintre echipe la fete a fost de 
7 puncte în favoarea noastră, iar 
la băieți de 7 puncte în favoarea 
gimnaștilor bulgari. Campionatele 
mondiale de la Roma unde repre
zentativa noastră feminină a ocupat 
locul IV, iar cea a R.P.B. locul 
VII.

Din aceste date reiese că, in 
general, formația noastră feminină 
a avut comportări mai bune; în 
schimb, la băieți, vecinii noștri dia 
sud ,au avut o pregătire supe» 
rioară.

In întîlninea reprezentativelor ce
lor două Capitale, pe care o găz- 
duește astăzi și mîine orașul So-' 
fia, cîștigătorul este foarte greu 
de prevăzut.

a aruncat greutatea la 14,10 m. La 
Tbilisi, Nina Dumbadze a aruncat 
discul la 53,77 m., realizînd cea mal 
bună performanță a anului.

MOSCOVA 14 (Agerpres). TASS 
transmite : In cadruj unui concurs de 
atletism desfășurat la 13 iunie pe sta
dionul Dinamo din Moscova, atletul 
sovietic Iuri Stepanov a stabilit un 
nou record unional în proba de să
ritură în înălțime cu rezultatul de 
2,02 m.

«In cadrul campionatului unional 
de fotbal, la 14 iunie s-au întîlnit 
echipele „ Spartak** Moscova și „Di- 
namo“ Tbilisi. Fotbaliștii de la Spar
tak au reușit să obțină o victori® 
categorică cu scorul de 5—0 (0—0).

In clasamentul campionatului, p® 
primul loc se afla „Dinamo“ Mos
cova cu 17 puncte, urmată în ordine 
de TDSA — 16 puncte, „Torpedo** 
Moscova — 14 puncte și „Spartak" 
Moscova — 12 puncte.

★
B Intre 9 și 12 iunie s-a desfășurat 

la Tirana cel de al VII-lea campionat 
de lupte clasice al R.P. Albania or
ganizat în cinstea celui de al V-lea 
Festival Mondial al Tineretului șf 
Studenților de la Varșovia.

La această competiție au participat 
luptători din asociațiile sportive Di
namo, Puna, Spartak și Partizan.

In clasamentul pe echipe, primul 
loc le-a revenit sportivilor asociației 
Partizan.
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Participant! Ia turneul final 
a) echipelor masculine

Vladimir Andreev
(U.R.S.S.)

Ludmil Guderov
(R.P. Bulgaria)

Zdenko Mikina
(R.P.F. Jugoslavia)

Stanislaw Adamczyk 
(R. P. Polonă)

Ora

Ora

Ora

Ora

Ora

Ora

Duminică 19 iunie
TEREN I (central)

8,30: U.R.S.S.—R. P. Un
gară (masculin).
R. Cehoslovacă — R. P. 
Polonă (m).

16; Festivitatea de deschi
dere a Campionatelor E- 
uropene de Volei.

17: R. P. Bulgaria—R. P. 
Romină (temimn).
R. P, F. Jugoslavia— 
R. P. R. (m.).
U. R. S. S.—R. Ceho
slovacă (L).

TEREN III
8,30: R. P. Ungară—R. P. 

Polonă (L).
K. P. Bulgaria—Fran
ța (m.).

Luni 20 iunie
TEREN I (central)

8,30 : R. P. Albania—Finlan
da (m.).
Franța — U. R. S. S 
(mase.).

16.3U; R. p. Ungară—K. Ce
hoslovacă (m.).
R. P. Romînă—R. P. 
Polonă (m.).
R. P. F. Jugoslavia— 
R. P. Bulgaria (m.).

P.

ifljv-a, ecfââe. a. 
euhopa/ne, cte. 'ifouLt,

Turneul final al campionatului masculin începe miine
(Urmare din pag. l-a)

R.P. POLONA-RP- BULGARIA 
(FEMININ) 3-2 (15-9; 8-15; 

15-5;11-15;15-10)

După al treilea set, ctiid condu
ceau cu 2-1, se părea că victoria le 
va reveni jucătoarelor poloneze mai 
ușor decît era de prevăzut Și chiar 
prima parte a celui de al patrulea 
set coniirma această anticioare fi- 
indcă echipa R. P. Polone avea la 
un moment dat un avantaj de șase 
puncte (8-2). Aci însă voleibalistele 
bulgare au o puternică revenire, 
egalează la 8 și reușesc să cîștige 
setul cu 15-11, datorită în special 
serviciilor puternice și plasate și tap- 
tuiui că au atacat mult din prima 
pasă. La fel de interesant a fost și 
setul ultim, în care reprezentativa 
R. P. Polone a avut meci-bal la 
4, dar n-a reușit să tacă punctul 
decisiv, decît după ce jucătoarele 
bulgare au obținut șase jxincte con
secutive, adică să ajungă ia situa
ția de 14-10. Cele mai bune jucă
toare: Miroslava Kotula, Wanda 
Zarzycka, Kristina Hajec (R. P- Po
lonă), Maria Dimceva. Neli Ciakîro- 
va, Liliana Ivanova (R. P. Bulga
ria). Arbitru: Nina Bodrova 
(U.R.S.S.).

U.R.S.S. — R.P. ROMINĂ 
(FEMININ) 3—0 (LA 4,5.13)

O victorie clară și pe deplin me
ritată a reprezentativei U.R.S.S. 
Voleibalistele sovietice au realizat 
un joc complet și spectaculos, mai 
ales în primele două seturi. In 
schimb, echipa noastră a jucat foar
te slab. Ea nu a reușit decît spre 
sfîrșitul celui de al treilea set să 
facă față jocului reprezentativei so
vietice. Aceasta, pentru că voleiba
listele noastre au fost emoționate,

făcînd greșeli peste greșeli. Ele au 
ratat numeroase servicii, au dat 
pase imprecise și s-au pierdut în fa
zele decisive. Intr-un cuvînt, se poa
te spune că reprezentantele noastre 
s-au comportat mult sub valoarea 
lor normală. Că ele pot mai mult 
au dovedit-o cu prisosință în setul 
al treilea, cînd au reușit multe ac
țiuni frumoase în atac, și mai cu 
seamă atunci cînd au conceput și 
au dus cu hotărîre pînă la capăt o 
combinație tactică. Ceea ce neapă
rat vor trebui să facă în meciurile 
următoare.

Cele mai bune jucătoare ale în- 
tî'nirii au fost: Moiseeva. Ciudina, 
Ivanskaia (U.R.S.S.). A arbitrat 
Claude Erhler (Franța).

R.P. ROMINA — R.P. POLONA 
(MASCULIN)

3-2 (15-12, 15-11, 2-15, 8-15, 15-11)

Reprezentativa masculină a R.P. 
Romine a obținut o frumoasă vic
torie. cu mult mai valoroasă decît 
poate fi considerat în mod obișnuit 
un rezultat de 3—2. Pentru a înțe
lege de ce este așa trebuie spus că 
echipa noastră nu a folosit în tot 
meciul prima formație. Ea a început 
jocul cu formația de bază, cu care 
a cîștigat clar primele două seturi, 
în fața sa avînd de asemenea, pri
ma formație a R.P. Polone. In cel 
de al treilea set echipa noastră a 
introdus formația secundă, pe care 
de altfel a păstrat-o în teren pînă la 
sfîrșitul meciului. încercînd diverse 
formule de joc. Dună un început ti
mid, echipa R.P. Romîne, din a că
rei primă formație doar Ponova 
rămăsese în teren, a reușit încet- 
încet să se încălzească, făcînd uz 
de tot bagajul cunoștințelor acu
mulate la antrenament. Acesta este 
aspectul cel mai important și mai

concludent al victoriei din acest 
meci: faptul că echipa noastră a 
dovedit că este bine pregătită șî că 
în turneul final, pentru a obține 
succesele așteptate de spectatorii 
care i-au subliniat cu furtunoase a- 
plauze comportarea nu are de făcut 
decît să lupte și să arate tot ce știe. 
Pentru că ieri ne-a arătat că știe 
multe. De notat că sfîrșitul întîlnirii 
a găsit în teren prima echipă a R.P. 
Polone iar de partea cealaltă pe 
jucătorii din formația secundă a re
prezentativei noastre. Pentru mo
dul în care au învins reprezentanții 
noștri pot fi răsplătiți cu un puter
nic „bravo", cu atît mai mult cu 
cît victoria nu avea nici o greutate 
pentru calificarea în turneul final; 
aceasta reușiseră dinaintea jocului 
lor și echipa noastră și cea a R.P. 
Polone.

Reprezentativa R.P. Polone s-a 
dovedit și în meciul de ieri a fi a- 
ceeași echipă redutabilă, bine pre
gătită din toate punctele de vedere 
și dispunînd de un lot de jucători 
cu care poate alcătui cel puțin 
două formații de forțe apropiate.

S-au remarcat: Ponova (cel mai 
bun de pe teren). Roman, Medianu 
și Mihăilescu din echipa noastră, 
Radomski, Schenf, Szuppe și Wie- 
cial din echipa R.P. Polone.

A arbitrat Cinilin (U.R.S.S.).

U.R.S.S. — FRANȚA (masculin) : 
3—0 (la 16, 9, 9)

Ambele echipe au avut perioade 
în care au insistat și numai atunci 
meciul a fost spectaculos. Echipa 
Franței a căutat să pareze acțiunile 
puternice și variate ale atacanților 
sovietici și deseori a și reușit acest 
lucru, opunîndu-ie jucătorilor sovie
tici o frumoasă rezistență. A .arbi
trat Menel (R.P. Polonă).

ANTONINA MOISEEVA VREA SĂ OBȚINĂ LA BUCUREȘTI 
NORMA DE MAESTRU AL SPORTULUI

In orice caz, e mai greu să dis
cuți zilele acestea cj^ Antonina 
Moiseeva, studentă în anul II a 
Institutului de limbi străine din 
Moscova, despre satira lui Miguel 
Cervantes sau despre scrisorile tî- 
năru’.ui Werther, de cît să vii în 
tribunele stadionului Dinamo și să 
te minunezi văzînd-o cu cită mă
iestrie joacă și luptă pe terenul 
de volei. Don Quijote și volumele 
operelor lui Goethe au rămas rin- 
duite frumos, alături de alte cărți 
pe a căror copertă un legător pri
ceput a scris cu litere aurite: A. 
Moiseeva. El ar fi vrut să adauge 
și „studentă" dar Antonina s-a 
grăbit să-i spună zîmbind.

„Doar n-am să rămîn o viață în
treagă pe băncile facultății!—

A ieșit, zîmbind veselă ca tot
deauna, îngînînd o melodie. Pentru 
că prietenei mele Antonina — 
ne-am împrietenit din prima clipă 
— îi plac tare mult cîntecele, așa 
cum îi place să joace volei și să

se scoale dis-de-dimineață pentru 
a hoinări pe malul riului Moscova, 
cînd de pe apă se înalță aburi

ușori. Și cite ar mai fi de poves
tit despre jucâtoarea cu nr. 5, care 
v-a încîntat desigur și pe dumnea
voastră, prin jocul ei impetuos, 
prin loviturile ei atît de puternice... 
Este bine să știți că prima compe
tiție internațională la care a luat 
parte au fost Jocurile sportive ale 
Festivalului de la București, că 
deși face parte acum din echipa re
prezentativă a Uniunii Sovietice nu 
este decît sportivă de categoria I, 
dar speră în schimb ca aci, la 
București, să obțină norma de ma
estru. Încă o dorință: să devină o 
profesoară pricepută, dar voioasă 
ca și acum. Pînă atunci însă, mai 
sînt cîțiva ani. De aceea, Antonina 
vorbește de lucruri ceva mai apro
piate : titlul de campioană euro
peană, pentru care luptă acum e- 
chipa ei, din toate puterile...

ANGELICA ROZEANU
maestră emerită a sportului
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Programul
TEREN III

UJM : Austria—Belgia (m.). 
Egipt—Italia (m.).

Marți 21 iunie
TEREN I (central» 

8.30 : Franța—R. P, Kominâ
(m.).’
Finlanda—Belgia (m.).
R. P. F. Jugoslavia—

R. P. Ungară (m.).
R. P. Bulgaria—K. 
Polonă (m.).

U.R.S.S.—R. Cehoslovacă 
(m.).

16,30 :

p.

jocurilor de la
TEREN III

8,30 : Italia—Austria (m.). 
R. P. Albania—Egipt 
(<n-).

Miercuri 22 iunie
TEREN I (central)

8,30 : R. P. Polonă—R. P. Un
gară (m.).
K. Cehoslovacă—Franța 
(m.).

16,30: R. P. Polonă—R. P. 
Romină (f.).
U.R.S.S.—K. P. F. Jugo
slavia (m.).

19-26 iunie
P.

Ura

Ora

Ora

Ora

Ora

Ora

K. P. bulgaria—R. 
Romînă (m.).

TEREN II
8,30 : Belgia—Italia (m.). 

Austria—R. P. Alba
nia (m.).
TEREN III

8,30 : R. Cehoslovacă — R.P. 
Bulgaria (f).
R.P. Ungară — U.R.S.S. 
(f)

17 : Egipt — Finlanda (m).
Joi 23 iunie

ZI DE REPAUS

Participant Ia turneul final 
al echipelor masculine

Karel Laznicka 
■R. Cehoslovacă)

Jean Chabert 
(Franța)

Ernd Hennig 
(R. P. Ungară)

Dumitru Medianu i 
<R. P. Romînă)

Vazuți de MATTY

Ora

Ora

Ora

Comisia de organizare a campio
natelor europene de volei aduce la 
cunoștința publicului că la jocurile 
de duminică 19 iunie sînt valabile 
biletele speciale cu seria 4, iar 
luni 20 iunie biletele speciale cu 
seria 5. Biletele sînt valabile nu
mai la reuniunile de la ora indi
cată pe bilet. In cazul disputării 
meciurilor în sala Floreasca — din 
cauza timpului nefavorabil — sînt

In legătură cu accesul spectatorilor
valabile pentnu accesul în sală bi
letele cu ștampila specială D și F.

Biletele se pun în vînzare în 
ziua jocurilor, la casele de bilete 
ale stadionului Dinamo, în șoseaua 
Ștefan cel Mare și strada aviator 
Bănciulescu, iar în caz de timp 
nefavorabil la casele de bilete da 
la sala Floreasca.

Tot odată se reamintește că, în 
afara legitimațiilor speciale elibe
rate de Comisia de organizare a

Campionatelor europene de volei, 
au valabilitate numai cajinetele 
roșii și albastre, carnetele de maes
tru emerit al sportului, maestru al 
sportului în disciplina sportivă vo
lei și carnetele negre (de ziariști), 
toate eliberate de C.C.F.S/CM.

Se atrage atenția spectatorilor 
că accesul se permite numai în 
tribunele și prin porțile specificate 
pe spatele biletului de intrare.

Ora

Ora

Ora

TERENUL 1 (central)
8,30: R.P. Albania — Belgia 

(m).
Franța — R. P. F. Ju
goslavia (m).

16,30: R.P. Ungară — R.P. 
Bulgaria (m).
R.P. Polonă — U.R.S.S. 
(m).
R.P. Romină — R. Ce
hoslovacă (m).

TEREN III
8,30 : Finlanda — Italia (m). 

Egipt — Austria (m).
Sîmbătă 25 iunie
TEREN 1 (Central)

8,30- Franța - R.P. Polonă 
(m).
R.P. Albania — Italia 
(m).

16,30: R.P. Romînă — R. P 
Ungară (m).

R.P.F. Jugoslavia 
Cehoslovacă (m).
R.P. Bulgaria—U.R.S.S 
(m).
TEREN III

8,30 : Belgia — Egipt (m). 
Austria — Finlanda 
(m).

R.
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