
Regională

PROLETAR tm TOATE TARILE, UNITI-VA1

ECHIPA MASCULINĂ A U.R.S.S. A ÎNVINS R. CEHOSLOVACEECHIPA

<

(R. Ceho-

CE

din

bine la meci, am repe- 
mii de ori la antrena-

(inasculin) 
6-15, 15-4) 
desfășurare

din
tră-

Stulcova povestește cu o 
aruncind din

mai bine condusă tac- 
de înfruntat un adver
să obțină un rezultat 
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Cei ce fac ca voleiul să fie al celor mulți.

acă jocurile acestui Cam- 
*•* pionat European de Volei 
s-ar desfășura la Praga, mulți 
dintre spectatori nu s-ar mira 
văzînd-o pe Beta Stulcova 
„scoți nd" cele mai grele mingi, 
plasîndu-se cu o uimitoare e- 
xactitate chiar pe locul In care 
adversarele sînt sigure că ni
meni nu mai poate interveni. 
Vă veți întreba de ce. Vă răs
punde chiar jucăioarea cu nu
mărul 4 din echipa Cehoslova
ciei, Beta Stulcova:

— înainte de a juca volei, am 
fost jucătoare de baschet și ha- 
zena (handbal redus). In spe
cial ta hazemă, joc die mare vi
teză, plasamentul este un factor 
esențial. De atunci mi-a rămas 
această calitate și bine înțeles 
că am făcut toate eforturile 
pentru a o perfecționa. Cite o- 
dată mă mir și eu cu cîtă ra
piditate reușesc să intervin și 
să salvez. Desigur că noi fa
cem antrenamente speciale pen
tru acest lucru și tot ceea ce 
reușim 
tat de 
mente:

Beta 
voce melodioasă 
cînd în cînd cite o glumă ce
lorlalte jucătoare din echipă:
— Cred, continuă ea, că jo
cul n-a>r avea nici o vailoaire da
că noi n-am forma, de fapt, o 
adevărată familie. Ne înțelegem 
de minune, jucăm cu tot sufle
tul, nu ne descurajăm nicioda
tă, îneît, așa mică cum sînt — 
să nu credeți că glumesc — 
am parcă aripi. Asta e.

A încheiat refuzînd să mai 
discute despre volei. In schimb 
s-a interesai de muzică, de 
concerte Dvorak sau Smetana, 
de discuri cu muzica lut Mo
zart.

Apoi s-a dus cu gîndurile a- 
casă, la tatăl ei, redactorul teh
nic Antonin Stulc, care la cei 
54 de ani ai săi nu renunță să 
vină pe terenul de sport și ca
re „se va bucura foarte mult 
aflînd că numărul 4 a jucat 
bine".

R.P. ROMÎNĂ—FRANȚA (mas
culin): 3-0 (la 10, 7, 11)

Al treilea meci susținut de echi
pa noastră masculină în turneul 
final, a doua victorie. Și o vic
torie frumoasă. Poate fi conside
rată astfel din toate punctele de 
vedere: reprezentativa R.P. Ro- 
mîne a învins echipa care cu o zi 
maințe reușise frumoasa perfor
manța de a cîștiga un set in în- 
tilnirea cu voleibaliștii sovietici 
ceea ce constituie desigur o valo
roasa carte de vizită. Dar, și mai 
important este faptul că echiua 
noastra a întrecut ieri o formație 
cu atacul bine pus la punct. In- 
tr-adevar, demn de reținut și de 
subliniat e jocul bun făcut în de
fensiva de voleibaliștii romîni, ale 
căror blocaje au funcționat aproa
pe fara greș în întîlnirea cu echi
pa Franței. Vorbind tot despre a- 
parare, credem că în acest com
partiment echipa noastră va pu
tea da un randament și mai mare 
acordmd o atenție sporită acope
rim spaținor proprii din linia de 
fund și in general dublajelor, pen
tru ca in urma unei preluări min
gea sa poala fi utilizată, chiar și 
pentru un atac decisiv, de jucă
torii din linia întii.

In ceea ce privește echipa Fran
ței, ea s-a făcut din nou remarcată 
prin jocul bun practicat în ofen
siva în schimb, de astădată a 
construit cu insuficientă rapiditate 
blocajele, ingreunînd astfel sarci
na apărătorilor din linia de fund 

S-au remarcat : Mitroi, Pono- 
va. Roman și Rusescu din echipa 
K.P_ Romine. Coquand, Maniaudet 
și trhart dintre voleibaliștii fran- 
cezi.

Arbitru : Jelineck
slovacă).
BELGIA—FINLANDA 
3-2 (15-1, 14-16, 15-8, 

întîlnirea a avut o 
deosebit^ de interesantă, fiecare e- 
țbipa cîștigînd seturile respective 
la diferențe apreciabile, cu excen- 
țiai celui de al doilea set, în care 
echipa Finlandei a condus cu 13-7 
* “V eȘalȘtă «a 13. dar a reușit,'

’ ST3 .termine victorioasă cu 
lb-I4. Invingătoarea iși datorea
ză performanța faptului că în se
mi decisiv a atacat mult mai ho- 
tn f 't-ragln? maJor‘fatea mingilor

. In. cursul Jocului s-au 
evidențiat : Lechardier, Servais, 
Verhooven (Belgia) șj Rinatti 
Mether, Mikkola (Finlanda). Arbi- 
trrUT*.S?iertzer (RD- Ge™ană).

ITALfA-AUSTRIA 3-2 (15-10, 
>5-7. 12-15, 10-15, 15-6)

Deși superioritatea în pregăti- 
jea tehnică și tactică a jucători- 
lor italieni a fost evidentă, ei nu 
au putut învinge decît după cinci 
seturi viu disputate. Aceasta, deoa- 

Pe .de- 0 parte- după Primele 
doua seturi echipa Italiei nu a 
mat insistat, iar pe de altă parte, 
jucătorii austrieci au luptat cu 
multă însuflețire pentru a egala 
Au reușit acest lucru, dar pînă la 
urma a învins echipa Italiei, su
perioara in pregătire. Jocul a fost 
spectaculos și a dovedit că în a- 
cest turneu se dă o luptă dîrză 
pentru ocuparea unui loc cît mai 
oun in clasamentul general. Cei 
mai bum jucători au fost : Olivio 
Barbieri Chiesi Giorgio, Moise 

Carlo Alberto (Italia) și Repka 
Bruno, losef Schmied si Miroslav 
?e,Clna JA"s*r'a) A arbitrat: 
oekey (R. Cehoslovacă)

R.P. ALBANIA—EGIPT 3-0 
(la 12, 9, 14)

... ,ruI de 3-0 nu exprimă echi
librul permanent existent în me
ciul dintre aceste echipe. In 
schimb, scorul pe seturi oglinde- 

valoarea echipelor și com
bativitatea jucătorilor. Echipa R P. 
Albania, superioară ca pregătire

tehnică și 
tic a avut 
sar decis 
favorabil.
creat o luptă interesantă. încheia
tă cu un rezultat meritoriu pen
tru echipa R.P. Albania. Cei mai 
buni jucători : Petrit Murzacu,
Fatinir Meka, Kemal Djiniali (R P. 
Albania), Beslanos Gregoire. Cha- 
mi Abdel Atif, Taki Papaloisos 
(Egipt). Arbitru : Lacomblez (Bel
gia).
R.P.

VIA
UNGARÂ-R.P.F. JUGOSLA 

(MASCULIN) 3-2 (10-15;
12-15 15-6; 15-10; 15-5)

Invingînd în meciul de ie i echi
pa R.P.F. Jugoslavia, reprezenta
tiva R.P. Ungare a reușit un fru
mos tur de forță, așa cum arată, 
de altfel, și scorul.

Condusă cu 2-0 la seturi, și a- 
ceasta ca urmare a unui joc infe
rior celui practicat de voleibaliștii 
jugoslavi — că."o a orice încercare 
în atac 1? reușea —, echipa R.P. 
Ungare a izbutit să refacă tere
nul, să ia cu autoritate conduce
rea și să cîștige îmc-un meci soco-

(Continuare in pag. 4-a)
Desfășurarea jocurilor, nu-

In timpul competifiei este necesar sa cunoști tn permanentă situația 
din clasament. Jucătorii finlandezi privesc tabela șl Iși analizează 

șansele. (Foto I. MIHAICA)

Pe jucătorul cu Nr. 8 din echi
pa masculină a Republicii Populare 
Bulgaria îl cunosc toți iubitorii de 
volei din capitala țării noastre. 
Intr-adevăr, Boris Guderov a ju
cat, în ultimul timp, în mai toate 
meciurile susținute la București de 
echipele builgaire, oare ne au vizi
tat țara, fiind de fiecare dată unul 
dintre cei mai aplaudați jucători, 
pentru forța și precizia loviturilor 
sale. Guderov este unul dintre cei 
mai buni trăgători ai echipei R.P. 
Bulgaria, iar în lipsa lui Zahariev, 
indisponibil pentru campionatele 
europene din cauza unei operații 
pe care a suferif-o, Guderov, căpi
tanul echipei, este în jocurile 
acest campionat cel mai bun 
gător bulgar.

Antrenor al echipei Minerul
Dimitrovo și în numeroase rînduri 
internațional, Guderov este desi
gur ceea ce se numește o compe
tență în materie de volei, motiv 
pentru care l-am și rugat să-i ur
meze antrenorului belgian Alberth 
Arnould (ale cărui pronosticuri 
au apărut în numărul nostru

De la București la Orăștie sini 
426 kilometri, aproape tot atlția ca 
pînă la Botoșani. Baia Mare este 
la 844 kilometri de Capitala iar 
Constanța la 216... Și totuși, vo
leibaliștii din aceste locuri ca ȘÎ 
cei din Rm. Vîlcea, Calați, Cluj, 
Craiova și alte orașe vor cunoaște 
pînă în cele mai mici amănunte 
desfășurarea jocurilor din Campi
onatele europene. Aceasta, nu 
numai cu ajutorul radioului sau 
al [>resei, ci mai ales prin repre
zentanții lor care, de la începutul 
întrecerilor, se află tn tribunele 
din jurul stadionului Dinamo, iau 
notițe, jac fotografii sau se ntîl- 
nesc după sfirșitul ultimului joc 
al zilei, pentru a discuta, a schimba 
păreri. Inițiativa comisiei centrate 
de volei din țara noastră de a 
invita ca spectatori la campionate 
pe cei mai harnici activiști pe 
tărlmui voleiului, antrenori și chiar 
jucători, este intr-adevăr, ' lăuda
bilă iar o discuție cu acești oaspeți, 
prilej de a cunoaște o seamă de 
lucruri interesante.

Să facem de aceea un scurt 
drum pînă la voleibaliștii din 
Orăștie. Pentru aceasta nu e ns~ 
cesar să parcurgem cei 426 kilo
metri, ci este suficient să discutăm 
cu profesorul de muzică loan 
Popa. Da, de muzică, deoarece 
omului care stă tăcut în tribunele 
stadionului Dinamo i-a plăcut tot 
atît de mult muzica și sportul. 
Uneia i s-a d'^iteat din adoles
cență, celuilalt acum cînd este încă 
tinăr, intreprinzăior și harnic. 
Terminînd conservatorul la Cluj, 
el a fost numit tot acolo în 
postul de asistent. A preferat să 
se întoarcă între ai săi și să se 
dedice și sportului. Prin munca sa 
neobosită ca președinte al comi
siei raionale de volei, ca arbitru 
și ca antrenor (se pricepe tot at t 
de bine să pregătească o echipă 
de volei sau un cor), el a făcut 
din echipa feminină a școlii agri
cole din Orăștie una din partici
pantele la turneul de calificare pe 
întreaga țară. De altfel, tn Orășt'e 
există patru echipe masctiFne Ș‘ 
trei echipe feminine care participă 
la numeroase competiții, două din 
ele juclnd Vi zilele în care îndru
mătorul lor se află 'la București, 
in campionatul regional la Alba 
lulia.

VA FI AZI
Programul jocurilor

TEREN I (CENTRAL)

ora 8,30: R.P. Polonă—R.P. Un
gară (m); R. Cehoslovacă—Fran
ța (m); ora 16,30: R.P. Polonă 
-RP. Romînă (1); U.R.SS.— 
R.P.F. Iugoslavia (m); R.P. Bul
garia—R.P. Romînă (m).

TEREN II

ora 8,30 : Belgia—Italia (ni) ;
Austria—R.P. Albania (m).

TEREN III.

Cehoslovacă —
R.P. Ungară
17 : Egipt—

ora 8,30: R. 
R.P. Bulgaria (f); 
—U.R.S.S. (f); ora 
Finlanda (ni).

de ieri) și să ne spună părerea sa 
cu privire la desfășurarea și rezul
tatele meciurilor cuprinse în pro
gramul de azi al campionatelor 
europene de volei. Iată pronosticu
rile date de valorosul jucător bul
gar :

R.P. Polonă-R P. Ungară (mas
culin): meci deschis oricărui pe-

una din ultimele sale

timp, spune el, diupa 
Aoum, mi vreau să 
Ai mei mă așteaptă 
tolbă plină...

spus despre trebu- 
din orașul din nor-

in campionatul de

terenuri cu insta- 
rnulte

condit'i din cele

meraxsele elemente tehnice care-l 
preocupă, problemele de tactică și 
organizare a campionatelor la care 
asistă, l-au făcut pe loan Popa să 
uite că trebuie să depună la „Casa 
de creație" 
compoziții

— Va fi 
campionate, 
scap mimic, 
să te duc o ___  ,_____

Drumul pe care îl vom face pînă 
la Botoșani este tot atît de scurt. 
In schimb, profesorul Vasile Ce par 
arc multe de 
rile voleiului 
dtti Moldovei, căci 12 echipe mas
culine și tot atîtea feminine acti
vează acolo în campionului de 
calificare. Există și echipe de ju
niori și junioare, cu toții strădu- 
indu-se acum să-și amenajeze și o 
sală potrivită, in care să se poată 
pregăti în timpul iernii. In Boto
șani ex'stă șase 
lății moderne, drenaj și 
alte terenuri pe care jocurile se 
pot desfășura în 
mai bune,

— Mă gîndesc. Spune profesorul 
Cepar, la toate cele c'te voi avea . 
de povestit ba noi. Incepmd cu 
organizarea și iermînînd cu pro- 1 
blemele jocului, am str'ns fiecare 
dintre noi un material de preț. I 
Mi-am notat amănunte, ca de 
pildă, cele legate de felul în care 1 
se face afișarea rezultatelor, a 
clasamentelor. Am văzut, de altfel, I 
cum aceste tablouri au fost foto- i 
grațiate și de reporterul dumnea- 1 
voas'ră .

Antrenorul echipei Știința din I 
Arad, Vasile Jitaru, nu mai con- | 
tenește discutind problemele de 1 
tehnică și tactică. C te nu vor afla 
tinerii jucători arădeni lancu 
Ciobotaru, Ioan Huber și Ioan Să- 
plăcan ! Ca și nouă, Vasile Jitaru 
le va vorbi despre noile stiluri la 
serv’ciu, pe care le folosesc jucă- ț 
lorii cehi, despre felul în care 
„primesc" m!ngea jucătorii sovie- I 
tici. despre pasele fără para- , 
bold ale jucătorilor maghiari, 
despre noi sisteme de blocaj. |

Chiar și în tribunele stadionului ] 
Dinam, Petre Bira, responsabi
lul cabinetului tehnic C.F.R. Con
stanța, lucrează foarte organizat. ; 
El știe însă că notițele pe care 
le la vor folosi tuturor voleibaliș- ' 
tilor din orașul de pe țărmul 
mări’. Lingă el, Gheorghe MMe- ( 
eseu, venit tocmai de la Oradea, 
povestește că in orașul lor există 1 
nu ma! puțin de 40 echipe de 
voie; formate din pionieri și i 
pioniere.

Dar nu poți să-i cuprinzi intr-un 1 
reportaj pe toți, pe profesorul j
Scurtu, pe jucătoarea Ana Susan, ] 
amlndoi din Cluj pe profesoara 1 
Elido Pitioaru din Arad, pe tofl 
cei 50 de tineri sau vârstnici care I 
inapoindu-se în îndepărtate colțuri I 
de țară, vor munci și mai multj 
pentru ca vo'»1',) să fie un sport 1 
ol celor mulț ;

M-am despărțit de a rugul lor' 
purtînd o imagine 
s-o exprim cit 
cum 'și notau, discutau, comple
tau fișe, i-am asemuit cu un roi 
de albine harnice.

■ TUDOR VORNICU

să fie un sport

pe care aș vrea 
mai exact. Asa

■ • ■

zultat între două echipe de valori 
apropiate. Echipa care va da do* 
vadă de o mai mare forță psihică 
va cîștiga.

R. Cehoslovacă-Franța (mascu
lin): in mod normal, o victoria 
ușoară pentru echipa R. Ceho
slovace

U.R.S.S.-R.P.F. Jugoslavia (mas
culin): după frumoasa victorie da 
aseară, voleibaliștii sovietici tre^ 
buie să cîștige în mod normal și 
acest meci.

R.P. Bulgaria-R.P Romînă (mas
culin); pentru acest meci Boris 
Guderov nu a făcut un proilo tic 
ci o promisiune, aceea că echipa 
pe care el o conduce va lupta din 
toate puterile pentru victorie

In cele două meciuri din cam
pionatul feminin, favorite sînt e- 
chipele U.R.S.S. și R P. Polone, 
dar Guderov e de părere că re-f 
prezentativa R.P.R. poate învinge, 
luptînd relaxat și cu hotărîre. e- 
chipa voleibalistelor poloneze.

In jocurile din turneul pentru 
locurile IX-XIV, căpitanul echipei 
masculine R.P. Bulgaria a indi
cat: echipa Finlandei favorită in 
fața Egiptului, iar celelalte două 
partide deschise oricărui rezultat.

Rămîne ca exactitatea acestor 
pronosticuri să fie sau nu confir
mată de realitatea de pe terenul 
de joc...



CARNET ATLETIC
▼EȘTI DIN ȚARA

eoncursurile Sportive ale Ti
neretului se desfășoară cu succes 
la colectivul sportiv Progresul 
Sighișoara.' Numărul tinerilor an
grenați în întrecerile de șah, fot
bal, tir, înot, ciclism, volei și at
letism este foarte mare. In prezent, 
în afara înotului, la toate discipli
nele sînt în curs de desfășurare în
trecerile intercercuri care sînt or
ganizate pe baza unui calendar in
tern.

Carol Grunhaus — corespondent

In numeroase cooperative meș
teșugărești duș Orașul Stalin, zeci 
țși sute de tineri discută cu însu
flețire despre întrecerile Concursu
rilor Sportive aie Tineretului. Cu 
.același entuziasm, ei sînt prezenți 
în număr mare și la startul între
cerilor. Consiliul orășenesc al a- 

pgs la dispoei- 
stadioane, nn 
terenuri de to- 
jocurile să se 

mai bune con- 
concursusdor 

trec ncrmele

bucurie de tinerii din raionul Do- 
rohoi. In aceste zile, ei se întrec 
a> dîrzeni* In concursurile orga
nizate de colectivele sportive La 
școala medie de 10 ani băieți din 
Doroboi, phi ta momentul de față, 
s-au întrecut aproape 500 tineri 
dintre care 228 la atletism. Nici 
tinerii de la sate nu s-au lă
sat mai prejos. Astfel, în cotim:',a 
Dimăcher.i, sub îndrumarea profe
sorului de educație fizică Gheorghe 
Buțincu, mai mult de 200 tineri ță
rani munatori își dispută îni ne
ta tea la tir, atletism, oină și vo
lei. In comuta Mihăileni, comisia 
de organizare a alcătuit un plan 
de antrenamente ți concursuri pe 
zile și numai ia primul concurs au 
participat 76 de tineri țărani mun
ci tort

11,52 m. Cornel Poenaru a sărit 
14,25 m. la tiripdu, iar Luiza Pascu 
a cîștigat trei probe: 80 m. g. 
(12,9), disc (35,49) și lungime 
(5,14). (De la subredacția noastră).

cam- 
anul 
atle- 
celor 
III-a.

CONCURSUL TRIUNGHIULAR 
DE LA CRAIOVA

isociației Voința a 
Ția sportivilor două 
jxjligon, mai multe 
lei etc. pentru ca 

■desfășoare în cele 
dițiti. Cu prilejui 
mul ți tineri îsi 

1&-M.A.
Aurel Marinescu — corespondent

M Oișo.1 — corespondent

Concursurile Sportive ale Tine- 
retuduj au fost primite cu nwfcă

De curind, colectivul sportiv 
„Cort* t-uctoru!“ S. M. Hunedoara 
a organizat întreceri de atletism 
ta cadrul Concursurilor Sportive 
ale Tineretului. La aceste între
ceri au luat parte peste 600 de ti
neri muncitori. Cu prilejul acestor 
întreceri un mare număr de aspi
ranți ți au trecut ncrmele G.MJL

Mihai lonescu — corespondent

locomotiva I.C.F. și Știința 
categorisi

Locomotiva 
au terminat

dej io fruntea ctesamentelw 
B.

La sfîrșitul turului
1C.F. și Știința Cluj
pe primele locuri, în seriile respec
tive, înregistrînd numai victorii. Iată 
fi clasamentul celor două serii :

I:
8 8 0 6 ®:16 24
8 6 11
8 5 2 1
8 4 13
8 3 3 2
8 3 6 5
8 116

s.
9.

la rugbi
Constructorul C-ța 12 9 6 21:79 11 
Prorresu] Tecuci

SERIA a

I I H 15:240 8

□-a :

SERIA
1. Locomotiva I.C.F.
2. știința 

:3. Minerul 
-4. Metalul
■ S. știința
6. Știința
7. Locomotiva Buzău

București 
București 
București 
Galați 
Iași

140:21 21
147:34 24
Sl:21 17
53:34 17
32:34 14
23:65 11

L
2.
X
4.
5.

Știința Cluj 
Locomotiva Cluj 
Știința Arad 
Flacăra Ploeștl 
Selec. Tîmăveni

6. Fl roșie Or. Stalin
7. Locomotiva Timișoara 7 1

Progresul Sibiu

77 41
6 5 0 1
7 4 0 3
7 3 1
7 3 1
6 3 0

6 21 
14 
23 
33 
23

r

SPORT
■ FOTBAL. — Astăjți au loc 

două întîlniri restante și anume: 
La București, categoria B, Sta

dionul Giulești, 
greșul C.P.C.S. 
București.

La ora 15.30, 
de juniori : lotul R.P.R. II—Loco
motiva

La 
Știința 
șoara.

— Jocurile de juniori ale echi
pei Locomotiva Timișoara, progra
mate la 19 (la Petroșani cu Mine
rul) și 26 iunie (la Arad cu Lo
comotiva) în cadrul campionatu
lui republican de juniori, au fost 
aminate. De aceea timișorenii nu 
s-au prezentat în jocul cu Minerul 
Petroșani.

— Jocurile de Cupa R.P.R. de 
duminică vor «începe la ora 17,30 
pentru a fi timp pentru eventua
lele prelungiri. Jocurile sint or
ganizate de echipele trecute pri
mele în programul anunțat. Arbi
trii de centru au fost delegați de 
colegiul central de arbitri; cei de 
tușe urmează să fie delegați 
de colegiile locale de arbitri.

— La 3 iulie se vor disputa se
mifinalele Cupei Orașelor — com
petiție rezervată echipelor de ti
neret (18—23 ani). Programul este 
următorul : Oradea—Timișoara la

ora 1730: Pro-
București—Știința

un joc amical

București.
Cluj, „Cupa de Vară": 
Cluj—Locomotiva Thni-

16
14
14
14
12

56:
58:
56:

3 36:
3 17:
3 29: 27
0 6 9: 43 8

7 • 9 7 11:103 7

Oradea și Bîrlad—Orașul Stahn 
la Bîrlad. Finala se va disputa 
la 10 iulie. Prima parte a com
petiției (pe grupe) s-a disputat 
anul trecuL

■ POLO PE APA. — In cadrul 
etapei a IV-a a campionatului re
publican de polo pe apă — cate
goria A — se var disputa mîine 
următoarele întâlniri: Dinamo 
București — Progresul Tg. Mureș; 
Ținând dmamovist București — 
Știința București; FI. roșie Timi
șoara—Progresul București; Con
structorul Oradea — Știința Chij.

INFORMAȚII f^onosport
Amănunte despre concursul Pro

nosport Nr. 25. Dăm în continuare 
iamănunte despre meciurile de juniori 
»dîn concursul Nr. 25.

IX. Locomotiva Iași (jun.)—Știința 
■Tim. (jun.) (C.R.J.S. I-a) (9-3).
n. Locomotiva Iași 10 8 1 1 17:6 17 
12. Știința Iași 10 7 1 2 27:9 15

Ultimele rezultate: Dinamo Bacău— 
'Locomotiva Iași 0—1, Știința Iași— 
"Voința Fălticeni 0—0.

X. Progresul Focșani (Jun.)—Dlna- 
■ mo Bacău (jun.) (C.R.J.S. I-a) (2—2).

It. Progresul Focșani 
«4. Dinamo Bacău

Plătiră Maml Oa.) (CJLJ.S. a 
n-a» (1—3).
7. Locomotiva C-ța 111 4 I 14:19 8 
»- Flacăra Morenl 9 5 13 13:12 11

Ultimele rezultate: Dinamo Galați— 
Locomotiva Constanța 9—2.

XIL Voința Focșani
,A MaF- Ploești (Jun.) 
n-a> (9—4).
16. Voința Focșani
7. Flacăra „1 Mal"

(jun.)—Flacăra 
(C.R.J. S. a

9:33 3

10 2 1 7 12:36 5 
10 5 2 3 25:12 12

Ultimele rezultate: Fl. roșie Bacău— 
^Progresul Focșani 3—0 (neprez.) și 
JDlnamo Bacău—Locomotiva Iași 0—1.

I XI. Locomotiva Constanța (jun.)—

_ SPORTUL POPULAR 
■*•8 2-a Nr. 2638

9315 18:21 7 
Ultimele rezultate: Tin. Dinamovist 

II București—Voința Focșani 3—0.

MECIURI DE REZERVA

A. FI. roșie Buliușl (Jun.)—Avlntul 
Fălticeni (Jun.) (1—2).

B. Metalul Reșița (Jun.)—Metalul 
Azad (jun.) fi—3).
C. Metalul Bala Mare (jun.)—Loco
motiva Cluj (jun.) (2—2).

D. Fl. roșie Cluj (jun.)—Progresul 
Satu Mare Gun.)

Legendă: C.R.J.-=campionat repu
blican de juniori.

Ln paranteză sint rezultatele din tur.

•— Campionatul Capitalei de atletism pe echipe —
Comitetul C.F.S. al orașului 

București organizează — prin co
misia orășenească de atletism, — 
o interesantă competiție pe echipe, 
după formula campionatului repu
blican. Competiția aceasta care are 
ca scop desemnarea echipei 
pioane a Bucureștiului pe 
1955, este rezervată exclusiv 
ților juniori, începători și 
clasificați în cat. H-a și a
(maeștrii sportului și atleții de cat. 
I-a, nu au voie să participe la în
treceri).

In acest campionat vor participa 
9 echipe: Dinamo, Recolta, Progre
sul, Știința, C.C-A., Metalul, Voința, 
Constructorul + Flamura roșie, Lo
comotiva. Se vor desfășura 8 etape 
a cite trei meciuri (patru etape în 
tur și aâte pateu to retw), toate în- 
tîlnîrile organizîndu-se în Bucu
rești pe un singur stadion. Datele 
de disputare sînt: 2 iulie (etapa 
I-a), 9 iulie (etapa II-a), 24 iulie 
(etapa III-a), 31 iulie (etapa IV-a), 
14 august (etapa V-a), 21 august 
(etapa Vl-a), 28 august 
Vil-a), 11 septembrie 
VHI-a).

Probele de întreceri stnt armatoa
rele : BARBAȚI: 100 nu, 800 m„ 
3.000 m., 4x100 m_, 5 tan. marș, lun
gime, înălțime, greutate, suliță; 
FEMEI: 80 m., 100 500 m.
4x100 m., lungime, înălțime, greu
tate, disc Meciurile se vor desfășu
ra pe două jumătăți de zL Un con
curent nu poate participa la mai 
mult de 2 probe și o șiafetă.

In privința stabilirii rezultatelor 
și a clasamentelor, se va folosi a- 
celași sistem ca la campionatul 
publican pe echipe.

(etapa 
(etapa

re-

ACTIVITATE ATLETICA 
LA TIMIȘOARA

In cadrul unui concurs atletic 
desfășurat în localitate au fost în
registrate cîteva rezultate remarca
bile. Astfel, în proba de 500 m. plat 
Zoltan Vamoș a realizat 1:07,5 sta
bilind un nou record republican de 
juniori. Junioara din cat. 11-a (15— 
16 ani) Irina Vaida a sărit în lun
gime 5,00 m., în înălțime 1,40 m. și 
a alergat 80 m. g. în 13,1 sec. (toa
te sînt rezultate remarcabile) ; Si- 
mion Blaga (juniori) a sărit 6,42 
m. în lungime și 3,50 m. cu prăjină: 
Mihai Ciontos (iun.) a aruncat 
greutatea la 12.21 m.. Iar Olga Ja- 
ba (jun.) a obținut în aceeași probă

Comitetul C.F.S. și comisia re
gională de atletism din Craiova au 
organizat la sfîrșitul săptămînii 
trecute un concurs cu participarea 
echipelor regiunilor Craiova, Timi
șoara și Hunedoara. Iată cîteva 
dintre rezultatele înregistrate :

BARBAȚI : 100 m. H. Neurohr 
(T) 11,2; 200 m. P. Vintilescu (T) 
23,9; 400 m. Z. Vamoș (T) 52,8; 
800 m.: Z. Vamoș (T) 2:01,4; 110 
m. g.: I. Mesaroș (T) 16,2; M. 
Kramer (T) 16,6 ; lung.: M. Volvo- 
reanu (C) 6,53 ; M. Nistor (T) 6,48; 
triplu: M. Volvoreanu (C) 13,45 
rec. regional; înălț.: I. Anghel (T)
l, 75; C. Stănescu (C) 1,75; pră
jină: S. Blaga (T) 3,30 ; greut.: 
L. Boroga (C) 11,46; disc: D. Gra- 
fenstein (H) 38,31 ; suliță : A. Buză 
(C) 48,70 ; 5.000 m.: I. Pricop (T) 
15:31,8 ; I. David (T) 15:49,4 ; FE
MEI: 100 m.: T. Roth (C) 13,6; 
200 m.: E. Dumitru (T) 29,3;
400 m.: A. Lipoczi (T) 62,3; 800
m. : A. Popa (T) 2:23,0; A. Lipoczi
(T) 2:26,0; 80 m. g.: M. Mariș (T) 
12,4; I. Vaida (T) 13,0; lung. L. 
Pas-u (T) 5,31; M. Mariș (T) 5,28; 
înălțime: E. Karbach (T) 1.46;
greut. O. Jaba (T) 10,03; disc: 
L. Pascu (T) 36,32; suliță: M. 
Bernatzki (T) 35,77. In clasamentul 
general primul loc a revenit, atît 
la bărbați cît și la femei, echipelor 
Timișoarei cu 273 p., față de 186 p. 
cît a realizat Craiova și 99 p. cît

totalizat Hunedoara.
Ioan Rizoiu, (corespondent)

M.

a

CONCURS LA CONSTANȚA

a
_.o____ co
lectivului Flacăra din Ploești. Deși 
a plouat mereu, au fost totuși obți
nute cîteva rezultate bune : 100 m. 
(b) : P. Petculescu 11,4; înalț, (b): 
X. Boboc 
dor 13,6 ;
de 10,52.

Colectivul Flacăra Constanța 
organizat un concurs cu atleții

1,75; 100 m. (f) : E. Tu- 
greut. (f) : S. Gheorghia-

Turneiri 
de 
in

echipei suedeze 
fotbal HammarW 
țara noastră

suedeză de fotbal 
Stockholm va

Echipa
Hammărbi din 
întreprinde Ia sfîrșitul lunii iu
nie și începutul lunii iulie un 
turneu în țara noastră. Primul 
meci va avea loc la 30 iunie in 
București, pe Stadionul 23 Au
gust, in compania selecționatei 
asociației Știința. Intllnirea se 
va disputa in cadrul serbării 
de sfîrșit de an școlar, cu pri
lejul căreia va avea loc și o 
demonstrație de gimnastică a 
unui ansamblu de 4000 de ti
neri, organizată in cinstea ce
lui de al V-lea Festival, de 
ia Varșovia.

Echipa Hammărbi a terminat 
anul acesta pe locul șase in cla
samentul campionatului Sue
diei.

Cupa orașelor4* la ciclism

rezultate :
Munteanu

Mihăilă

Sîmbătă și duminică s-a desfă
șurat la Arad, etapa a DI-a a im
portatei competiții cicliste „Cupa 
Oaselor", care a prilejuit între
ceri deosebit de dîrze. S-au înre
gistrat următoarele 
Fond băieți: 1. D.
(Constanța), 2. Eugen
(București), 3. Richard Klein (O- 
rașul Stalin), 4. Ludovic Zanoni 
(Oradea). Fond fete: 1. Maria Kato 
(Arad), 2. Herta Schuster (Oașul 
Stalin). Urmărire pe echipe, băieți; 
1. Orașul Stalin, 2. Constanța, 3. 
Oradea. Semifond băieți : 1. Ion
Baciu (București) 33 p., 2. Mir
cea Stan (București) 32 
Dan Marin (București) 20 
Ludovic Zanoni (Oradea) 
Semifond fete : I. Mar ia 
(București) 25 p., 2. Herta 
ter (Orașul Stalin) 13 p„ 3. Mioa
ra Gheorghe (București) 12 p.

Etapa a III-a a fost câștigată de 
vaîoroasa formație cicliști a Ora
șului Stalin, care, în urma rezul
tatelor obținute, a luat eonduce- 
reș în clasamentul general al com
petiției.

Re 3.
p.» 4. 

20 p. 
Iliescu 
Schus-

Concursul triunghiular 
de box

A doua reuniune din 
concursului triunghiular « 
dispute mult mai îndârjite și spec
taculoase decît promitea progra
mul. Din păcate, cîteva decizii e- 
ronate au umbrit succesul reuni
unii. Iată rezultatele tehnice: Cat. 
muscă: Marin Cristea (r.s.) ter
mină la egalitate cu Puiu Nicolae

' _Meci foarte spectaculos în 
i-La s-a dovedit mai

și mai tehnic. Cat. co-

cadrul 
a oferit

(D.). " •
care Cristea 
activ 
coș.- Deși în meciul cu O. Eremia 
(C.C.A.) a atacat tot timpul, lo

vind mai des și precis, D. Mîțu 
(r.s.) a fost frustat de o victorie 
meritată. Juriul (D. Dimulescu, P. 
Epureanu, M. Rădulescu) a acor
dat decizie de egalitate. Cat. pa
nă: E. Mărgărit (r.s.) a cucerit 
victoria la puncte în fața tînărti- 
lui St. Bogdan (C.C.A.) care a a- 
vut o comportare remarcabilă. 
Cat. semiușoară: M. Tnancă (D) 
a fost declarat învingător la punc
te în fața lui V. Czegely (C.C.A.) 
— o autentică „speranță". Avan
tajul a alternat în cele două re
prize. In ultima repriză Czegely 
a fost numărat, iar Trancă a pri
mit avertisment. Un meci nul ar 
fi oglindit perfect raportul de for
țe. Cat. ușoară: I. Demeter (D) 
învinge prin k.o. tehnic repr. 1-a 
pe V. Itoafă (C.C.A). Cat. semi- 
mijlocie: V. Mitrache (C.C.A.) i-a 
fost superior hii C. lordache* 
(r.s.). O nouă decizie eronată—7 
meci nul — care îl avantajează 
pe C. Iordache. Cat. mijlocie mi
că: O desfășurare cu adevărat 
dramatică a avut-o întrecerea din
tre Al. Blank (r.s.) și tînărul V. 
Vlădescu (D). După un meci pre
sărat cu numeroase și puternice 
lovituri, arbitrii judecători au gre
șit din nou, acordînd victoria lu 
Blank, cînd decizia de med nul 
era evidentă pentru toată lumea. 
In ultimul meci al serii, disputat 
în limitele categoriei mijlocie, P. 
Deca (r.s.) s-a dovedit revelația 
reuniunii. El a terminat la egali
tate cu Ghețu Velicu (D), avînd 
momente de superioritate eviden
tă. La cat. semi grea și grea. 
Dinamo și C.C.A. n-au prezentat 
concurenți, victoria revenind ~ 
prezentativei sindicale, iar 
două echipe nerealizînd nici 
punct.

Iată clasamentul 
uniuni:
1. Reprez. sind.
2. Dinamo
3. C.C.A.

după două

Re
cele
un

re-
11 6 5 0 28 p.
14 4 5 6 27 p.

14 3 4 7 23 p.Eduard Emirzian, (corespondent)

In timp ce la 
noi, pe lacul Sna- 
gov, pregătirile 
pentru o cît mai 
bună organizare a 
campionatelor sînt 
în toi, iar sporti
vele noastre își 
desăvîrșesc pregă

tirea pentru această importantă în
trecere, peste hotare, în același 
timp competiția de la 4—7 august 
de pe Snagov este în centrul a- 
tentiei vîslașelor și federațiilor 
naționale. Dovadă sînt numeroa
sele scrisori sosite ia sediul Co
misiei de organizare, prin care 
sînt cerute detalii sau se anunță 
participări.

Pînă în prezent, următoarele 
țări și-au anunțat, prin federațiile 
de specialitate respective, partici
parea de principiu :

Austria, R. Cehoslovacă, Fran
ța, Germania Occidentală, Olanda, 
R.P. Ungară, R.P.F. Iugoslavia, 
R.P. Romînă.

O serie de alte Federații din 
Europa au anunțat că și ele vor 
înscrie echipe, după primele an
trenamente.

antrenamente, o distantă de 20— 
25 km. La baza pregătirii lor stă 
obținerea unei cît mai bune con
diții fizice. Nu lipsesc nicî șe
dințele teoretice în care se anali
zează, după fiecare antrenament, 
forma concurentelor și tactica lor. 
Apoi, antrenorii se ocupă de fie
care concurentă în parte, desă- 
vîrșindu-i tehnica vîslitului. „Anul 
trecut. Ia campionatele europene

Papp Jenone, campioana R. P.
Ungare la schif simplu, în timpul 

antrenamentului.

PREGĂTIRI IN UNGARIA

Revista de sport maghiară „Ke- 
pes Sport" publică un reportaj a- 
supra pregătirilor canotoarelor 
maghiare, în care se scrie între 
altele:

De mai multe luni, loturile 
masculine și feminine de canotaj 
academic ale R.P. Ungare se pre
gătesc cu o atenție deosebită, sub 
îndrumarea celor mai buni antre
nori maghiari, zilnic, dimineața 
și după-amiază, schifurile acestor 
loturi brăzdează pe zeci de kilo
metri, frumoasa apă a Dunării, lo
cul de desfășurare a antrenamen
telor. E și firesc să fie așa ! Lo
tul masculin se pregătește pentru 
campionatele europene de la Gând, 
iar cel feminin pentru cam
pionatele europene care vor avea 
loc pe lacul Snagov. Lotul fe
minin parcurge în fiecare zi, la

•— spune Berthenyi Hanna — una 
din cele mai conștiincioase și tot
odată una din cele mai talentate 
canotoare din lot, sportivele sovie
tice au cucerit toate titlurile. An
trenamentul nostru este aproape 
identic cu cel făcut de excelentele 
canotoare sovietice. Fetele noastre 
au multă voință și conștiinciozi
tate în pregătirea lor. Sînt con
vinsă că această muncă neobosită 
își va da roadele, și... nu ne vom 
întoarce cu „mina goală" de ia 
campionatele europene".

Și acum un amănunt important: 
în luna mai, loturile maghiare au 
primit ambarcațiunile comandate 
din R.D. Germană. De atunci, a- 
tît lotul masculin cît și cel fe
minin, se antrenează pe aceste 
ambarcațiuni denumite „Pirisch". 
Acestea sînt puțin mai grele de- 
cît vechile ambarcațiuni de fabri
cație maghiară. în schimb sînt 
mai lungi, construite din lemn de 
cedru și au o „alunecare" foarte 
bună.



întreceri viu disputate în campionatul republican 
de mare fond pe Dunăre

Turneul ftrtSalișflîor noștri m țările scandinave
HÎRȘOVA, 21 (prin telefon de la 

trimisul nostru).— Astăzi s-a des
fășurat, pe un timp călduros și cu 
vînt variabil, etapa a 11-a a 
campionatului republican de mare 
fond pe Dunăre între Cernavoda 
și Hîrșova (47 km.).

La caiace s-a dat o luptă apri
gă între echipajele Man + Strîm- 
tură și Ungureanu + Vremescu — 
ambele de la Locomotiva — și 
toate echipajele Flamurii roșii. 
Lupta s-a decis abia pe ultimii 
trei kilometri, cînd echipajul 
Man + Strîmtură reușește să ia 
un avantaj și să cîștige la un mi
nut diferență față de echipajul 
Isaraev + Agache.

Pe echipe, etapa a fost cîștigată

IN CINSTEA FESTIVALULUI
Lu cit ne apropiem de Festivalul 

de la Varșovia, unde tineri din 
toate colțurile lumii se vor întîlni 
pentru a-și manifesta împreună do
rința lor de pace, tineretul patriei 
noastre își înzecește eforturile pen
tru a cinsti cum se cuvine această 
mare sărbătoare.

In fabrici și uzine, pe ogoarele 
bogate ale țării, în sălile de cursuri 
ale institutelor și facultăților sau pe 
terenurile de sport, tinerii și tine
rele se străduiesc să obțină rezul
tate cit mai valoroase pe care le în
chisă cu dragoste Festivalului.

FRUNTAȘI IN MUNCĂ
Afișierul care popularizează pe 

cei ce-șî depășesc zilnic angajamen
tele în muncă în cinstea Festivalu
lui a devenit de la un timp neîn- 
căpâtor. Petroliștii de la schela Tîr- 
goviște muncesc, intr-adevăr, mereu 
mai bine, dînd astfel patriei mai 
multe produse. Printre cei ce s-au 
evidențiat în muncă în ultima vre
me se găsesc și mulți tineri. Aceștia 
sîirt Constantin Liciu — brigadier
— care-și depășește zitoic norma 
cu 120«Z», Gheorghe Stănescu — 
ajutor brigadier — și Aurel Tudor
— electrician — care de nășesc an
gajamentele zilnice cu 180—1900/».

„ȘI LA ÎNVĂȚĂTURĂ
Sub lozinca „In cinstea Festiva

lului nici un corijent** au intrat în 
examenele de sfîrșit de an elevii 
școlii medii nr. 1 din Cărei. Pentru 
îndeplinirea și traducerea în viață 
a acestei lozinci elevii școlii medii 
Nir. 1 din Camei s-ia<u pregătit temei
nic. De asemenea, la examenele de

16 noi recorduri în probele motocicliste 
de viteză in coastă!

Bilanțul întocmit după cele două 
probe ale campionatului motociclist 
de viteză în coastă este satisfăcă
tor : la Mediaș, în zece din cele 
14 probe ale concursului, motoci- 
cliștii au ameliorat simțitor recor
durile și au stabilit unul nou (la 
150 cmc. femei), iar la Cluj au 
fost corectate șase recorduri și de 
asemenea stabilit unul nou (150 
cmc. femei).

Dacă la Mediaș recordurile 
de pe Hula stabilite abia anul tre
cut, nu constituiau pentru alergă
tori o problemă prea dificilă, la 
Cluj, ameliorarea recordurilor tra
seului de pe Feleac, de o valoare 
mult mai ridicată, punea în fața 
motocicliștilor sarcini dificile. In 
plus, 1a Cluj, în ziua concursului 
nici situația atmosferică nu a fost 
prea bună. Urcările au început a- 
bia după ora 9, cînd, din cauza 
căldurii, mașinile nu mai puteau 
da ra.ndament maxim, jair din cauza 
diferenței de temperatură între poa
lele Feleacului și virful lui, curen- 
ții de aer au dat naștere unui vînt 
care la un moment dat (pe ul
timii 3 knx ai traseului) bătea în 
rafale.

Pentru a doborî însă și' de data 
aceasta recordurile de pe Feleac, 
unii dintre alergători au prezentat 
ia Cluj, pentru prima oară în țara 
noastră, mașini catenate. Scopul 
carenării mașinilor a fost acela de 
a se putea obține viteze mai mari 
pe liniile drepte ale traseului, mo- 
tocidiștii bazîndu-se pe principiul 
științific al înaintării corpurilor în 
«er. Mașinile lui Armand Muntea- 
nu, Romano Moldovan, I. Spiciu+ 
Al. Huhn păreau niște bolizi. Ca- 
rosaju.1 niașinilor masca complet 
motorul, cadrul și roțile. Rezulta
tul carenărilor s-a văzut atunci 
cînd, în ciuda căldurii și a vîntu- 
lui puternic, Armand Munteanu, 
I. Spiciu-I-Al. Huhn și alții am reu
șit să amelioreze din nou recordu
rile de pe Feleac.

In cadrul celor două probe de 
campionat, cele mai bune rezul
tate au fost obținute de T. Popa 
(Dinamo) la 100 cmc., A Muntea- 

de Flamura roșie urmată de Lo
comotiva Timișoara.

La canoe, Flamura roșie a reu
șit să întreacă Locomotiva la kilo
metrul 10. Greșind însă traseul a 
rămas din nou în urmă cu vreo 
50 metri. Făcînd apoi uz de ex
cepționala lor forță și rezistență, 
ca.noiștii de la Flamura roșie au 
reușit să întreacă din nou Loco
motiva și să sosească primii în 
Hîrșova. Ei continuă să conducă 
în clasamentul general la circa 16 
minute diferență de Locomotiva, 
clasată pe locul 2.

Mîine (N.R. astăzi) se va des
fășura etapa Hîrșova-Stăncuța.

V. ARNAUTU

siuțit de an, majoritatea dinire ei 
și, în deosebi, cei din clasele a 
VllI-a A și C au obținut numai no
tele 4 și 5.

Troian Szilagyi 
corespondent

NOI AMENAJĂRI SPORTIVE
Tinerii din comuna Lehliu au pri

mit de curînd o bucată de loc pe 
care s-au apucat să amenajeze o 
bază sportivă complexă. Cu ajuto
rul sfatului popular și sub îndruma
rea comitetului raional de partid 
tinerii muncesc cu elan pentru a 
grăbi terminarea lucrărilor. Anga
jamentul luat de a termina amena
jarea acestei baze sportive cu o 
lună înainte de termen se va realiza 
datorită faptului că toate materia
lele necesare construcției au și fost 
primite.

Buduru Spirea 
corespondent

• Muncitorii întreprinderii „A- 
grozootehnica** din Hațeg — ne 
scrie corespondentul nostru volun
tar N. Sbuchea — au luat inițiati
va amenajării unui teren de volei 
în apropierea întreprinderii. Lucră
rile de amenajare au început de 
cîteva zile și ele continuă într-un 
ritm susținut.

• Tot în cinstea Festivalului e- 
levii școlii de 7 ani din comuna 
Berthelot, raionul Hațeg, îndrumați 
de prof. Ion Miclea și-au amenajat 
un teren de volei, care va contribui 
la lărgirea activității sportive din 
școală. Primele echipe de volei au 
și fost formate și ele au început în
trecerile pe noul teren.

nu (C.C.A.) la 125 cmc. curse și 
Al. Uță (Dinamo) la auto pînă la 
2 1. Toți aceștia, în afară că au 
obținut titlurile de campioni ai 
R.P.R. la cursele de viteză în coas
tă, sînt acum și deținători aii noilor 
recorduri la clasele și categoriile 
respective atît pe Hula cît și pe 
Feleac. In imediata lor apropiere 
se situează Gr. Bereny (Dinamo) 
care a cucerit titlul de campion al 
R.P.R. la 350 cmc. curse. Acesta a 
realizat un nou record la Cluj și 
a coborîf sub vechiul record la Me
diaș. Pe Hula însă, recordul îl de
ține C. Radovici (Metalul), care a 
obținut un timp și mai bun decît 
Bereny.

O comportare demnă de subliniat 
a avut Al. Teodorescu, (Voința) 
la clasa 250 cmc. sport. El a ame
liorat un record pe Hula, a cîști- 
gat și proba de pe Feleac, cucerind 
astfel titlul de campion al R.P.R.

In general, cele mai bune re
zultate le-au obținut motocicliștii 
de la Dinamo, care, în momentul 
de față dețin șase titluri de cam
pioni ai R.P.R. ai curselor de vi
teză în coastă, li urmează moto
cicliștii de la Casa Centrală a Ar
matei cu patru titluri de campioni. 
Asociațiile Voința și Locomotiva au 
și ele cîte un deținător al titlului 
de campion.

Un fapt îmbucurător, în actuala 
ediție a «wnpiociiaitiuliuii motocotist 
de viteză în coastă a fost buna 
•organiiaaire a celor doiuă probe ale 
campionattutai. Atît colectivul spor
tiv Flacăra Mediaș cît și consiliul 
regional Cluj al asociației Locomo
tiva s-au întrecut în a oferi atît 
concurenților cît și arbitrilor ma
ximum de condiții pentru ca dis
putele să poată avea loc la un ni
vel cît mai înalt. La Mediaș și ia 
Cluj, instalațiile telefonice de la 
posturile de cronometraj au func
ționat excepțional. Pentru arbitri, 
și la Mediaș și la Cluj, s-au ridi
cat corturi în care aceștia au pu
tut lucra feriți de soare și intem
perii.

G. ȘTEFANESCU

Căpitanii celor două echipe, Petschovski (R.P.R.) și Svenssen (Nor
vegia), făcînd tradiționalul schimb de fanioane înaintea începerii 
meciului R.P.R. — Norvegia disputai la 12 iunie a. c. la Oslo (1-0).

IMPRESII DIN OSLO

In după amiaza zilei de 9 iunie 
pe un timp închis — ceață și ploaie 
rece, măruntă — avionul cu care ne 
îndreptam spre Oslo a atins coasta 
dantelată a Norvegiei. Zburînd de-a 
lungul coastei căutam să distin
gem prin ceața care se rostogolea 
sub noi, parcă în valuri, renumitele 
fiorduri ale Norvegiei. Din cînd în 
cînd, reușeam să zărim golfurile și 
istmurile stîncoase care se țin lanț 
formînd fiordurile pe sutele de ki
lometri ale coaster" Norvegiei.

La numai o oră după sosirea e- 
chipei noastre la Oslo, antrenorul 
Gh. Popescu s-a interesat de tere
nul de joc pe care s-ar fi putut 
antrena sportivii noștri. Secretarul 
Federației Norvegiene de fotbal, 
care a făcut de altfel, tot timpul, 
oficiul de gazdă pe lîngă delegația 
noastră, a rămas mirai : „Cum, — 
ne-a întrebat el — de abia ați so
sit și vreți să vă și antrenați?" A 
doua zi, lntr-unul din ziarele de 
dimineață a apărut un articol al 
cărui titlul suna cam așa: „Pri
ma întrebare a rominilor, de cum 
au sosit la hotel, a fost: unde pu
tem să ne antrenăm ?**. Mai tîr- 
ziu, am aflat că fotbaliștii norve
gieni își întrerup antrenamentele 
cu 3—4 zile înainte de meci.

Delegația noastră sportivă a vi
zitat, în timpul șederii ei la Os'o, 
locurile cele mai pitorești, muzeele 
și instituțiile culturale ale capita
lei Norvegiei. Am vizitat, printre 
altele, muzeul maritim, un 'e «e 
păstrează vechile corăbii 
kingilor și alte relicve, care vo-be c 
de pasiunea de navigatori n >r- 
vegienilor. Fotbaliștii noștri s-au 
urcat pe puntea vasului ,.Fram“. 
cu care renumitul explorator polar 
norvegian Fritdjof Nansen i navi
gat printre ghețurile veșmce ale 
Polului Nord. Și au cercetat cu 
viu interes obiectele de care s-a 
servit exploratorul polar în îndrăz
neață sa expediție.

Intr-una din zile, trecînd cu au
tobuzul pe una din străzile orașu
lui, am văzut un monument : sta
tuia eroului sovietic. Pe postamen
tul de granit scria cu litere de aur: 
„Recunoștință eliberatorilor — po
porul norvegian**. Pe postament e- 
rau așezate flori. Insoțitoarea noa
stră ne-a spus că pe acest monu
ment se află totdeauna flori proas
pete. Dar cine aduce flori aici ? Nu 
știu, ne-a răspuns însoțitoarea. 
Răspunsul l-am aflat însă cu o... 
sută de metri mai încolo... Eram 
doar în cartierul pescarilor și al 
marinarilor.

In ajunul meciului, am făcut o 
plimbare cu un vaporaș în fiordul 
Oslo. La ieșirea din fiord pe o stîn-

În legătură cu etapa ăe duminică a campionatului categoriei A, la tenis de masă
întrecerile primei părți a cam

pionatului masculin al categoriei 
A la tenis de masă se apropie de 
sfîrșit. Au mai rămas să se des
fășoare două etape. Pentru primul 
loc lupta se va decide abia în 
ultima etapă, cînd se vor întîlni 
echipele bucureștene Constructorul 
și Flamura roșie. Locul trei re
vine Progresului București.

In meciul de duminica trecută 
dintre Constructorul București și 
Progresul București oel mai bun 
jucător al întîlnirii a fost, fără 
îndoială, maestrul sportului Tibe- 
riu Harasztosi. In vervă de joc, 
arătînd o siguranță deosebită, Ha
rasztosi i-a învins de o manieră 
categorică pe toți cei trei adver
sari : maeștrii sportului Mircea 
Popescu, Paul Pesch și Nicu Nau- 
mescu. Harasztosi a impresionat 
mai ales prin voința dîrză de 
luptă și prin loviturile sale de 
atac de o tărie neobișnuită. De re
marcat că Harasztosi este singurul 
nostru jucător care trage excelent 

că abruptă a malului, la o înăl
țime de cca. 2—3 metri de nivelul 
apei, am observat un desen: o se
ceră și un ciocan iar sub el data : 
1944. Deși au trecut 11 ani de cînd 
mîna unui marinar sau a unui pes
car a făcut acest desen pe una din 
stîncile fiordului Oslo, valurile săl
batice ale Mării Nordului nu au 
putut răzbate pînă sus și să-l ștear
gă, astfel că acest desen rămîne 
ca un simbol nepieritor al recu
noștinței marinarilor și pescarilor 
norvegieni față de ostașii Armatei 
Sovietice, care au luat parte la iz
gonirea fasciștilor germani de pe 
pămîntul țării fiordurilor. Peste
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tot unde apăreau fotbaliștii noștri 
în oraș, am fost primiți cu dra
goste. Cînd am intrat în incinta 
stadionului de iarnă, unde s-a ținut 
reuniunea de box Norvegia—An
glia, cîțiva spectatori din tribune 
ne-au recunoscut și au început sa 
strige „Fusbal Romenien", iar din- 
tr-un colț al tribunei se auzeau voci 
care scandau : Bukarest Festival 1 
Bukarest Festival !...

Ne-au surprins obiceiurile stu
denților și elevilor din Oslo, care 
se plimbă pe străzile orașului îm- 
brăcați în uniforme purtînd pe hai
ne diferite semne și desene dintre 
cele mai curioase ca de exemplu : 
un cap de pisică, semnul întrebării, 
note muzicale, iar alții o cîrmă de 
vapor, o cucuvea, iar de moțul șep
cii ce le atîrnă pe spate sînt legate 
dopuri de plută, bilete de tramvai, 
cutii goale de chibrituri și alte o- 
biecte bizare. Manifestîndu-ne sur
prinderea, ni s-a răspuns că aceștia 
sînt elevii din ultimii ani de liceu 

direct din „țăcăneală**, surprinzin- 
du-și de cele mai multe ori adver
sarul și realizînd astfel puncte 
prețioase. EI va trebui însă să se 
obișnuiască să atace decisiv și din 
loviturile liftate sau după unele 
acțiuni de semiatac, adică după o 
prealabilă pregătire a mingii de 
atac. Dintre jucătorii de la Con
structorul, cel mai slab s-a pre
zentat Paul Pesch. El a acționat 
tară convingere, lipsit de vreo 
preocupare de ordin tactic. Pesch 
a atacat orice minge, din orice 
poziție chiar dacă situația nu era 
favorabilă pentru astfel de ac

țiuni (mingi foarte „tăiate", razan
te, poziția greșită a corpului etc.). 
De asemenea, Pesch a arătat și 
alte lipsuri, ca graba nejustificată 
în executarea loviturilor, nervozi
tate exagerată. Apoi, credem că a 
sosit momentul ca Pesch să se 
preocupe serios pentru a-și forma 
și un joc satisfăcător de apărare 
și de mijloc. Nici Mfrcea Popescu 
nu a jucat la valoarea lui obiș

și studenții din primul .*£. ultimul 
an. Și la întrebarea de cese împo- 
poțonează atît de caraghios, inter
locutorul nostru a dat din cap și, 
după o scurtă pauză, ne-a răspuns : 
e 0... tradiție de sfîrșit de an șco
lar* a unor categorii de studenți...

MECIUL CU NORVEGIA

Datorită largii publicități făcute 
în presă echipei noastre, iubitorii 
fotbalului din Oslo au ținut să a- 
siste în număr foarte mare la în- 
tîlnirea de pe stadionul Ulleval. 
Este interesant să arătăm că nor
vegienii au urmărit cu tot dina-, 
dinsul să ne facă să credem că ev 
chipa R.P.R. va avea o sarcină 
foarte ușoară în meciul cu echipa 
Norvegiei. In pronosticurile presei, 
ca și în cele ale specialiștilor, e- 
chipa R.P.R. era socotită drept ma
rea favorită a întîlnirii, argumen- 
tînd că ei, norvegienii, au fost în
vinși și de echipa R.P.U. cu 5—0 1 
Cu toate acestea, echipa noastră 
a luat meciul în serios, considerînd 
echipa Norvegiei drept un adver
sar puternic fapt confirmat de alt
fel și de desfășurarea jocului.

Fotbaliștii noștri au găsit în 
adversarii lor de la Oslo, sportivi 
care stăpînesc în amănunțime toate 
elementele fotbalului modern. Cen
trul înaintaș Kotte are pătrunderi 
rapide, un șut foarte puternic (dar 
cam imprecis) și reprezintă un pe
ricol continuu pentru orice apărare. 
Din apărarea imediată norvegiană, 
s-au detașat cu mult peste coechi
pierii lor fundașul dreapta Bakker 
și stoperul Svenssen.

Apărarea echipei noastre în frun
te cu Apolzan a făcut față cu suc
ces atacurilor rapide ale norvegie
nilor, jucînd fără greșeli.

Un alt compartiment care a dat 
deplină satisfacție în acest meci a 
fost linia de mijlocași, care a avut 
o contribuție serioasă atît în ană- 
rare, cît și în atac. Călinoiu și Pe- 
retz au acoperit tot terenul, au in
terceptat de multe ori degajările 
lungi ale fundașilor norvegieni, 
s-au „ținut** în permanență de in
terii norvegieni, care au fost nusi
— pur și simplu — în Imposibili
tate de a juca mingea.

înaintarea noastră a funcționat 
bine în totalitatea ei în primele 20 
de minute. In prima parte a repri
zei întîia, atît tripleta (Petschovski, 
Ozon, Georgescu) cît și extremele 
(Tătaru, Suru) au combinat per
fect, au avut acțiuni încheiate mai 
totdeauna cu șuturi pe poartă; O- 
zon și Georgescu au făcut schim
buri de locuri bine inspirate și fen
te iscusite. Ei au „scăpat** de apă
rători, ajungînd mai totdeauna cu 
mingea în careul advers. De la 
sfîrșitul reprizei întîia Suru nu a 
mai avut aceeași viteză. A fost 
ușor deposedat de minge, iar cen
trările sale au fost de multe ori 
sau interceptate sau trimise fără 
adresă. Tătaru pe aripa dreaptă, 
a făcut greșeala că a luat multe ac
țiuni pe cont propriu și a cen*rat 
cu întîrziere. după ce în fața porții 
reușiseră să se regrupeze apără
torii adverși. In timp ce Georgescu 
a căutat aproape tot timpul să tra
gă la poartă din orice pozi(ie. 
Ozon și Petschovski căutau spăr
turi în apărarea adversă și nu șu
tau decît din poziții mult prea fa
vorabile, pasînd mingea gratuit și 
combinînd. în special în repriza a 
doua, inutil, cu multe pase late
rale și întîrziind astfel apropierea 
de poarta adversă. Jocul echipeî 
R.P.R. — cu toate deficiențele lui
— a plăcut publicului norvegian, 
iar presa și specialiștii au fost n- 
nanimi în a recunoaște valoarea 
fotbalului romînesc.

TOMA RÂBȘAN

nuită, manifestînd și el nehotă- 
rîre în acțiuni.

Din partidele care au avut loc 
în provincie, o atenție specială 
merită cea de la Arad, unde s-au 
evidențiat două elemente tinere. 
Este vorba de Andronache care, 
confirmînd buna sa comportare din 
celelalte întîlniri de pînă acum, 
a învins pe Stan Iile și a reușit 
să-i ia două seturi lui Matei 
Gantner și unul lui Toma Reiter. 
Andronache este un jucător emi
namente ofensiv, ține paleta cu 
mîna stingă și constituie un ad
versar dificil pentru mulți dintre 
jucătorii noștri fruntași. Bine în
drumat, Andronache se anunță ca 
un element cu frumoase perspec
tive.

întrecerea echipelor feminine s-a 
terminat duminică. Pe primul loc 
s-a clasat echipa Constructorul 
București, formată din maestra 
sportului Sari Szasz, Geta Stru- 
garu și Nica Speranța.
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ECHIPA MASCULINA A U.R.S.S. A ÎNVINS ECHIPA R. CEHOSLOVACE
(Urmare din pag. 1} 

de majoritatea spectatorflor, catd. . 
și pierdut

Explicația aceste» puternice re
veniri? Aceeași ca și a victoriei 
obținută de echipa R.P.F. Jugosla
via în primele două seturi, și a- 
ntume: târna funcționare a blocaje
lor, ce s-au dovedit odată în plus 
a fi de maximă însemnătate într-un 
joc de volei, și nu numai ca pur 
element de apărare, ci, prin reu
șita lor, ca factor de bază pentru 
construirea unui atac eficace, de
cisiv. In primele două seturi, blo
cajul echipei jugoslave a funcționat 
ca un ceasornic, în schimb a mers 
slab cel al reprezentativei R. P. 
Ungare. Dînd însă dovadă de o 
extraordinară putere de concentrare 
și de luptă, voleibaliștii maghiari 
și-au revenit, și-au organizat cu a- 
tenție apărarea la fileu, după care 
a început să meargă bine și at3cut. 
Atît de bine, îneît să poată duce 
echipa R.P. Ungare la o victorie 
cum a fost cea de ieri, categorică 
deși după cinci seturi, dar prin a- 
ceasta și mai valoroasă și pentru 
care voleibaliștii maghiari au bine
meritat aplauzele cu care i-a răs
plătit publicul.

S-au evidențiat : Antalpeter, 
Hennig, Nemeth, Kover (R.P. Un
gară), Skerbinjev, “ 
Miloși svjenic (R.P.F. _

Arbitru: Asmenov (R.P. 
garia).

R.P. BULGARIA-RJ».
3-2 (15-12; 6-15 15-11; 12-15;

15-5)
Un adevărat mea de campionat, 

în care jucătorii ambelor echipe au 
depus toate eforturile pentru a 
obține un rezultat favorabil și 
deci un loc mai bun în elasament. 
Astfel poate fi caracterizată în
tîlnirea dintre echipele R.P. Bul
garia și R.P. Polonă, care a ținut 
încordată atenția spectatorilor de-a 
lungul tuturor celor 
Interesul stîrnit de 
este cît se poate de 
de evoluția scorului 
nat permanent și 
nici o certitudine asupra învingăto
rului. Așa s-a petrecut în setul al 
treilea, cînd jucătorii bulgari au 
condus cu 9-1, 10-3, 11-5, au fost 
egalați la 11, pentru ca pînâ la 
urmă victoria în set să revină tot 
echipei R.P. Bulgaria. Si în setul 
patru asistăm la o asemenea evo
luție, jucătorii bulgari reușind să 
micșoreze deseori din avantajul 
de 7 puncte luat de echipa R. P. 
Polonă la început. Ultimul set a 
marcat o evidentă superioritate a 
echipei R.P. Bulgaria, care a ju
cat „tare“ de la început și a avut 
în permanență inițiativă

In general jocul a fost echili
brat, spectaculos și jucătorii nu au 
precupețit nici un efort pentru 
victoria finală, care a revenit echi
pei mai bine pregătită tactic și 
mai stăpînă pe sine în momen
tele decisive. S-au evidențiat: Si- 
mov, Denev, C. Guderov, B. Gu
derov (R.P. Btflgaria) și Ra- 
domski, Adamczik, Kurpios (R.P. 
Polonă). Arbitru : Deneș (R.P. Un- 
gară).

Popovic ți 
Jugoslavia). 
“ “ Bul-

POLONA

cinci seturi, 
acest meci 

bine oglindit 
care a alter- 
nu a permis

CEHOSLOVACĂ
15-12,

U.R.S-.S.-R.
(MASCULIN) 3 2 (15-3,

6-15, 7-15, 15-12)
E greu de caracterizat 

cronică succintă ceea ce 
întîlnirea dintre cele două 
socotite, pe drept cuvînt, unele din 
cele mai bune ale campionatului, 
reprezentativele Uniunii Sovietice 
și R. Cehoslovace. Se poate spu
ne că aseară pe terenul cen
tral din parcul Dinamo s-a desfă
șurat una dintre cele mai fru
moase partide de volei disputată 
vreodată în țara noastră, dacă nu 
chiar cea mai frumoasă. Spectato
rii au outut aprecia din plin spec
taculozitatea voleiului, cu întreaga 
lui gamă de subtilități tehnice și 
tactice, prezentată de două echipe 
de o înaltă valoare.

I.a capătul unei lupte de un di
namism și de o încordare ner
voasă ajunsă la maximum, repre
zentativa Uniunii Sovietice a rea
lizat o admirabilă victorie în fața 
unuia dintre cei mai puternici ad
versari ai ei din turneul final. în
săși desfășurarea meciului ca scor, 
a dăruit întîlnirii o notă de inte
res pasionant. Voleibaliștii sovie
tici au condus cu 2-0 Ia seturi, dar 
jucătorii cehoslovaci au egalat si
tuația, așa că victoria a fost de
cisă în cel de al cincilea set Și 
în această aparte a partidei evolu
ția scorului a fost de-a dreptul 
dramatică. Echipa R. Cehoslovace 
a condus cu 12-7. părînd că își va 
adjudeca setul. Acționind însă cu 
o voință de neînfrînt și dovedind 
un calm și o stăpînire de sine 
exemplară, sportivii sovietici au 
făcut punct după punct, egalînd

într-o 
a fost 
echipe

egalînd

și obținind mai 
puncte necesare

de 
vie

rea-

situația la 12 
parte cele trei 
tortei finale.

Echipa Uniunii Sovietice a 
lizat această splendidă performan
tă datorită, în primul rînd, puterii 
ei de luptă, hotărîrii cu care a ac
ționat în clipele cele mai dificile, 
hotărâre care i-a ajutat să treacă 
cu succes peste momentele critice. 
Voleibaliștii sovietici au realizat o 
defensivă sigură, care le-a permis 
să intre in atac, chiar la mingile 
trase decisiv de adversar. In o- 
fensivă reprezentativa Uniunii So
vietice a folosit cu curaj și cu 
bune rezultate lovitura din primul 
pas. în care Reva s-a dovedit din 
nou un as. Ajutat cu mult sdcces 
de tinerii săi coechipieri, cunoscu
tul internațional al formației so
vietice a contribuit din plin la ob
ținerea frumosului succes.

Reprezentativa R. Cehoslovace 
și-a arătat și în întîlnirea de ieri, 
valoarea sa ridicată. Ea are în pri
mul rînd meritul că, deși 
cu 2-0 la seturi, nu s-a 
jat, ci, reorganizîndu-și 
cucerit seturile III și IV 
joc excelent. In setul decisiv, volei
baliștii cehoslovaci au început 
bine, dar n-au fost în stare să re
ziste sfîrșitului puternic și decis 
al reprezentativei Uniunii Sovie
tice.

Deasupra comportării foarte bune 
a tuturor jucătorilor utilizați de 
ambele echipe, s-au ridicat: Reva, 
Fasahov, Smoleaninov (U.R.S.S.) 
și Schwartzkopf, Tesar, Mușii (R. 
Cehoslovacă). Arbitru: 
Erhler (Franța).

condusă 
descura- 
jocul, a 
după un

Claude

O aejiune a jucătorului francez Coquand stăvilită de blocajul efec
tuat de jucătorii romi ni Rusescu și Roman.

(Foto I. MIHAICA)

SITUAȚIA ECHIPELOR ÎN CLASAMENT ÎNAINTEA JOCURILOR DE AZI
E prima zi în care se dispută un număr atit de 

mare de meciuri: patru în turneul pentru locu
rile I—VIII, trei în turneul masculin pentru 
locurile IX—XIV și trei meciuri în cadrul cam
pionatului european feminin. Deci zece meciuri, 
în care evoluează absolut toate cele 20 echipe 
participante la cea de a IV-a ediție a Campio
natelor Europene de Volei.

După o pauză de două zile, reintră în joc, 
alături de echipele ce luptă pentru titlul de cam
pioană masculină, și reprezentativele feminine. 
Boris Guderov și-a spus părerea în ceea ce pri
vește rezultatele probabile ale meciurilor de azi. 
Și nu-1 contrazicem. Vrem doar să subliniem că 
în întrecerea echipelor feminine noi surprize nu 
sînt excluse. De altfel, acest campionat poate f' 
numit fără nici o rezervă o competiție a surpri
zelor. O arată din plin mai toate rezultatele de 
pînă acum. Atît cele din meciurile echipelor fe
minine cît și, mai cu seamă, rezultatele majo
rității meciurilor din cadrul campionatului mas
culin. Ceea ce, nu încape nici o discuție, nu este 
c cît în cîștigu-I sportului acesta și al progresu
lui pe came îl va înregistra voleiul și cu această 
ediție a campionatelor. Este dorința tuturor 
participanților la întrecerile găzduite de Capi
tala țării noastre, dorință pe care ei o și văd 
împlinită în fiecare zi, cu fiecare întîlnire dis
putată pe terenurile din parcul sportiv Dinamo.

în

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

lată, înaintea meciurilor de azi, clasamentele 
cele trei turnee

Turneul final
ale campionatelor:

Focurile I—VK8
U.R.S.S.
R.P. Bulgaria 
R. Cehoslovacă 
R P. Rom:nă 
R.P.F. Jugoslav: 
R P. Ungară 
R.P. Polonă 
Franța

Turneul finei

ia

pentru
3
3
3
3
3
3
3
3

3 
3 
2
2 
1

1 
0 
0

0 
0
1 
1
2
2
3
3

9:3
9:4
8:3
8:4
7:8
3:8
3:9
1:9

168:138 
167:143 
137:101 
167:139 
180:192 
128:143 
123:164
93:153

3
3
2
2
I
I
0
0

1.
2.
3.
4
5.
6.

Italia
Belgia
R P. Albania
Finlanda
Austria
Egipt

pentru
2 2
2 2
2 1
2 1
2 0
2 0

locurile IX—XIV
0
0

1
1
2
2

6:2
6:3
5:3
5:5
3:6
0:6

2
2
l
1
0
0

Campionatul
1. R. Cehoslovacă
2
3.
4.
5.
6.

U.R.S.S.
R. P. Polonă 
R.P. Romînă 
R.P. Bulgaria
R. P. Ungară

3
3
3
3
3
3

3
2
2
2
0
0

feminin
9:4
8:3
8:5
6:5
4:9
0:9

171:141
149:109
168:139
132:139
142:174
85:135

3
2
2
2
0
0

Redacjia ți Administrația, București, Mr. Const. Miile

București — Belgrad sîmbătă și duminică Ia polo
Abia înapoiați în țară, jucătorii, 

noștri de polo și-au reluat pregă-'i 
tirile în vederea dublei întîlniri/Tjzintă o valoare deosebita’prin'jo- 
internaționale cu selecționata ora-*t ..............
șului Belgrad. jj

Valoarea adversarului pe care-1; 
vom întîlni la sfîrșitul 
săpdămîni — sîmbătă 25 
nică 26 «mie — este bine cunoscută 
jucătorilor noștri care au partici
pat și ei, anul trecut, în septem
brie, la tampionatele europene, 
alături de echipa jugoslavă. La 
Torino, precum și la Olimpiada 
de la Helsinki, jugoslavii au re
purtat succese importante care i-;u 
adus în ambele competiții pe lo
cul II în urma campionilor olim
pici și europeni: reprezentativa 
Ungariei. Atît Ia Olimpiadă cît 
și la campionatele europene jugo
slavii n-au pierdut nici un joc. 
Lotul pe care îl deplasează selec
ționata orașului Belgrad la Bucu
rești este foarte puternic cuprin- 
zînd pe Stakula și Zuzei jucători 
de bază ai primei formații pre
cum și „întărituri" din centre cu 
tradiție în jocul de polo: Split, 
Zagreb, Dubrovnik și Rîjeka. Ți- 
nînd seama de aceste consideren
te, ca și de relatările presei de

|Speei4.li.late, -putem afirma că re
prezentativa orașului Belgrad pre-

Icul tehnic și tactic prestat de 
ijucători, prin viteza cu care înoa- 

Jtă și prin șuturile puternice la 
acestei poartă. Sarcina echipei noastre 

și durrri- este, așadar, deosebit de dificilă 
și, din acest motiv, jucătorii noș
tri au început pregătirile cu multă 
atenție. In orice caz, turneul de la 
Moscova a fost deosebit de pre
țios pentru echjpia moasiră cane a 
jucat mai bine de la meci la meci. 

Dar, pentru că în jocurile sus
ținute la Moscova timiditatea a 
fost un adversar periculos pentru 
echipa noastră, care din această 
cauză n-a jucat tot timpul la va
loarea ei normală, este necesar ca 
acum, cu ocazia ultimelor pregă
tiri, să se insiste mai mult asu
pra calităților morale și de voin
ță, factori indispensabili în reali
zarea bunelor performanțe.

Dubla întîinire de polo Bucu
rești—Belgrad trebuie și poate să 
constituie un nou prilej de afir
mare a poloului

★
Oaspeții și-au anunțat

în cursul zilei de

romînesc.

sosirea
astăzi.

GimnașUi bucureșteni la Russe (R. P. Bulgaria)
După întîlnirea internațională 

spsținută în compania echipelor 
feminină și masculină ale Sofiei, 
reprezentativele de gimnastică ale 
Bucureștiului s-au deplasat la

Russe (Rusciuc) unde vor face în 
cursul zilei de astăzi o demons
trație.

Lotul bucureștean va sosi in 
țară în cursul zilei de mîine.

sportivi din R

China

180 tineri
participă Ia Festivalul de

PEKIN (Agerpres).
Nouă transmite :

La întîlnirile sportive ale tine
retului, organizate cu prilejul ce
lui de al V-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților de la 
Varșovia, R.P. Chineză va fi re
prezentată de un grup de 180 de 
sportivi. Aceasta este oea mai 

mare delegație sportivă chineză 
care a participat pînă acum la o 
competiție internațională. Sportivii

P. Chineză
Ia Varșovia
lua parte la întrece- 

baschet, volei.
chinezi vor 
rile de atletism, 
tenis de masa, natație, gimnasti
că, fotbal și haltere.

Din echipa de atletism a R.P. 
Chineze vor face parte campioa
na R.P. Chineze la săritura în 
înălțime Fu Hsueh-yen, care a 
realizat de curînd 1,61 m și cam
pioana Ciang Yu-min, care a aco
perit 100 tn. plat în timpul de 
12“l/10.

Recepție oferită h 
în cinstea halterofililor

MOSCOVA, 21 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 19 iunie, Comitetul pentru 
cultură fizică și sport de pe lingă 
Consiliul de - Miniștri al U.R.S.S. 
și secția unională de haltere au 
oferit o recepție în cinstea echi
pei selecționate de haltere a S.U.A. 
care a vizitat timp de mai multe 
zile Uniunea Sovietică.

Locțiitorul președintelui Comite
tului unional pentru cultură fizică 
și sport M. M. Pesliak și condu
cătorul delegației sportive ameri-

Moscova 
echipei S.U.A. 
Johnson au rostit cuvîn-cane C. 

tari.
In timpul recepției, artiștii tea

trelor din Moscova au oferit un 
concert.

La 20 iunie echipa de haltere a 
S.U.A. a plecat spre patrie. îna
inte de plecare C. Johnson a 
spus : „Halterofilii americani vor 
păstra o frumoasă amintire din 
întîlnirile cu sportivii sovietici. In 
numele întregii delegații mulțu
mesc pentru primirea ospitalieră 
care ne-a fost făcută în Uniunea 
Sovietică".

P E S CURT
• Comitetul pentru Cultură 

și Sport din R.P. Ungară a
Fizică

_ anun
țat că la competiția de fotbal „Cupa 
Europei", deschisă echipelor de club, 
va participa echipa Vdrds Lobogo, 
fruntașa clasamentului campionatului 
maghiar. In echipa Vdros Lobogo ac
tivează cunoscuții fotbaliști Hide- 
gkuti, Lantos, Zakarias, Palotas, San
dor, Kovacs I, Bdrzsei, etc.
• La 26 iunie vor avea loc întîlni

rile internaționale de atletism dintre 
echipele masculine ale Franței și Bel
giei și echipele feminine ale Fran
ței și Olandei.
• Intr-un concurs atletic desfășu

rat de curînd la Paris au fost sta
bilite două noi recorduri ale Franței. 
La triplu-salt Battista a realizat 
15,16 m., iar la ciocan Husson a ob
ținut o aruncare de 54,76 m. Alte 
rezultate: 100 m. David 11 sec.; 400 
m. Haarhof 48”4/10; 800 m. Felicită 
1:53,3; 5.000 m. Mimoun 14:47,0; 110
m.g. Dohen 15”2/10; lungime Wanko 
7,11 m.; greutate Thomas 15,48 m.

• La Tokio, într-un concurs uni
versitar de natație, japonezul Furu- 
kava a obținut în proba de 200 m. 
bras cel mai bun timp mondial în
tr-un bazin de 50 m. cu rezultatul 
de 2:36,8. Alte rezultate: 100 m. lt- 
ber Suzuki 58 sec.; 200 m. liber: Su
zuki 2:09,6; 100 m. spate Yamashita 
1:09,7

© La Torino Consolini a obținut 
la aruncarea discului rezultatul de 
51,79 m

® La tradiționalele regate de la 
Henley, care se desfășoară pe Ta- 
misa între 29 iunie și 2 iulie, și-au 
anunțat participarea echipaje din 

următoarele țări: U.R.S.S , R.P. Po
lonă, S.U.A., Elveția, Belgia, Argen
tina, Italia, Africa de Sud, Anglia.
• Pînă acum, la campionatele 

mondiale de pentatlon modern, care 
vor avea loc între 22 și 26 octombrie 
la Macolin (Elveția) ,s-au înscris ur
mătoarele țări: U.R.S.S., R P. Ungară,

R. Cehoslovacă, R.P.R., Brazilia, 
Germania occidentală, Anglia, Fran
ța, Finlanda, Italia, Austria, Suedia, 
Spania, S.U.A. și Elveția.
• La 3 iulie va avea loc întîlnirea 

Internațională de fotbal dintre echi
pele de juniori ale R.D. Germane și 
Germaniei occidentale. Meciul urmea
ză să se desfășoare în orașul Karl 
Marx Stadt sau la Dresda.

• La 25 iunie se va da startul la 
Vie na în prima etapă a turului ci
clist al Austriei. Această competiție 
măsoară 1295 km. împărțiți în 7 
etape. La întreceri participă echipe 
de amatori din 8 țări și anume : 
R. Cehoslovacă, R. P. Ungară, Bel
gia, Saar, R.P.F. Iugoslavia, Germania 
occidentală, Suedia și Austria.
• In orașul polonez Lodz s-a des

fășurat o competiție ciclistă inter
națională pe velodrom la care au 
participat cicliști din U.R.S.S., R.P. 
Ungară, R. Cehoslovacă, R.D. Ger
mană și R.P. Polonă

După două zile de întreceri, echioa 
U.R.S.S. a ocupat primul loc în cla
samentul pe țări. Pe locul doi s-au 
clasat sportivii polonezi, iar pe locul 
trei echipa R.P. Ungare.

VARȘOVIA, 21 (Agerpres). — TASS 
transmite :

Pe velodromul din Cracovia s-a 
desfășurat la 19 iunie un concurs 
internațional de ciclism la care au 
luat parte echipe din U.R.S.S., R. P. 
Polonă, R. P. Ungară, R. Cehoslova
că și R. D. Germană.

In clasamentul general, primul loc 
a fost ocupat de sportivii sovietici 
urmați de echipele R. P. Ungare și 
R. Cehoslovace.

<© La Leningrad a luat sfîrșit cam
pionatul de șah al R.S.F.S. Ruse 
închinat memoriei întemeietorului 
școlii șahiste ruse, Mihail Cigorin. 
La turneu au participat 20 de șa
hiști.

Titlul de campion a fost cucerit de 
șahistul Anatoli Lutikov, care a to
talizat 14 puncte din 1® posibile.
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