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Ince- 
pantofii de atletism și 
cu costumele specifice 
de iarnă, vizitatorul 
cele mai noi și intere-

...și a obținui o victorie de rezonantă 
internațională: 5-1 (3-1)cu Luton Town

MOMENTE ALE UNEI VICTORII CONCLUDENTE

: 3—1 pentru C.C.A.! Constrîns de fază, fundașul
herne trebuie să dea mingea la portar. Mingea va sări însă peste 
Streton și va intra în plasă.

Mijloc : După o puternică pre siune a echipei C.C.A., Lutan pri
mește al doilea gol. Portarul Stre ton intervine zadarnic : mingea 
trimisă puternic cu capul de Constantin a intrat in poartă.

Jos: Portarul englez a fost nev it ier: să intervină deseori, a-cțio
ni nd de fiecare dată cu multă si guranfă, așa cum se vede și în 
această fotografie. (Foto R- VILARA)

O reușită expoziție sportivă
Expoziția sportivă organizată la 

Craiova stîrnește un deosebit in
teres. Zilnic se perindă prin fru- 

' moașele ei săli și raioane sute de 
tineri și vîrstnici. Competența cu 
care a fost pregătită expoziția de 
către activiștii sportivi ai regiunii 
Craiova ca și modul ireproșabil în 
ca.re a fost realizată, atrag admi
rația tuturor vizitatorilor. Prezen
tarea materialelor și echipamente
lor sportive pe raioane și sectoare 
este o idee originală a craiovenilcr 
care merită toate laudele.

De la infrare pînă 
zitatorul este pur și 
vat de măiestria
puse zeci și sute de 
tive.

Dar mai bine să vă prezentăm 
în linii mari expoziția sportivă. La 
intrare, este expus un sugestiv 
grafic comparativ,
dezvoltarea culturii fizice . și 
sportului în cel de al II-lea 
cincinal.

Primul raion □! expoziției 
rezervat asistenței medicale, 
rat, frumos și sugestiv, așa
prezentate materialele din domeniul 
medicinej sportive. Vizitatorul află 
din notița explicativă, așezată sub 
fiecare obiect, ce anume piesă pri
vește și (a ce folosește ea în me
dicina sportivă. Printre cele expuse 
am remarcat spirometre, tensiome
tre, mai multe fotomontaje cu ’ex
plicarea corectă a controlului șf 
ajutorului medical ce trebuie acor. 
dat sportivilor în diferite situa
ții.

Colțul colectivelor sportive Fro- 
gresui, deschide raionul
realizărilor obținute de sportivii 
din regiune. Pe măsuțele 
ornamentate se găsesc numeroase 
cupe, plachete, diplome și fanioane.

Deosebit de interesant sînt ară
tate și realizările celorlalte colec
tive sportive ca de pildă Flamura 
roșie, Constructorul, Dinamo, Știin-
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reprezentînd
a

plan

ește
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ța, Metalul și Locomotiva. Toate 
aceste succese oglindesc dezvolta
rea rapidă a sportului craiovean în 
ultimii ani.

In raionul I.D.M.S. sînt expuse 
aproape toate sortimentele materia
lelor și echipamentelor sportive 
existente în țara noastră, 
pînd de la 
terminînd 
sportului 
poate găsi 
sânte echipamente sportive. Intr-0 
încăpere alăturată sînt prezentate 
fotografii, grafice, precum și mate
riale și echipamente sportive nece
sare turismului și alpinismului. Iar 
în curtea expoziției să găsește un 
ring, o saltea de lupte, o cursă cu 
obstacole G.M.A., un colț al vî- 
nătorilor și un obiect de... muzeu. 
Este vorba despre o barcă cu care 
sportivii craioveni au reușit, în 
1955, să străbată apele Jiului de la 
Tg. Jiu și pînă jo6 
Bechet.

Expoziția va mai 
chisă aproape două 
în timp ce alți sportivi craioveni 
vor poposi în sălile expoziției, poate 
vom afla cu bucurie că și în alte 
regiuni au fost luate asemenea 
frumoase inițiative.

TH. RO1BU

pe Dunăre la

rămîne des- 
săptămîni. Și

rezervat

frumos

Ieri, ca și duminică, Stadionul 
„23 August" a fost arhiplin: a- 
proaipe 100.000 de spectatori. Din 
nou, echipa C.C.A. a fost con
dusă cu 1—0 și, oa și duminică,
— pînă la sfîrșiit a cîștigat cu a- 
celași scor de 5—1. Numai că de 
data aceasta, s-a produs în cu 
totul alte condițiurii. Ieri, echipa 
C.C.A. a JUCAT fotbal și — ceea 
ce este mai important de subliniat
— a avut exact rolul pe care-1 
jucase duminică Luton Town : a 
demonstrat cu prisosință un joc 
de ridicat nivel tehnic, de o con
cepție superioară, dublat de o 
■mare putere de luptă, depășindu-și 
met adversarul și încă un adversar 
■cere cunoaște și practică foarte 
bine fotbalul. Ieri, echipa C.C.A. 
ia .arătat cu adevărat ceea ce 
poate și a demonstrat în mod e- 
vident valoarea și posibilitățile 
sale, care-i dau dreptul incontes
tabil la calificativul de cea mai 
bună formație actuală a fotbalului

omogen, 
purgator și eficace, fazele specta» 
culcase inițiate din fund și des
fășurate variat pe tot terenul, dar 
mereu în adîncime și spre poartă, 
au entuziasmat zecile de mii de 
spectatori, care au răsplătit pe 
fotbaliștii Casei Centrate a Arma
tei cu ropote de aplauze. Specia» 
torii nu au simțit numai satisfac» 
ția unui spectacol fotbalistic de 
excelentă calitate, ci și aceea a 
■unei victorii concludente care va 
avea ecou peste hotare. Să nu ui- 
llăm că Luton Town a ținut piept 
echipei naționale cehoslovace, că
reia i-a cedat la maire luptă cu 
3—1.

De jocul echipei C.C.A. au vor
bit cu cuvinte elogioase înșiși 
oaspeții noștri. „După marcarea 
celui de al doilea gol — ne-a 
declarat dl. Dally Duncan — ma
nagerul echipei Luton Town 
C.C.A. a căpătat toată încrederea 
și, încurajată de un public entu- 

U.RJ5.S.—Danemarca 5 ( ziast, a început să joace un fot-
5-. /o \ b31! minunat. Am fost învinși de

/ o echipă mai bună. Toți jucăto
rii noștri au dezamăgit, Luton 
pierzind ritmul după cel de al 
doilea gol. De remarcat, însă, că 
toate golurile echipei C.C.A. au 
fost specularea inteligentă a unei 
șanse. Ce am admirat mai mult 
la C.C.A. au fost jocul colectiv și 
în special șuturile la poartă, a- 
cest din urmă element care a lip
sit adversarilor noștri anteriori 
(echipa Cehoslovaciei, a orașului 
Bratislava șl Dinamo București 
n.r.). Jucătorul cu numărul 10 mi 
s-a părut cu adevărat ceea ce noi 
numim un „inter muncitor". Arbi
trul foarte bun“.

Căpitanul echipei Luton, Aherne 
(nr. 3) a subliniat: 
ne-a învins a fost prea 
tru noi. Oboseala celor 
ciuri ca și faptul că 
cu o serie de oameni 
ieșit la iveală mai puternic 
fața acestui adversar superior. A- 
ceasta nu este o scuză, fiindcă, 
repet, adversarii noștri au fost 
mult mai buni**.

Extremul dreapta Cullen (nr. 7): 
„In comparație cu Dinamo, am ob
servat că echipa C.C.A. nu are 
^.goluri" pe teren și că a acope»

nostru. Jocul său clar,

LA FOTBAL

Ieri, pe stadionul Din.imo din 
Moscova, echipa reprezentativă de 
fotbal a U.R.S.S. și-a inaugurat 
seria meciurilor internaționale din 
actualul sezon, întîinind echipa na
țională a Danemarcei- Jocul a în
ceput în nota de superioritate a echi

pei sovietice care, încă din pri
mele m’nute, reușește să deschidă 
scorul prin A. Ivanov. Puțin 
mai tîrziu, Salnlcov mărește scorul 
la 2—0. Danezii se apără cu dispe
rare, astfel că pînă la pauză, cu 
toate încercările atacanților sovie
tici rezultatul nu este modificat. La 
reluare, echipa U.R.S.S. reușește 
să mai marcheze de 3 ori, în timp 
ce oaspeții înscriu un singur gol 
astfel că scorul final este de 5—I 
în favoarea fotbaliștilor sovietici.

< <

Recordurile înotătorilor sovietici <
una din cele mai bune performanțe 
ale lumii. ‘ ’ /

Trei recorduri a stabilit tînărul \ 
înotător V. Sorokin. El a reușit v 
în proba de 400 m. liber rezultatul x 
de 4:34,0, în cursa de 200 ni. li- \ 
ber 2:05,9, iar pe clasica distanță C 
de sprint, 100 m. liber, 56,2 sec , > 
performanță care întrece cu 0,7 sec. J 
propriul său record unional și este ) 
la numai 0.5 sec. de recordul eu- \ 
roipean al probei.

In ultimul timp, bazinele de înot 
din U.R.S.S. au găzduit numeroa
se întreceri soldate cu noi recor
duri ale Uniunii Sovietice. Astfel, 
în bazinul nr. I din Moscova, 
maestrul sportului Vladimir Stru- 
janov a luat startul într-o cursă 
de ÎOO m fluture. Inotînd în stilul 
„delfin" «I a parcurs distanța în 
1:03,6 — rezultat care* reprezintă 
un nou record unionai și totodată

Eclripa care 
bună pen- 
trei me

ant jucat 
loviți au 

în

rit întreaga suprafață de joc ît* 
mod perfect, toate compartimentele i 
funcționind egal și omogen. Ex— i 
celentă apărarea peste care nu s-a 
putut trece. Intr-adevăr, apărăto
rii bucureșteni se ajută unul pe 
altul în 
ce noi 
cu om“.

Luiton Town s-a găsit, de data 
aceasta, ‘ 
care nu 
care l-a silit să accepte un joc în» ■ 
tr-un ritm neconvenabtl, scoțîndu-i ' 
în evidență lacunele, și căruia i-a ! 
cedat fără drept de apel. E drept ; 
că oaspeții au resimțit oboseala { 
meciurilor susținute și în care au ; 
fost „întinși" în mod serios, dafl , 
nu-'i mai puțin adevărat că, chiar 1 
în plenitudinea forțelor, ei tot ar 
fi cedat, în cel mai bun meci al 
echipei C.C.A. din acest sezon. 
Apărarea a fost hărțuită aproape 
încontinuu, dezorganizată deseori 
de acțiunile în plină viteză alai 
bucureștenilor și numai interven» 
țiite salutare ale lui Kelly, Aher» 
ne și Streton au putut împiedici 
marcarea altor goluri. Iar înafff» 
tarea a fost ținută în șah de a 
apărare fermă, cu un excelent plă» 
sament. Din această cauză, acțiu» 
nile echipei engleze nu au mal ă»' 
vut claritate, multe pase și 
trărl au fost greșite, iar la 
cu capul a fost întrecută.

Jocul a fost de 0 factură 
nică ridicată, oferind — mal 
datorită echipei CCA și mai puțini 
echipei Luton — numeroase faza 
spectaculoase. In general, inițiat»» 
va a aparținut echipei noastre, 
care a și imprimat ritmul de joc 
rapid.

In primele 20 de minute s-a ju» 
cat extrem de iute de ambele părți. 
Echipa CCA preia curînd iniția» 
tiva șt încet, încet are și supe» 
rioritatea teritorială. Foarte perl» 
culoase sîint acțiunile desfășurata 
pe aripile stingi. Tătara și Adatn»

Englezii au deschis scorul în 
min. 10, într-o perioadă cînd a» 
tacau destul de legat șl pertcu» 
los. V. Dumitrescu a acordat cor» 
ner pe care Pearce l-a bătut tri» 
mițînd mingea la 
a centrat, Toma a 
vreme din poartă 
trecut peste el și 
II. Adam reia cu 
ta goală. După cinci minute însă,- 
CCA egalează. Cacoveahu trimite 
mingea lui Zavoda I. care pasea» 
ză iute „printre" lui Tătara. O 
cursă splendidă șl o centrare per» 
fectă. Alexandrescu țîșnește șl 
reia cu capul peste Streton, sub 
bară: 1—1. încurajată de specta» 
torî, echipa CCA se menține M 
atac și în min. 17 ia conducerea»; 
Onisle culege o minge degajat» 
de apărarea engleză și o retrimftA 
în careu, lui Constantin. Acest3< 
jumătate cu spatele spre poartă* 
reia cu capul și înscrie cu toată 
intervenția lui Streton: 2—1. Al 
treilea gol înscris cu capul. Din 
min. 20 jooul slăbește ca ritm, 
însă inițiativa continuă să rămî» 
nă de partea echipei CCA, card 
respinge cu destulă ușurință acțiti».

(oontinuare in pag. a 3-a)/
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Bugbiif! st învață pe teren și m din tribune „Ajutor” care încurcă!
Declarațiile maestrului 
căpitanul echipei de

' Deși au trecut aproape două 
saptămîni de la plecarea echipei 
engleze de rugbi Harlequin, to
tuși jocurile susținute de oaspeți 
în Capitală continuă să fie co
mentate. Ne-am adresat maestrului 
sportului Radu Nanu, căpitanul 
selecționatei secunde bucureștene, 
pentru a ne împărtăși părerile 
sale în legătură cu comportarea 
echipei pe care a condus-o. Iată 
ce ne-a declarat el:

„Pot spune că dsși în mare ma- 
jor'tate d butanț1 intr-un joc in
ternațional, componența formației 
București B au dat dovadă de o 
deosebită dârzenie, de curaj ca
lități care i-au impresionat și pe 
oaspeți. Deși am atacat de foarte 
puține ori. s-a văzut totuși că e- 
chipa știe și altceva decît să se 
apere. Cred că posibilitățile lotu
lui de jucători folosit sînt mai 
/nari decît a reieșit din meciul 
cu Harlequin. Mai cred că și com- 

Iportarea putea fi alta dacă s-ar 
fi evitat unele greșeli, lată care 

<au fost acestea, după părerea mea: 
'pregătirea fizică neunitară a com- 
•ponenților echipei. 60 la sută din 
jucători nu au benefic'at de o 
[pregătire metodico-științifică in pe
rioada de iarnă (colectivele nu 
■sau îngrijit de aceasta iar selec
ționerii nu se gîndeau pe atunci

® OINĂ. La J.bou, regiunea Ciul, 
a avut ioc o competiție de oină do
tată cu „Cupa Primăverii” la care 
au participat 17 echipe din regiune. 
Cupa a fost cîștigată de echipa Ști
ința Politehnica Clui

@ GTMtțXTĂSTICĂ. Pentru activizarea 
secțiilor de gimnastică din Capitală, 
comisia orășenească organizează un 
„Campionat al Capitalei” ia care vor 
participa echipe (fete și băieți) de 
cîte 4 concurenți din categoriile II,
III și Juniori. „Campionatul Capita
lei” se va desfășura tur-retur. Prima 
etapă a fost programată pentru 25-27 
mai.

© Comisia orășenească de gimnasti
că București organizează în zilele de 
30 mai și 1 iunie ședințe de instruc
taj pentru prelucrarea noului regula
ment de gimnastică elaborat de F.I.G. 
Ședințele vor avea loc în str. Căde
rea Bastiliei nr. 12. Sînt invitați toți 
arbitrii din Capitală.

ĂEROMODELISM'. — Duminică 27 
mai, va avea loc pe terenul școlii de 
zbor fără motor din Capitală un in
teresant concurs de aer&modele. Con
cursul este dotat cu „Cupa colecti
vului sportiv Loc emotiva P.T.T.” și 
va constitui un nimerit prilej pentru 
selecționarea echipei Riucureștiului 
în vederea viitoarelor întreceri inter, 

. regiuni,

■ că vor folosi pe acești sportivi). 
Un schimb, au fost supravegheați 
:și îndrumați în vederea selecț'o- 
:nării rugbiști la care s-a renun
țat în ultimul moment, deoarece 
;nu corespundeau. S-a recurs în 
■ultima instanță la jucători mai 
(tehnici, dar nepregătiți fizic. La 
irindul lor, organele de speciali-
■ late din C.C.F.S. nu au suprave
gheat pregătirea jucătorilor sus- 
-cepiibili de a face parte din echi- 
șpa Capitalei, făcîndu-i răspunză- 
:tori pe antrenori de felul în care
tși pregătesc elevii. Era și firesc.

■ deci, ca înaintea meciului interna' 
sfional, problema principală cate

preocupa pe antrenori să fie omo
genizarea echipei și nu condiția 

.fizică a jucătorilor.
Sub aspect tehme jucătorii echi- 

-pei secunde au vădit importante 
lipsuri atît individual ât și pe 

„compartimente. Prin urmare, se 
impunea ca formația noastră să 

.lucrez» midi mai mult d»cî4 prima 
selecționată. a cărei tehnică ne 
era superioară. Nici aceasta nu 
s-n. făcui deși era foarte necesar. 

•Cit despre omogenizare, pot spune 
că o consider superficia’ă, deoa
rece componența formației au ju
cat de cel mult două ori împre- 

tună, din cauza numeroaselor va
riante folosite de antrenori.

Tactic, selecționata B a Bwit- 
reștiului nu a corespuns. Multe 
baloane cîștigate de noi au fost 

jucate la întîmplare, pasa ca prin
cipal mijloc tactic a fost igno
rată, abuzîndu-se de lovituri de 
picior în situații inoportune. De 
asemenea. poziția tactică a iucă- 

- torpor pe teren nu a fost d'ntre 
cele mai fertile si a dat adver- 
sarlor noștri posibil ta-tea să fo
losească în mod inteligent spațiile 
rămase neacoperite de noi. Comen
tatorii acestui meci au afirmat că 
bucureștenii au fost depășdi de 
englezi în viteză. Nu sînt de a- 
cord. Adevărul este acesta: oas-

• In ședința de marți a Biroului 
'Comisiei centrale de atletism au 
Most omologate rezultatele tehnice 
ale meciurilor disputate în cadrul 

•etapei a II-a a campionatului re
publican pe echipe. Iată aceste re
zultate: Orașul Stalin; Știința — 
Progresul 252-184 (B. 148-128; F. 
Î104-56); Știința-Recolta 280-130 
(165-90; 115-40); Progresul — Re- 

• colta 245,5-140.5 (162,5-91,5; 83-
49); Ploești: Locomotiva — Meta
lul 247-210 (159-135; 88-75); Loco
motiva — Voința 256-197 (159-133; 
97-64); Metalul — Voința 225-221 
<147-141; 78-80); București: Dina
mo — C.C.A. 263-196 (179-150; 

■84-46); Dinamo — Constructorul 
275-198 (206-101; 69-97); C.C.A.— 

‘Constructorul 223-210 (surpriză!) 
<178-122; 45-88).

In urma omologării acestor re
zultate clasamentele campionatului 
au următoarea înfățișare:

CLASAMENTUL GENERAL:

T. Știința
1. Dinamo
3. Locom-oțiVv-
4. Metalul

^5. Constructorul
6. Voința
'7. Progresul
a. c.c.a.9. decolta L |

4 4 0 0 1029 :671 8
4 4 0 0 1035 :751 8
4 4 0 0 981,5:799,5 8
4 2 0 2 832 :953 4
4 10 3 868,5:911,5 2
4 1 0 3 863 :913 2
4 1 0 3 786,5:802,5 2
4 1 0 3 793 324 2

4 0 0 4 592,5:1048,5 0 

sportului Radu Nanu 

rugbi București B 
peții au observat tocmai greșita 
noastră poziție tactică în teren, 
deplasînd jocul spre spațiile libere, 
ceea ce a cerut, în ultimă instan
ță, un considerabil efort fizic și o 
risipă de energie pentru acoperi
rea locurilor libere (încercări care 
nu ne-aa reușit totdeauna).

Atacul cu linia de trei sferturi 
a fost prost orientat. Jumătatea 
la deschidere, M. Gabrielescu, a 
abuzat de lovituri de picior, pă
șind de foarte puține ori. Scuza 
eventuală ce poate fi invocată, și 
anume aceea că primea pasa pe 
loc, nu este de fapt valabilă, pen
tru că el era dator să se așeze 
în așa fel față de grămadă îneît 
să poată primi balonul lansat. 
Astfel, oaspeții au contraatacat oe 
baloanele cîștigate în margine și 
la grămadă de noi (șuturile lui 
Gabrielescu rămâneau în teren fi
ind slabe și greșit executate). Este 
puțin probabil că un jucător în 
post-U de jumătate la deschidere 
se poate înțelege cu jumătatea la 
grămadă numat după două antre
namente. Aceste imputări pe care 
i le fac lui Gabrielescu pot apărea 
ca gratuite deoarece utilizarea sa 
a fost o soluție de ultima oră, 
el find solicitat cu 7 zile înainte 
de meci. In aceste condiții nici 
nu i se putea pretinde mai milt.

Dar. „zarurile au fost arunca
te"... Meciul nu mai poate fi cîș- 
tigat. In schimb, au cîștigat, în 
mod sigur, mai ales debutanții 
înfr-un joc internațional, o expe
riență de care vor trebui să țină 
seama. Cu toții am învățat că 
fără o pregătire fizică bună fără 
o valoare tehnică înaltă, fără un 
joc organizat și fără o gîndire 
tactică comună întregii echipe nu 
se poate juca rugbi și mai ajes 
nu pot fi emise pretenții la 
victorie.

Totodată, consder ca un fapt 
pozitiv sută la sută, organizarea 
acestui meci pentru o echipă de 
tineret, fiindcă numai astfel putem 
spera în ridicarea nivelului tine
rilor jucători și în împrospătarea 
cadrelor rugbiștilor noștri fruntași. 
Este un lucru verificat că rugbiul 
se învață pe teren si nu din tri
bune".

M Țibuleac a întlrziat pasa și a fost prins. A. Barbu așteaptă 
în zadar balonul care nu-i va par veni. Fază din meciul- .Harlequin 

— București B. (Foto M. BANUȘ)

CARNET ATLETIC
Bărbați:

1. Dinamo 4400 795 :469 8
2. Locomotiva 4 4 0 9 634 :513 8
3. C.C.A. 4 3 0 1 627 :565 6
4. Știința 4 3 0 1 585 :493 6
5. Progresul 4103 519,5 :551,5 2
6. Metalul 4 1 0 3 550 :6G0 2
7. Voința 4 1 0 3 554 :628 2
8. Constructorul 4 1 0 3 507 :656 2
9. 'Recolta 4 0 0 4 402.5:693,5 0

Femei:
1. Știința 4 4 0 0 444 :178 8
2. Constructorul 4 4 0 0 381,5:255,5 8
3. Locomotiva 4301 347,5:236,5 6
4. Voința 4 3 0 1 308 :285 6
5. Dinamo 4 2 0 2 282 :275 4
6. Metalul 4 1 0 3 282 :328 2
7. Progresul 4 1 0 3 267 :331 2
8. Recolta 4 0 0 4 190 :350 0
9. C.C.A. 4 0 0 4 166 :359 0

• Tot în această ședință au fost 
supuse omologării cele trei noi re
corduri stabilite în concursul de 
sîmbătă și duminică: Ana Rath 
(Dinamo) 14,06 m. la aruncarea 
greutății senioare și junioare cate
goria I; Constantin Aioanei 
(C.C.A.) 8:58,6 pe 3.000 m. obsta, 
cole și Ștefan Mihaly (Dinamd) 
1:50,9 pe 800 metri.
• Din motive de ordin tehnic 

unu'l din meciurile etapei a IlI-a, 
care se va desfășura la 2-3 iunie, 
va avea loc chiar la sfîrșitul acestei 
săptămîni. Este vorba de întîlnirea 
ar. 1 a oampionatuhn: Știința —

Finalele campionatului republican 
pentru juniori la lupte libere a ri
dicat din nou mult comentata pro
blemă a conducerii de pe margine 
a sportivilor, în timpul întrecerilor. 
De fapt, în sportul luptelor — spre 
deosebire de box. de pildă — antre
norilor nu li se permite să dea ele
vilor lor îndrumări, nici în timpul 
pauzelor. Luptătorii ar trebui să 
fie atît de bine pregătiți, îneît să 
se poată orienta singuri în timpul 
meciului și să se poată deci „des
curca” în situațiile cele mai dificile.

Totuși, rareori se întâmplă ca un 
luptător să fie lăsat de către antre
nor „de capul lui”. Și atunci în- 
tîlnim situații cînd antrenorii, in
stalați în diferite colțuri ale sălii 
de concurs, dau indicații cu glas 
mai tare sau mai încet, ori prin 
anumite semne stabilite împreună 
cu luptătorul respectiv înainte de 
•concurs. De multe ori o indicație 
dată la timp ajută efectiv pe lup
tătorul aflat pe saltea. Alteori 
însă — din păcate foarte adesea — 
,,ajutorul” venit de pe margine mai 
mult încurcă. Astfel de situații am 
întîilnit la Oradea. Unul din antre
norii care se agită foarte mult pe 
margine cînd luptă unul din elevii 
săi, dînd indicații cu un glas care 
acoperă glasurile tuturor spectato
rilor, este I. Pantici (Oradea). A- 
cesta a ridicat și pregătește cu 
multă dragoste multe elemente ti
nere. Pentru această muncă el 
merită toate laudele. Nu putem fi 
însă de acord cu felul său de a 
,.îndruma” de pe margine pe lup
tătorii săi. Nu numai fiindcă acest 
fel de a rndruma creează de multe 
ori o stare nesănătoasă în rîndul 
spectatorilor, ci mai ales din moti
vele arătate mai sus. Mai precis:
I. Pantici este un bun antrenor, dar 
un slab conducător de pe margine. 
Și a dovedit-o la Oradea unde 
— aceasta este nu numai pă
rerea noastră — luptătorii orădeni 
Alb, Mavridis, Rettfalvi, Kineses au 
pierdut meciurile în urma greșitelor 
îndrumări primite din partea an
trenorului Pantici.

Din aceasta trebuie să învețe toți 
ceilalți antrenori. Nu este suficient 
să muncești pentru pregătirea ele
vilor tăi, cj trebuie să știi să culegi 
roadele acestei munci. In această 
privință munca de pregătire trebuie

Dinamo — Locomotiva, care se va 
desfășura la Cluj. Pentru această 
înlîlnire tov. Ion Ionescu a fost 
•delegat judecător arbitru, delegat 
al comisiei centrale de atletism.

9 După cum am mai arătat, în 
meciurile desfășurate pînă acum, 
în cele două etape, formațiile parti
cipante nu au fost echipate în mod 
uniform în culorile asociațiilor res
pective (conform regulamentului 
campionatului). De asemenea, nu 
toți atleții au avut numere de con
curs prinse vizibil pe piept și pe 
spate. De altfel, atleții de la C.C.A. 
au rezolvat problema mai... sim
plu: In lipsa numerelor de
plnză cu cifrg vizibile, ei și-au 
scris cu cretă numerele direct pe 
tricouri și pe treninguri. In ce-i pri
vește, atleții de la Constructorul au 
numere pe tricouri, dar, cifrele fiind 
prea mici, n-u pot fi distinse în 
timpul concursului. Biroul Comisiei 
centrate a hotărît să atragă atenția 
fiecărei echipe să privească cu toată 
atenția această problemă și 6ă ia 
de urgență măsurile în consecință, 
cunoscînd că în viitor nu vor mai 
fi admiși în concurs atleții și atle
tele care nu au echipamentul și 
numerele conform regulamentului 
în vigoare. 

să fie bine împletită cu activitatea 
pe care un antrenor o depune îna
intea și în timpul unui concurs

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE

Etapa a IlI-a care urma să se 
desfășoare la 1 aprilie și care a

CLASA MENIUL.

1. Dinamo București 12 12 0 0 83: 8 (65-23) 36
2. C.C.A. 12 10 1 1 68:28 (42-26) 33
3. Progresul Lugoj 12 9 2 1 63:28 (35-33) 32
4. Locomotiva Timișoara 12 8 3 1 59:35 (41-18) 31
5. Dinamo Orașul Stalin 12 8 1 3 61:33 (47-14) 29
6. Progresul București 12 5 4 3 49:47 (29-20) 26
7. Voința Tîrgu Mureș 12 5 4 3 44:52 (32-12) 26
8. Metalul Reșița 12 4 4 4 47:47 (21-26) 24
9. Constructorul S.M. PI. 12 5 2 5 46:49 (28-18) 24

10. Flacăra Baia Mare 12 4 2 6 48:46 (30-18) 22
11. FI. roșie Cluj 12 3 2 7 37:59 (27-10) 20
12. Dinamo Satu Mare 12 3 1 8 38:56 (25-13) 19
13. Constructorul Cluj 12 2 2 8 32:63 (15-17) 18
14. Flamura roșie Arad 12 1 4 7 30:66 (17-13) 18
15. M’etalul Hunedoara 12 2 0 10 28:67 (16:12) 16

16. Fl. roșie Galați 12 0 0 12 18:77 (16- 2) 12

Un reușit concurs hipic
Cu toate că în program nu figu 

ran și numele „așilor” din sportul 
călare, primul concurs republican de 
călărie al anului — desfășurat re
cent la Craiova — s-a bucurat de 
un frumos succes. Ca un fapt po
zitiv remarcăm prezența a numeroși 
călăreți și cai care participă pen
tru prima oară într-un astfel de 
concurs. Acest lucru a supus la un 
greu examen pe organizatori, exa
men care a fost trecut însă cu 
mult succes.

Cei 15.000 de spectatori care au 
urmărit timp de trei zile întrecerile 
de călărie au fost de multe ori mar
torii unor dispute îndîrjite și acea
sta îndeosebi la probele de obsta
cole, în care au evoluat călăreți cu 
experiență ca I. Molnar, 1. Oprea,
I. Stuparii, Chiriiă Titus, D. He
ring, C. Vlad și tineri ca A. Kadar 
și Nely Soltiș (Recolta), Cristian 
Țopescu și Mihaela Chintesou (Di
namo București). La cei de mai 
sus ca și la mulți alții clasați pe 
locuri fruntașe în diferitele probe 
ale acestui concurs se constată un 
evident progres la trecerea obstaco
lelor, lucru confirmat de altfel și 
de puținele penalizări înregistrate 
la mai toate probele de obstacole. 
Cu toate acestea concursul de la 
Craiova continuă să ridice proble
ma pregătirii cu conștiinciozitate și 
din timp a călăreților și cailor pen 
tru concurs. Astfel, nu de puține 
ori am fost martorii unor irepro
șabile treceri de obstacole, pentru 
ca imed at caii să refuze trecerea 
la unele dinfre cele mai ușoare ob
stacole. Unii concurenți an căutat 
să rezolve pe loc acest impas cu 
ajutorul cravașei dedîndu se ta lo
virea calului, fapt nepermis de re
gulament. Or, este știut că cravașa 
are cu totul alt rol în pregătirea 
și conducerea calului pe parcurs și 
că ea nu va putea înlocui vreodată 
pregătirea atentă și îndelungată a 
cailor. Mai mult, cei care an folo
sit în mod abuziv cravașa au făcut 
un prost Serviciu popularizării a- 
cestei ramuri de sport.

Concursul hip'c de la Craiova 
ne-e prilejuit însă și o nouă consta
tare îmbucurătoare. Este vorba de 
preocuparea diferitelor colective ca 
Dinamo Ploești, Recolta, Dinamo 
București, etc., pentru pregătirea și 
lucrul cu noi cai. Acești cai, deși 
nit acumulaseră nici un punctaj 
pînă acum în concursuri s-au pre
zentat foarte bine pregătiți (Doina 
și Rîndunica — Dinamo București, 
Fantezia — Dinamo Ploesti și Ru
bin — C.C.A.).

Primul concurs republican al 
anului a găsit un climat deosebit 
de favorabil la Cra:ov.a, unde în

Cupa Primăverii 
la popice

Cole mai bune echipe de popice 
din Capitală s-au întrecut timp de 
câteva ziJe pentru a desemna echi
pa cîștigătoaire din cadrai competi
ției „Ctsp<a Primăverii". Trebuie re
marcat faptul că majoritatea echi
pelor de categoria I s-au pre
zentat biine pregătite. In finala a- 
cesitei competiții s-au întâlnit echi
pele Metalul I.O.R. și Recolta M.A. 
Metalul I. O. R. a reușit să depă
șească echipa Recoltei cu numai 
10 puncite (1044—1034 p. d.). Ce
le mai bune rezultate le-au obținut 
Gh. Popescu (205 p. d. din 80 bile 
la izolat) și Carol Legemrii (193 
4>- d-L 

fost amînată din motive obiective, 
anunțate la timp, a fost reprogra- 
mată pentru data de 10 iunie, cînd 
întâlnirile se vor desfășura în între, 
gime.

In ultima sa ședință Biroul Co
misiei centrale de lupte a omologat 
rezultatele etapei a V-a. Clasamen. 
tul arată astfel:

același timp au avut Ioc și etapele 
regionale și finale ale concursului 
popular de călărie. Alternarea pro
belor locale ca ștafete, atelaje, 
curse de trap, cu cele ale concursu
lui republican l-a făcut pe acesta 
mai interesant și în unele cazuri 
i-a sporit spectaculozitatea. Pen- 
l.-u această frumoasă inițiativă ca 
și pentru preocuparea pe care în 
general o dovedesc organele de 
cultură fizică și sport din regiunea 
Craiova față de sportul călare a- 
vem numai cuvinte de laudă. In 
momentul de față regiunea Cra
iova poate fi considerată drept una 
din regiunile fruntașe în această 
ramură de sport. Concursurile raio
nale premergătoare celui amintit 
mai sus au adunat la start sute de 
concurenți dintre care 150 au fost 
prezenți și pe hioodrontul din Cra
iova. Un merit deosebit în această 
direcție îl are direcția regională a- 
gricolă, comitetul C.F.S. Craiova și 
colectivele sportive Recolta Segar- 
cea, Caracal, Amaradia, , Calafat, 
Gura Jiului etc.. în frunte cit con
siliu» regional Recolta Craiova. A- 
ceste succese se cer însă a fi con
solidate, sarcină care revine desigur 
tot celor amintiți mai sus.

*
La numai cîteva zile de la 

concursul de la Craiova călăreții 
noștri se vor întîim din nou cu în
cepere de mîitte, de această dată 
pe terenul ILSA din Timișoara. A- 
cest lucru va constitui desigur un 
nou examen pentru călăreți și în 
același timp pentru organizatori. 
Programul întrecerilor vii cuprinde 
probe de dresaj, obstacole, ștafetă, 
etc.

OCTAVIAN GINGU

On nsu concurs 
pentru Bwtosicliști

Duminică și lunii motocicliștii 
noștri fruntași vor pa>rti-ciipa la 
probele republicane de record „Ki
lometru lansat" ți „Kilometru cu 
start de pe loc". Tentativele de re
cord vor avea loc în comuna Pan- 
telimon, șos. București—Brănești, 
în organizarea Casei Centrale a 
Armatei. * III



Tot despre lipsa 
de eficacitate a liniilor de înaintare*)
CAUZE ȘI REMEDII PRACTICE

Elementele componente ale jo
cului de fotbal sînt, după părerea 
noastră, în număr de trei și anume:

1. știința, adică tehnica și tac
tica.

2. viteza.
3. eficacitatea.
Ne vom ocupa de aceasta din 

urmă:
Efifcapiltatea esite concretizarea 

avantajului teritorial prin înscrie
rea de puncte. Sublinierea este 
necesară deoarece sînt echipe care 
domină cea mai mare parte din 
timp și nu reușesc să înscrie 
punctele necesare victoriei.

In schimb, alte echipe, deși sînt 
constrînse să se apere 70 din cele 
90 de minute, realizează în acest 
interval incursiuni care sînt un 
real pericol pentru adversar și care, 
de cele mai multe ori, se termină 
cu marcarea de goluri.

S-a constatat că ia echipele care 
dau dovadă de maximum de efi
cacitate, jucătorii nu mai pasează 
în spațiul de pedeapsă ci trag, în 
general, la poartă.

La noi, în ultim'i ani, jucătorii 
nu șutează și în consecință mar
chează foarte rar. De pildă, C.C.A. 
a fost campioană republicană în 
1953 și a înscris, în 21 de meciuri, 
doar 27 goluri.

Campioana anului 1954 „Flamu
ra roșie" Arad a realizat o perfor
manță ceva mai bună; în 26 meciuri 
a marcat 37 goluri adică mai puțin 
de 2 puncte de meci, iar actuala 
campioană a țării, Dinamo Bucu
rești a înscris în 24 de meciuri 42 
goluri.

Care să fie adevărata cauză a 
ineficacității liniilor noastre de 
înaintași?

Din păcate, nu este una sin
gură. Cauzele 6Înt multe, chiar 
foarte multe și se împart în două 
mari categorii:

1. O tehnică defectuoasă.
2. Un plasament tactic greșit.
Ne vom ocupa de cele mai im

portante:

1. TEHNICA DEFECTUOASA

Problema șutului dezvăluie un 
aspect îngrijorător al fotbalului 
nostru, căci jucătorii, — în afară 
de cîteva excepții — tiu se servesc 
la executarea șuturilor de ambele 
picioare. Jucătorii care se servesc 
fie de piciorul drept, fie de cel 
stîng, sînt obligați ca în fața por
ții să-și potrivească mingea la pi
cior, întîrziind astfel, finalitatea 
acțiunii. Ei sînt, de cele mai multe 
ori, deposedați de minge.

a) înaintașii nu știu să șuteze 
puternic și mai ales pe jos.

Neavînd “ siguranță în execuția 
șutului de la 16—20 m., de teamă 
să nu greșească atacanții în

C.C.A. a făcut ieri o splendidă demonstrație de fotbal
(u.-,n*-e din pag. 1) 

nile înjghebate dc oaspeți. Aceștia 
sînt nevoiți să cedeze din nou în 
min. 38: o nouă acțiune Zavoda 
I — Tătaru (această aripă a func
ționat minunat ieri) și o nouă 
centrare bună. Cacoveanu lovește 
însă greșit mingea, care ajunge 
la Aheme. Acesta vrea s-o dea 
portarului Streton, care însă ieșise 
din poartă și nu mai poate evita 
golul: 3—1. Sfîrșitul reprizei este 
mai animat. Luton atacă ceva mii 
periculos, dar rezultatul rămîne 
neschimbat. In repriza a doua, jo
cul este dominat de CCA aproape 
tot timpul. Scurtele slăbiri de ritm 
sînt urmate de lungi perioale 
o'ensive, cu faze foarte spectacu
loase. In min. 58 prin Constantin 
și în min. 78 prin Zavoda I, CCA 
își mărește avantajul la 5—1. 
Multe ocazii create în cursul ac
țiunilor, sînt ratate de Tătaru, 
Cacoveanu și Biikossy (intrat în 
mln. 75 în locul lui Constantin). 
Diferența de goluri nu se modifi
că în ciuda jocului mai bun și a 
superiorității manifestată în acea
stă repriză de CCA. Astfel că 
jocul se termină cu scorul de 
5—1, rod al unei comportări ex
celente. Forma echipei CCA, acum 
în preajma jocurilor cu Suedia 
și Norvegia, nu poate decît să 
bucure, pentru că poate rezol
va multe din problemele selecțio
nării. Ieri, toți jucătorii militari 
au jucat bine, dair trebuie să a- 
cordăm merite speciale lui Qnjsie 

cearcă de cele mai multe ori să în
tre — dacă se poate — cu mingea 
în poartă. Aci găsesc în mod fi
resc apărarea adversă masată Și 
foarte greu de trecut. Lupta se ter
mină, de regulă, în favoarea apă
rătorilor.

b) Tot din lipsă de încredere — 
și pentru a nu da ocazie să li se 
spună că au șutat prost și au ratat 
un gol sigur — înaintașii își pa
sează unul altuia mingea în fața 
porții și pînă la urmă rezultatul 
este același: pierderea balonului.

Ce trebuie făcut în consecință? .
Se spune pe drept cuvînt că: 

cine nu știe să șuteze, nu știe să 
joace fotbal. S-ar părea la prima 
vedere că, pentru a fi un bun rea
lizator, trebuie să cunoști cine știe 
ce secrete, foarte greu de pătruns 
și să ai anumite însușiri deosebite. 
In realitate este vorba de o pro
blemă simplă din abecedarul fot
balului; astfel că un jucător, care 
cunoaște principiile elementare 
care stau la baza executării lovi
turii și se antrenează conștiincios, 
poate să devină un înaintaș de va
loare.

Intr-adevăr, șutul este o acțiune 
strict de bio-mecanică, piciorul 
fiind o pîrghie care lovește un mo
bil: mingea.

Jucătorul care cunoaște și aplică 
corect această lege, știe și poate 
să șuteze bine. Practic, ca să-ți 
reușească lovitura la poartă, tre
buie să ai o singură preocupare: 
să pui piciorul de sprijin în drep
tul mingii, să te apleci puțin îna
inte și, după ce ai lovit, bineînțe
les cu celălalt picior, mingea, alu
neci cu tot corpul în direcția șu
tului și nu rămîi, cum se spune 
,.agățat pe un picior’’. In această 
situație, mingea nu trebuie să se 
ridice mai sus de înălțimea porții 
(2,44 m).

Aceasta este toată „filozofia” șu
tului.

c) Jucătorii nu sînt singurii vi- 
novați că nu știu și nu se antrenea
ză să învețe cum se șutează.

In general, antrenorii nu progra
mează decît formal ședințele de an
trenament pentru tehnica jocului. 
Cei mai mulți sînt convinși că un 
jucător de categoria A cunoaște la 
perfecție aceste detalii „neînsem
nate’’ și că numai juniorii ar fi o- 
bligați să le învețe.

d) Foarte puține terenuri la noi 
posedă porți anume amenajate, 
pentru a se învăța tehnica șutului. 
N-am văzut însă un singur teren 
care să fie înzestrat Cu un culoar 
sau cameră pentru perfecționarea 
șutului, cu toate că lucrările de 
specialitate sovietice sau maghiare 
recomandă insistent acest lucru.

Ing. VIRGIL ECONOMU 
Consilier al secției de fotbal CCA.

•) Din lucrarea „Metoda de joc 
C.C.A.”.

(va urma')

—- după noi, cel mai bun de pe 
teren — Bone, V. Dumitrescu, Za- 
voda I și Tătaru. Rădulescu a
avut un debut promițător. Din e- 
chipa oaspeților am reținut din
nou pe halful centru Kelly, Cul
len, Shanks și Aheme.

Atent și prompt arbitrajul lui
Mircea Cruțescu.

C.C.A.; Toma — Zavoda II, Ră
dulescu, V. Dumitrescu — Onisie, 
Bon» — Cacoveanu, Constantin 
(Biikossy), Alcxandrescu, Zavoda 
I, Tătaru.

Luton Town: Streton — Jones, 
Kelly, Aherne — Pemberton, 
Shanks — Cullen, (Davies), Tur
ner (Cullen), Pearce, Groves, A- 
dam.

PETRE GAȚU

Informatii

In urma omologării color 1.497.010 
variante depuse la concursul Prono
sport nr. 20 din 20 mai a.c. fondul de 
premii în valoare de 1.422.1&0 lei a 
fost repartizat la următoarele premii 
stabilite:

Premiul I: 50 variante cu 12 rezul
tate exacte revenind fiecărei va
riante cîte 7.110 lei.

Premiul II: 971 variante cu 11 re
zultate exacte revenind fiecărei va
riante cîte 439 lei.

Premiul III: 10792 variante cu 10 
rezultate exacte revenind fiecărei va
riante cîte 59 lei,

★
Pentru concursul Pronosport nr. 21 

cttn 27 mai 1956 agențiile din Capitală

Fază din meciul Dinamo Bu curești — Locomot va Timișoara. 
Dinamovistul Nifttlescu șutează la poartă.

(Foto R. VILARA)

Un 
dar

meci cu un singur gol, 
cu alte multe... „goluri”

DINAMO BUCUREȘTI - LOCO
MOTIVA TIMIȘOARA 1-0 (0-0)

Stadion: „23 August”
Timp: frumos
Spectatori: peste 90.000
Arbitru: Teodor Firan, eu scă

pări.
DINAMO: Birtașu-Toma, FI. 

Angliei, Băcuț I-Călinoiu, Neagu- 
V. Anghel, Nicușor, Ene, Nițu- 
lescu, Suru.

LOCOMOTIVA: Franciscovlci-
Gall, Androvicl, Rodeanu-Len- 
gyel, Ivanenco-Scorțan, A. Co
vaci. Szekeli, Avasilichioaie, Ți- 
găniuc.

A marcat: Nicușor (mln. 88).
S-au remarcat: Nicușor, Fl. An

ghel, Neagu, Androvicl, Gali, 
Franclscovici.

Spectatorii au răsuflat „ușu
rați" cînd s-a terminat meciul 
Dinamo — Locomotiva Timișoara, 
Și au făcut-o pentru că cele două 
formații nu au reușit să ofere un 
joc demn de o întrecere de prima 
categorie.

Dinamo a obținut o victorie me
ritată dacă ne gîndim Ia domina
rea din repriza secundă, In ocazii
le avute și la insistența din atac. 
Dar n-au lipsit decît două minute 
ca meciul să se termine la egali
tate cu toată presiunea exerci
tată de echipa bucureșteană la 
poarta lui Franclscovici. Și aceasta 
pentru că Dinamo a jucat com
plet greșit în a'ac, îngrămădin d 
jocul pe centru, lăsîndu-se an
grenat în jocul corp la corp al 
adversarului și șutind slab și 
extrem de imprecis la poartă. Au 
fost momente de totală dezorientare 
în comportarea liniei de atac care 
a ușurat enorm — prin modul con

Viitorii noștri adversari: fotbaliștii suedezi
Este cunoscut faptul că la 17 

iunie echipa noastră reprezenta
tivă va întîlni la București selec
ționata Suediei, în meci revanșă 
la partida disputată anul trecut la 
Goteborg (1—4).

Viitorii noștri adversari și-au 
inaugurat sezonul internațional ia 
16 mai cînd au primit, la Stock

holm, replica echipei Angliei. Re
zultatul este cunoscut: 0—0. Ceea 
ce nu se știe însă este că în acest 
meci — după cum relatează zia
rele și agențiile de presă străi
ne — echipa suedeză a dat de
plină satisfacție. Ziarele suedeze 
apreciază că „naționala" deține o 
formă foarte bună, care i-a per
mis să furnizeze în partida cit 
Anglia un spectacol de ridicată 
valoare tehnică. Fotbaliștii suedezi 
au dominat categoric în prima 
repriză, cînd au avut .avantajul 
vîntuluî, apărătorii englezi făcîn- 
du-le față cu greu. Wright — sto-

fjtonospost
sînt deschise numai pînă sîmbătă 26 
mai or?» 24. Duminică toate agențiile 
Pronosport sînt închise. Depuneți din 
timp buletinele pentru acest concurs.

★

Premiile speciale — excursii în stră
inătate — ce se atribuie buletinelor 
cu o rezultate la concursul Pronosport 
nr. 21 de duminică 27 mai a.c., constă1 
dintr-o excursie în U.R.S.S. pe itine- 
rariul Kiev-Leningrad-Moscova, două 
excursii în U.R.S.S. pe itinenariul 
Kiev-Moscova, o excursie în Repu
blica Populară Ungară, o excursie în 
Republica Populară Bulgaria și o 
etawțfflS.Re Marea rteagră, t 

fuz, lent, ineficace în care a acțio
nat — sarcina lut Androvicl și a 
coechiperilor săi. Dinamo trebuie 
să înțeleagă că fără un joc rapid, 
larg desfășurat și pe poartă nu se 
poate realiza un fotbal valoros; că 
a rămîne fa actualele „principii” 
nu înseamnă altceva, decît a dimi
nua din posibilitățile echipei, decît 
a rămîne la un fotbal retrograd.

Cît privește pe Locomotiva Timi
șoara, ea trebuie condamnată pen
tru tendința de a „scoate" un meci 
nul, evidentă mai ales în repriza 
secundă. Această tactică defensivă 
5-a dus, după părerea noastră, pe 
timișoreni la pierderea ambelor 
puncte puse în joc. Asta, ca să ne 
referim la ceea ce a urmărit în 
mod imediat Locomotiva. Să nu 
mai vorbim însă de prejudiciul pe 
care îl aduc însăși spectacolului 
sportiv, concepției reale despre fot
bal și fotbalului însuși asemenea 
„sisteme" defensive. Antrenorul 
Lengheriu și jucătorii de la Loco
motiva trebuie să reflecteze asupra 
acestui fapt evident, și mai ales..; 
să acționeze în consecință. Și cre
dem că cea mai bună pledoarie 
pentru un joc deschis a făcut-o 
meciul care a urmat și din care, 
sperăm că și Locomotiva și Dina
mo au învătat ceva.

Condamnăm comportarea total 
nesportivă a lui Birtașu care l-a lo
vit pe Szekely după terminarea fa
zei și cînd acesta nu avea balonul 
Este o abatere deosebit de gravă, 
care nu trebuie să răniînă nesanc- 
ționată.

EFTIM1E IONESCU 

perul — a lămurit multe situații 
critice la poarta echipei safe, bara 
a salvat un gol în min. 30 la un 
șut al mijlocașului S. O. Svens
son, iar în min.. 33 Lefgren, sin
gur în fața porții, a tras alături... 
Asta după ce în min. 16 arbitrul 
olandez Horne a refuzat echipei 
suedeze un penalti, la un hands 
comis de mijlocașul englez Ed
wards. După pauză, englezii au 
avut avantajul vîntuluî și au do
minat, dar apărarea suedeză a ju
cat foarte bine și a respins toate 
acțiunile. întreaga echipă suedeză 
a dovedit o foarte bună condiție 
fizică. O excelentă impresie a pro
dus centrul înaintaș Ekstrom, în 
vîrstă de 18 ani, debutant în e- 
chîpa națională. Ekstrom are un 
bun control al balonului, driblează 
cu măiestrie, aleargă foarte bine 
și trage puternic și precis. Dintre 
ceilalți jucători, stoperul Gustaîs- 
son s-a dovedit un stîlp al apă
rării, alături de el evidențiindu-se 
în mod deosebit mijlocașul stin
gă S. O. Svensson.

La 10 iunie, cu o săptămână îna
inte de partida de la București, 
Suedia va întâlni Finlanda la Hel
sinki. In acest joc suedezii vor 
alinia, probabil, aceeași formație 
ca în partida cu Anglia, adică : K. 
Svensson-Johansson, Axbom-S. O. 
Svensson, Gustafsson, Parling- 
Bengtsson, Lofgren, Ekstrom, 
Lindskog, Sandberg.

Reprezentativa Angliei, care la 
26 mai va juca la Berlin cu R.F. 
Germană, a folosit următoarea for
mație : Matthews-Hali, Byrne- 
Dickinson, Wright, Edwards-Ber
ry, AtyqO; Taylor, Haynes, Grajn-

AZI LA GIULESTI: LOCOMGTIVA- 
ȘTIINTA TIMIȘOARA

După interesantul cuplaj de j 
ieri, amatorii de fotbal din Ca- 1 
pitală au astăzi din nou ocazia 
să asiste la un .meci de interes. 
E vorba despre partida restanță 
din cadru! campionatului cate- ’ 
goriei A dintre echipele Loco
motiva București și Știința Ti
mișoara, care se întîlnesc înce- 
pînd de la orele 17,15 pe sta
dionul Giulești, sub arbitrajul 1 
lui Gh. Dragomirescu-PIoeștii. j

Dornici să se reabiliteze după 
înfrîngerea suferită în ultimul ? 
joc (cel cu Dinamo), feroviarii ; 
s-au pregătit cu multă grijă în ! 
vederea jocului de azi. La rin. 
du! lor studenții timișoreni vor 
ca — la prima lor apariție în ; 
Capitală în acest an — să < 
confirme impresia bună pe care 
au lăsat-o în campionatul 
trecut. Studenții au anunțat 
pentru jocul de azi ur
mătoarea formație: Sandner- 1 
Sbîrcea, Brînzei, Florescu-Co- 
jereanu, Nicolin-Lazăr, Tănase, 
Ciosescu, Dinulescu, Boroș.

Clasamentul 
categoriei A

După jocul Dinamo București- J 
Locomotiva Timișoara (1-0), cla
samentul se prezintă astfel, îna- '
intea meciului de azi:

1. C.C.A. 8 6 2 0 25: 3 14
2. Dlnamo Buc. 9 5 2 2 12:11 12
3. FL r. U.T.A. 8 4 3 1 12: 8 11
4. Mln. Petroșani 7 3 3 1 11: 6 9
5. Flacăra Ploești 8 2 4 2 10: 8 8
6. Știința Tim. 7 3 1 3 10: 8 7
7. Din. Or. Stalin 9 3 1 5 9:10 7
3. Locomot. Tim. 8 1 5 2 6: 7 7
9. Știința Cluj 8 2 3 3 8:12 7

10. Locomot. Buc. 7 1 4 2 10:10 6
11. Progr. Oradea 8 3 0 5 7:16 6
12. Progresul Buc. 9 2 1 6 9:1'8 5
13. Dlnamo Bacău 8 2 1 5 8:20 5

NOTE, ȘTIRI
LEGITIMAȚII ORIGINALE

V-ați întrebat vreodată cum in
tră pe iun stadion cei trei arbitrii, 
delegați să condiucă un joc de 
fotbal ? Sau poate nici nu v-a tre
cut prin minte că aceasta ar putea 
constitui o ,,problemă”?...

Intr-adevăr, pentru cei mai mulți 
arbitri nti-i nici o „bătaie de cap” 
să intre pe un teren.

Și, cu toate acestea, arbitrii din 
ultima promoție a școlii de arbitri 
din București au ajuns în situația 
de a... nu mai ști cum să se „stre
coare" pe stadioanele pe care sînt 
delegați să conducă jocuri 1 Totul 
pornește de acolo că, deși au ab
solvit școala de peste un an, ar
bitrii bucurcșteni ai acestei pro
moții n-au primit încă permisele 
de intrare la jocuri.

Ce fac ei în această situație ?
Nu știm ce soluții au găsit cei 

mai mulți, diar — recent — la un 
meci oarecare. arbitrul de centru 
s-a legitimat la poartă ou... foaia 
de arbitraj confruntată ou buletinul 
de identitate, primul dintre „tu- 
șieri" s-a legitimat cu... echipa
mentul negru de arbitru, iar cel 
de-al doUea cu... ecusonul !

Ce păreri au tovarășii din Co
legiul Central al arbitrilor despre 
abila „orientare pe teren" a cole
gilor lor mai tineri ?...

PROGRAMUL JOCURILOR 
DE DUMINICA

Meciurile de campionat progra
mate duminică în Capitală se vor 
disputa astfel:

Stadionul Republicii, ora 17.30: 
Locomotiva București — Dinamo 
Orașul Stalin (cat. A); ora 15.30: 
Progresul C.P.C.S. — Flamura ro
șie Burdujeni (cat. B).

Teren Flamura roșie CAM> (Bel
vedere), ora 11: Flamura roșie Bere 
Rahova — Metalul 131 (cat. C); 
ora 13: Flamura roșie Bere Rahova 
— Metalul 1 Mai Ploești (juniori).

Teren Progresul FB, ora 9: Pro
gresul FB — Dinamo Galați (ju
niori); ora 11: Știința București — 
Locomotiva Craiova (juniori).

Teren Dinamo Obor, ora 9: Di
namo 6 București — Metalul Tîr- 
goviște (juniori).

Stadionul Giulești, ora 9: Loco
motiva București — Flamura roșie 
Giurgiu (juniori).

Colectivul Progresul CPCS nu 
a comunicat încă terenul pe care 
va disputa meciul de juniori cu 
CCA,



Echipele noastre reprezentative de baschet
se pregătesc

Băieții, pentru Veneția,
încă de la începutul său, antfl 

acesta a fost mult mai bogat de- 
cît cei treouți în întreceri interna- 
țion-jle de baschet. Du,pă turneele 
echipei Proleter (Iugoslavia) și 
cel al jucătorilor de la Spartak 
Sofia, jucătorii noștri au partici
pat — după cum se știe — ia 
„Premiul orașului Sofia* 1*, Echipa 
feminină Știința a făcut recent un 
turneu in Polonia unde a susținut 
trei întîlnîri.

U.R.S.S.
KIEV 22 (Agerpres). — Con

cursul atletic de la Kiev s-a înche
iat cu rezultate, remarcabile care 
relevă forma bună a fruntașilor 
atletismului sovietic. După recor
dul stabilit de Vladimir Kuznețov 
la suliță cu o aruncare de 78,75 
m. în ultima zi de concurs Vasili 
Kuznețov a realizați la pentatlon 
3.736 puncte, înscriind cea mai 
bună performanță a tuturor timpu
rilor la această probă. Pînă acum 
cel mai bun rezultat era deținut 
de germanul Muller cu 3.669 
puncte. Kuznețov a obținut urmă
toarele rezultate: lungime: 7,03 
m.; suliță: 65,35 m.; 200 m. plat: 
22’T/10; disc: 47,18 m.; L500 in. 
plat: 4’50”8/10.

Alte rezultate din concursul de 
la Kiev. Bărbați: 400 m. garduri: 
Lituev 51,8; prăjină: Bulatov 4,40 
m.; ciocan: Krivonosov 65,57 m.; 
200 m. : Mairjin 22 sec. ;800 m.: 
Ivakin 1:51.2; 5.000 m. : Basalaev 
14:10,6; 400 m. : Ignatiev 48,2; 
10.000 m. : Kuț 29:18,6; Anufriev 
29:24,2.

Femei : disc : Ponomareva 52,21 
m.; 800 m. : Otkaleinko 2:07,5; 200 
m.: Itkina 24,4 ; înălțime : Garms
l, 65 m.; Ciudina 1,65 m.; 400 m.: 
Otkalenko 55,5; greutate: Tîșkevici 
15,98 m.; Zîbina 15,85 m.

R. P. POLONA
Atleții polonezi au realizat per

formanțe de valoare internațională 
și noi recorduri republicane cu 
prilejul ultimelor concursuri de 
selecție în vederea Jocurilor O- 
limpice de la Melbourne.

O performanță foarte bună a ob
ținut în proba de săritură în lun
gime atleta Dunska cu 6,08 m. 
Acesta este al doilea rezultat ob
ținut anul acesta în lume. Un nou 
record polonez de juniori a sta
bilit Kowalski în proba de 400
m. plait cu timpul de 49.3. Exce
lentă performanța atletului Wazny 
care a sărit la prăjină 4,33 m.

Iată alte rezultate înregistrate: 
femei: 500 m. plat: Pestkowna 
1:15,8 (nou record); greutate: Ru- 
sinowna 14,04 m. (nou record); 
bărbați: suliță: Sidlo 72,38 m.; 
1500 m.: Chromik 3:50,2; triplu 
salt: Malcherczyk 15,04 m.; lun
gime Kropidlowski 7,26 m.; disc: 
Wagnowski 48,56 m.

In zilele de 9 și 10 Iunie va 
avea loc la Varșovia un mare con
curs Internațional de atletism în 
memoria renumitului atlet polonez 

piu. iar cei trei mii de turiști ce
hoslovaci veniți la Budapesta și-au 
putut da seama și mai bine că un 
joc de fotbal nu este cîștigat ni
ciodată dinainte. Această victorie 
nu. trebuie să ne autoliniștească 
și ea constituie doar un semn că 
ne-iam îmbunătățit situația în fot
balul european dar că mai avem 
multe de făcut și de îndreptat".

Ziarul budapestan „NEP 
SPORT", sub titlul „DUPĂ UN 
JOC DE MARE LUPTA A ÎNVINS 
PE MERIT ECHIPA CEHOSLOVA
CA" scrie printre altele: 
„Jucătorii cehoslovaci au fost 
mai rapizi și avînd o condi
ție fizică extraordinară au reușit 
să joace într.un tempo susținut 
de-a lungul celor 90 de minute, în

Pentru începutul lunii iunie noi 
întîlniri internaționale îi așteaptă 
atit pe bascih elba! iști cît și pe 
baschetbaliste. EcHipa^ noastră fe
minină va fi prezentă la 2 iunie 
la startul campionatelor europene 
pe care le găzduiește Praga, iar 
reprezentativa masculină va întîl- 
ni o zi mai tîrziu în orașul gon
dolelor — Veneția — echipa na
țională a Italiei. In continuarea 
programului internațional jucătorii 
noș.ri vor susține în țară o serie 
de meciuri în compania reprezen
tativei R.P. Chineze, căreia îi vor 
întoarce vizita în cursul lunii au
gust. Este de asemenea probabil 
ca echipa noastră masculină să 
fie prezentă, la sfîrșituil ilunij au
gust, la „Cupa Eliberării", o mare 
competiție organizată de federația 
egipteană la Cairo, cu participa
rea unor puternice reprezentative 
de pe continentul nostru și din A- 
îrica. De asemenea, în cursul 
toamnei echipa Dinamo București 
va lua parte, alături de echipe 
din Franța, Italia, Turcia, Grecia 
etc. la turneul organizat în Iugo
slavia de foștii ei oaspeți, baschet- 
baliștii de la Proleter.

Din expunerea acestui program 
internațional al reprezentativelor 
noastre și al unora dintre echipele 
de colectiv — .program care va fî 
fără îndoială completat cu o se
rie de alte meciuri înter-colecti- 
ve — se poate constata cu ușu
rință că în special baschetul nos
tru mae.-ulin se bucură de o bună 
reputație pe continent și chiar în 
afara lut, datorită partidelor de 
valoare, spectaculoase, pe care re
prezentativa noastră le-a realizat 
la marile competiții din ultimii 
ani.

Pregătirile cicliștilor bulgari 
pentru Cursa Prieteniei 

Romino - Bulgare
SOFI A 23 (prin telefon de la co

respondentul nostru). La 31 mai, 
din fața clădirii Adunării Popula
re din Sofia se va da startul în cea 
de a Il-a ediție a competiției ci
cliste „Cursa Prieteniei Romîno- 
Bulgare", Sofia-București, organi
zată de ziarele „Vecerni Novini" 
(Sofia) și „Informația Bucureștiu- 
lui".

In vederea acestui important e- 
veniment sportiv, la Sofia și pe 
întreg traseul cursei de pe terito
riul bulgar au loc ultimele pregă
tiri. Cei 20 de cicliști bulgari (din 
asociațiile „Torpedo", V. V. S.. 
„Akademik" și „Urojai”) care vor 
participa în cursă nu au fost încă 
desemnați. Cicliștii se pregătesc în 
cadrul asociațiilor din care fac 
parte sub conducerea antrenorilor 
respectivi. In cursul zilei de joi 
(n. r. astăzi) urmează să se pre
zinte lista cicliștilor urmînd ca or
ganizatorii să definitiveze lctul ce
lor 20 de concurenți. Se știe însă 
de pe acum că din lot vor face 
parte cicliștii ; Koțev, Șt. Gheor- 
ghiev, D. Bobcev (Torpedo), 1. 
Gheorghiev, L. Gheorghiev, I. Lo- 
zev, Filipov (V.V.S.), A Țvetanov, 
Stoicev, Dimitrov (Urojai), K. Bi- 
cev, Mihailov (Akademik) și alții. 
Jiu este sigură participarea lui 
Dimov, Kolev și Hristov care uu 
s-au refăcut după accidentele su
ferite în „Cursa Păcii".

întrebat ce crede despre ediția a 
II-a a „Cursei Prieteniei Romîno- 
Bulgare", antrenorul de stat Alek
sandr Bicev a declarat: „Această 
competiție este foarte populară și 
interesantă, dar in același timp și 
foarte dificilă din cauza traseului 
muntos. Ciclistul care va trece pri
mul vîrful „Stoletov" (1329 m.) va 
ctștiga după părerea mea și cursa. 
Independent de aceasta, rezultatele 
obținute de cicliștii romini in 
„Cursa Păcii" arată că cicliștii 
noștri vor avea în acest an o sar
cină dificilă. Această competiție va 
întări și mai mult prietenia dintre 
cicliștii bulgari și cei romîni".

fetele pentru Praga
Dorind să reprezinte așa cum se 

cuvine baschetul nostru în întrece
rile grele ca.re le așteaptă, echi
pele noastre se pregătesc intens 
în aceste puține zile care le mai 
despart de primele competiții : 
echipa masculină pentru întîlnirea 
cu Italia iar cea feminină pentru 
campionatele europene.

Băieții fac antrenamente pe te
renurile și în sala Dinamo sub 
conducerea antrenorilor Vasile Po
pescu și Aurel Predescu. Ei mun
cesc cu multă sî-guință și dove
desc, lin mare majoritate, o formă 
bună. Zilele trecute am stat de 
vorbă la unul din antrenamente 
cu antrenorul principal al repre
zentativei, Vasiile Popescu. Iată 
ce ne-a sous el despre meciul cu 
Italia: „Avem o misiune dificilă 
la Veneția. Echipa Italiei a pro
gresat mult în ultima vreme și 
s-a pregătit cu o deosebită aten
ție pentru meciul cu noi. Sîrrt con
vins însă că jucătorii noștri vor 
face totul pentru a reuși o com
portare excelentă".

Echipa feminină va relua antre
namentele (n. r. marea majoritate 
a lotului a participat la turneul 
din Polonia) sub îndrumarea an
trenorilor prof. Leon Teodorescu și 
Lucian Vasilescu. Pentru repre
zentativa noastră participarea la 
campionatele europene însemnează 
un bun prilej de reafirmare a bas
chetului feminin din țara noastră, 
absent în ultimii ani de la com
petițiile de amploare.

★
In încheiere cîteva amănunte a- 

supra pregătirilor echipei Italiei. 
Baschetbaliștii italieni au fost con- 
vocați zilele trecute la Veneția un
de se antrenează sub conducerea 
antrenorului american Mac Gre
gor. In întîlnirea cu reprezentativa 
noastră echipa Italiei va utiliza 
formația din recenta partidă cu e- 
chipa de tineret a Bulgariei, cu 
excepția a doi jucători: Riminucc'i 
(reținut de examene universitare) 
și Alessini (care va suferi o ope
rație). Aceștia au fost înlocuiți cu 
Posar și, respectiv, Auri.

■ Inactualul sezon sportiv fotba
liștii polonezi vor susține nume
roase întîlniri internaționale. La 
31 mai echipa selecționată a R.P. 
Polone va întîlni la Oslo echi
pa națională a Norvegiei, iar Ia 
15 iulie fotbaliștii polonezi vor 
iuca la Budapesta cu echipa R.P. 
Ungare. Jocul echipelor B. ale ce
lor două țări se va disputa în a- 
ceeași zi la Varșovia, iar cel al 
formațiilor de tineret la Lodz.

La 22 iulie fotbaliștii polonezi 
vor susține 4 meciuri cu echipele 
selecționate ale R. D. Germane. 
Echipa reprezentativă a R. D. Ger
mane va juca la Wroclaw cu e- 
chipa R. P. Polone, iar echipele 
secunde, de tineret și juniori se 
vor întîlni la Berlin, Dresda și res- 
peotiv Gdansk. Două meciuri vor 
juca fotbaliștii polonezi cu echipele 
selecționate ale R.P. Bulgaria. La 
26 august, echipa R.P. Polone A, 
va juca la Chorzow cu echipa R.P. 
Bulgaria A, iar echipele secunde 
se vor întîlni în aceeași zi la 
Sofia. Este proiectat de asemenea 
pentru ziua de 7 octombrie un 
meci internațional cu echipa Tur
ciei 1a Varșovia, iar la 28 octom
brie va avea loc în capitala polo
neză meciul revanșă dintre echipe
le R.P. Polone și Norvegiei. In 
aceeași zi echipa secundă a R.P. 
Polone va juca la Wroclaw cu e- 
chipa secundă a Franței.

■ In cadrul campionatului unio
nal de fotbal, la 22 mai s-au dis
putat două întîlniri. Echipa Casa 
Ofițerilor din Sverdlovsk a jucat 
pe teren propriu cu echipa Lo
komotiv Moscova. Jucătorii echi
pei din Moscova s-au dovedit su
periori obținînd victoria cu sco
rul de 4—1.

La Tbilisi a avut loc meciul 
dintre echipele Dinamo Tbilisi și

Tenismenii romîni învingători 
a turneului international de

Eugen Cristea l-a
SOFIA, 23. (prin telefon de la 

corespondentul nostru): Azi a în
ceput la Sofia turneul internațio
nal1 de tenis la care participă jucă
tori și jucătoare din R.P. Romînă, 
R.P. Ungară și R.P. Bulgaria, ur
mînd ca mîine să intre în concurs 
șf jucătorii austrieci.

In prima zi a turneului, care se 
desfășoară pe terenurile de tenis 
din incinta stadionului Ț.D.N.A., 
jucătorii romîni s-an prezentat bine 
pregătiți, cîștigînd toate întîlnirile 
susținute. O comportare meritorie 
a avuf-o tînărul jucător romîn 
Cristea, care a obținut victoria în 
fața campionului btiigar Ciuparov, 
cu scorul de 4—6, 6—4, 6—3.

Iată celelalte rezultate tehnice:

Echipa de pentatlon modern 
a R.P.R. a plecat la Budapesta

Miercuri dimineața a părăsit 
Capitala plecînd în R.P. Ungară 
lotul de pentatlon modern al 
R.P.R. Sportivii romîni vor evo
lua Ia Biudapesta între 27 și 31 
mai în cadrul unui concurs in
ternațional, alături de cei mai 
buni pentatloniști din U.R.S.S. și 
R.P. Ungară.

Din lotul sportivilor romîni oare 
au făcut deplasarea fac parte C. 
Vena, V. Teodorescu, V. Manciu, 
D. Popescu, A. Stoenescu, V. Ro
man și alții.

(Agerpres). —

Lotul nostru de cai, 
in drum spre Stockholm
Marți seara a fost îmbarcat ou 

destinația Stockholm lotul de ' cai 
înscriși pentru probele de dresaj și 
proba completă de călărie d n ca
drul Jocurilor Olimpice. Au fost 
(îmbarcați următorii cai: Palatin, 
Mihnea, Corvin (dresaj), Brebenel, 
Robot, Bolero III. Cabala si Ama
lia (proba completă de călărie). 
Drumul va dura 8—9 zile.

Dinamo Kiev. întîlnirea s-a ter
minat cu scorul de 3—1 în favoa
rea echipei Dinamo Tbilisi.

■ In orașul Jena s-a disputat 
la 21 mai întîlnirea internațională 
de fotbal dintre echipa locală Mo
tor și echipa cehoslovacă Ruda 
Hvezda Brno. Fotbaliștii germani 
au obținut victoria cu scorul de 
2-1 (1-1).

■ Pe stadionul din Zagreb în 
fața a 15.000 de spectatori s-a 
disputat marți întîlnirea interna
țională de fotbal dintre echipele 
Zagreb și Birmingham (Anglia). 
Fotbaliștii englezi au terminat în
vingători cu scocul de 1—0 (1—0) 
prin punctul înscris de Brown în 
minutul 7 de joc.

■ Ieri, la Nurenberg, echipa 
maghiară Voros Lobogo a întîlnit 
echipa locală F. C. Nurenberg. 
Gazdele au învins cu scorul de
2—1 (2—1).

După surpriza de la Budapesta
Comentariile presei cehoslovace și maghiare
Victoria fotbaliștilor cehoslovaci 

asupra celor maghiari este viu co
mentată în presa de specialitate 
din cele două țări. Iată ce scrie 
ziarul „CESKOSLOVENSKY 
SPORT" din Praga: „ Să în-1 
vingi în trei întîlniri pe fotbaliș
tii maghiari este cel mai mare 
succes pe care-1 l-a putut înre
gistra fotbalul nostru, Rezultatul 
obținut pe Stadionul Popular din 
Budapesta constituie o mare senza
ție dacă ținem seama de faptul 
că jucătorii maghiari n-au pierdut 
pe teren propriu timp de 13 ani. 
Pe noi ne bucură faptul că tocmai 
echipa cehoslovacă a fost aceea care 
a reușit această performanță. Jucăto

rii noștri au practicat un fotbal sim-

intrecut pe campionul
SIMPLU BĂRBAȚI: Gh. Viziru— 
Lazarov 6—1, 6—2. C. Caralulis— 
Berberian 6—2, 6—1. Zacopceann 
-—Kalcev 6—4,6—3. M. Viziru— 
Mladjov 6—3, 6—1. Bardan — Mi
hailov G. 6—1, 8—6. Palinkas (U) 
—Mihailov M. 6—4, 6—4. Tanc.zo 
(U)—Riaskov 6—2, 6—4 Zikzaj 
(U)—Kolev 6—2, 6—3. Komaromi 
(U)—Lingorov &—0, 6—2. Katona 
(U)—Pencev 6—0, 6—3. Ioslfov 
(B)—Dimitrov (B) 6- 0, 6—0, 
SIMPLU FEMEI: Stăncescu—îari- 
kulova 6—0, 6—1. Ponova—Serafi
mova 6—1, 6—0. Namian—Nikolo- 
va 6—1, 6—3. Grosman—Keakîro- 
va 6—3,6—3. Erdodi(U)—Budevs- 
ka 6—0, 6—0. Barboczi (U)— Boso
va 6—1, 6—2. Boiadjieva (B)—E- 

PE PISTELE DE ATLETISM DIN EUROPA

în prima zî 
la Sofia

bulgar Ciuparov
fremova (B) 6—2, 7—5 DUBLU 
BARBAȚI: Caralulis + Zacopceanu 

-—Liingorov-l-Țancov 6—1, 6—-2.
G. Viziru + M. Viziru—Kaleev + To- 
dorov 6-^1, 6—2. Cristea !-Bardan 
—Mihailov C. + Mihaifov M. 6—2, 
4—6, 6—4. Ianczo+Katona (U) — 
Dobrinov +Riaskov 6—1, 6—0, Ko
maromi FZinkzaj (U)—Pelrenov + 
Velcev 6—2, 6—2. Dimitrov+Citi- 
parov—Vladjov V.+Vladjov R.
6—2, 7—5. DUBLU FEMEI: Po- 
nova +Namian—lankulova-f-Serafi
mova 6—2, 6—0. Erdodi I-Bărbii■ 
ezi fU)—Nikolova-J-Koakîrova 
6—1, 6—1. | 

Jocurile continuă mîine (nr.
astăzi) cu toate probele.

TOMA HRISTOV

Janusz Kusocinski, emorîț de na
ziști în timpul războiului. La a- 
cest concurs, care este considerat 
printre cele mai importante din 
Europa, și-au anunțat participarea 
atleți și atlete din 14 țări : R. P. 
Ungară, Suedia, R.P.R., Dane
marca, R. Cehosovacă, Norvegia, 
R.D. Germană, R.P.F. Iugoslavia, 
Finlanda, Franța etc.

Amatorii de atletism din Var
șovia vor avea prilejul să urmă
rească evoluția unor atleți renu- 
miți. printre oare recordmanul mon
dial Ihcro-s (R.P. Ungară), Cser- 
mak (R. P. Ungară). Mugosa 
(R.P.F. Iugoslavia), Christianssen 
(Danemarca), Strandli (Norvegia), 
Danielsson (Norvegia), Malmrosș 
(Suedia), Zatopkova (R. Ceho
slovacă), Doleza.1 (R. Cehoslova
că), Havenste'n (R.D. Germană) 
și a’ții.

ANGLIA
LONDRA 23 (prin telefon de 

la corespondentul nostru Terry 
O’Connor). — In ultima zi a con
cursului atletic care s-a desfășurat 
în capitala Angliei cu participa
rea unor invitați din străinătate, 
s-a dat din nou o luotă strînsă 
între oaspeți și gazde. De data a- 
ceasta, numai Shaw cu 24,4 pe 
200 m. garduri a reușiit să aducă 
o victorie Angliei. Al doilea în a- 
ceastă cursă a sosit Kinsella (Ir
landa) 24,9. fn proba de 100 rn. 
a învins din nou sprinterul ameri
can Mu-rchinson cu 10.6, fiind ur
mat de Steinbach (R.D. Germană) 
11,1. Belgianul Moens a cucerit 
și el a doua victorie, cîștigînd 
proba de 400 m. cu timoul de 
47,9. Al doilea a fost englezul 
Wilier 48,0, iar al treilea Dittnc- 
(R.D. Germană) 48,9. Maghiarii 
au ocupat primele două locuri în 
cursa de 3000 m. plat: Iharos 
8:02,6; R.osnoi 8:05,0. Al treilea a 
sosit iugoslavul Mugosa 8:05,4. 
Gordon Pirie, de care erau legate 
speranțele engleze în această cursă, 
a trebuit să abandoneze la 700 ri., 
după ce pierduse un pantof chiar 
de la plecare.

Fără a fi adus noi recorduri, aceste 
concursuri s-au ridicat, în general, 
la un nivel înalt. Cel mai intere
sant rezultat rămîne acela înregis
trat de Ken Wood, 3:43,4 pe 1.50.) 
m., timp mai bun decît recordul 
olimpic (Barthel 3:45,2 — Helsinki 
1952), ceea ce dă astfel speranțe 
englezilor în această probă olim
pică.

timp ce echipa noastră a părut 
obosită. Apărarea învingătorilor a 
jucat cu precizie, iar linia de mij
loc a ajutat atît apărarea, cît și 
înaintarea. Cei cinci atacanți ceho
slovaci au fost în continuă mișcare, 
au folosit „găurile" în apărarea 
adversă păirunzînd periculos, iar 
prin intercepțiile precise în spa
țiul liber au construit acțiuni peri, 
culcase la poanta noastră. Atunci 
cînid comiteau greșeli, toți jucăJ 
torii luptau pînă ce îndreptau 
situația. Pentru echipa cehoslovacă, 
victoria de la Budapesta, 
constituie un mare succes, mai 
ales că a învins un adversar, care 
nu a pierdut pe teren propriu 
timp de 13 ani".
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