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Gimnastică ritmică cu cerca lețe executată de elevele clasei 
a Il-a A a Școlii Medii de fete nr. 16 din Capitală.

(Foto: M- MATEI)

0 frumoasă festivitate sportivă
au făcut 
internațio

Nr. Id 
curind

Era ultima zi de

O să fie

La școala medie de fete 
din Capitală s-au ținut de 
ultimele ore din acest an școlar. 
In fiecare clasă domnea o anima
ție deosebită. Pe fețele multora 
dintre eleve citeai bucuria datoriei 
împlinite. Nici profesorii nu erau 
mai puțin satisfăcuți. Bilanțul se 
arăta pozitiv, 
școală dar și cea mai frumoasă.

— Să veniți diseară. 
tare frumos la noi. Am pregătit în 
cinstea Zilei Internaționale a Co
pilului cel mai frumos spectacol 
sportiv realizat vreodată în școala 
noastră, ne-a spus cu mindrie e- 
leva Luminița Pîrnău din clasa a 
IX-a B. Intr-adevăr, scara, sala de 
gimnastică devenise neîncăpătoare. 
Profesori, părinți, rude și absol
ventele acestei școli s-au adunat să 
serbeze Ziua Internaționala a Co
pilului și să asiste la un bogat 
program sportiv. La începutul pro
gramului și-au făcut apa'itia ele
vele din clasa a II-a B cate au 
executat cu multă măiestrie un 
program de balet. Sirguinja și ’ 
dragostea cu care s-au pregătit au 
fost răsplătite cu aplauze entu
ziaste de cei prz.nți în sală. Nici 
clasa a II-a A nu s-a lăsat mai 
prejos. Elevele acestei clise au a- 
dus ceva nou în programul din 
seara acera: mișcări de gimnas
tică ritmică cu cerculețe. La început 
un acord de pian, apoi, la comanda 
profesoarei, micuțele eleve au în
ceput să execute cu siguranță fi
guri de gimnastică, unele mai reu
șite decît altele. Aplauzele n-au 
mai contenit. Deodată, în sala s-a 
făcut liniște. Urma să execute 
gimnastică la sol eleva Magda 
Drăgan din clasa a IX-a B. Despre 
dragostea ei față de sport și în
vățătură ne-a vorbit cu mult en
tuziasm profesoara de educație fi
zică E'vira Chirculescu. Exemplul 
Magdei Drăgan a fost urmit și de 
eijevcle Luminița Pîrnău, Ileana 
Sultan, Cezara Alexandru și Ada 
Zambac, toate din clasa a IX-a, 
care au prezentat un frumos pro
gram de gimnastică la sol, bîrnă 
și paralele. ,,Cel mai bine a exe
cutat Cezara Alexandru", se auzeau 
voci din sală. După ce s-a termi
nat programul, un grup de copii 
au înconjurat-o rugînd-o insistent 
ca în această vară, la tabăra de 
curte, să vină cit mai des în mij
locul lor. Dzsigur că experiența 
dobîndită pînă acum de eleva Ce
zara Alexandru, care a participat 
aproape la toate concursurile de 
gimnastică din Capitală, va folosi 
mult viitorilor sportivi care se 
formează în această școală.

„Au executat minunat. Copiii 
noștri se bucură astăzi de o aten
ție deosebită din partea educato
rilor", spuneau după spectacol pă
rinții elevelor Stroescu și Rado-
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viei din clasa a II-a. Intr-adevăr, 
educatorii și-au făcut cu prisosin
ță datoria. An de an, apar la 
școala medie de fete Nr. 16 din 
Capitală noi elemente care se a- 
firmă ca viitoare cadre sportive de 
valoare. Un frumos exemplu îl 
constituie eleva Sanda Daneș, care 
a reușit să sară 4,61 m. la lungi
me, precum și echipa de ștafetă a 
școlii (4 x 100) clasată pe locul 
I la concursul școlilor medii din 
Capitală. Golda Goldhaber direc
toarea școlii ne-a spus: „Această 
festivitate sportivă, închinată Zilei 
Internaționale a Copilului, a con
stituit pentru noi, profesorii școlii, 
o preocupare de seamă. Și este 
bine să se știe că dacă el vele 
noastre au reușit să obțină succese 
însemnate la învățătură în acest 
an școlar,_ acest lucru se datorește 
în mare măsură și sportului, care 
le întărește și le înviorează".

N. OLARU

La Praga in preajma campionatelor 
europene de baschet feminin...

PRAGA 30 (prin telefon de la 
trimisul nostru special).

Deși pînă la începerea întreceri
lor de baschet din cadrul campio
natului european feminin mai sînt 
cîteva zile, interesul stîimit de a- 
ceastă importantă competiție esle 
deosebit de mare- Amatorii de bas
chet din Praga se interesează în 
fiecare moment de echipele care 
au sosit, de forma jucătoarelor, 
de condițiile de joc și. bineînțeles, 
comentează pe larg șansele favo
ritelor. Opinia generală este că 
lupta pentru primul loc se va da 
între reprezentativa Uniunii So
vietice, actuala campioană a Eu
ropei, Cehoslovacia și Bulgaria.

Revenind la interesul stîrnit de 
jocurile care vor avea loc la Pa
latul de Iarnă, trebuie să arăt că 
în fața vitrinei din centrul orașu
lui, unde sînd expuse fotografiile 
echipei Cehoslovaciei, clasamentele 
campionatelor europene și ultime'e 
amănunte în legătură cu aceste 
întreceri, stau zeci de praghezi 
care, în afară de faptul că cerce
tează cu interes cele afișate, pun 
multe întrebări asupra diferitelor 
probleme ridicate de campionat.

Reprezentantele țării noastre 
zi, iar

Reprezentantele 
S-au antrenat în fiecare 
marți au susținut un meci de ve
rificare în compania echipei se
cunde Slovan Orbis, pe care l-au 
cîștigat cu 89-38. La antrenamente 
au participat Eva Ferencz, Hilde 
Edrdogh, Elena Tintorescu, Ște-
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Echipa feminină de handbal a orașului București 
învingătoare

DEBREȚIN 30 (prin telefon). — 
Pește 3000 de spectatori au asistat 
la întîinirea de handbal dintre e- 
chipele feminine ale orașelor 
București și Debrețin. După un 
joc frumos, In care echipa orașului 
București a dominat categoric, 
victoria i-a revenit cu scorni de 
6—1 (4—0). Jocul echipei rortiîne 
a entuziasmat numeroșii spectatori, 
care au aplaudat de nenumărate 
ori pe jucătoarele noastre pentru 
acțiunile rapide, terminate în marea 
lor majoritate cu șuturi la poartă, 
puternice șj precise.

Cele 7 puncte ale meciului au 
fost înscrise în ordine de: Ugron 
(min. 1), Dobre (min. 7), Neurohr 
(min. II), Pădureanu (min. 15), 
Jianu (min. 25), Dumitrescu (min. 
26) și Mak (min. 36). Pînă cu 
4 minute înainte de terminarea 
partidei echipa orașului București 
conducea cu scorul de 6—0. Vic
toria echipei Bucureștiului este cu
atît mai valoroasă, cu cît din echi
pa orașului Debrețin
parle cîteva jucătoare
nale.

Au jucat formațiile:

(Gunlher)BUCUREȘTI: Naghi
-Răceanu, Neurohr, Popescu, Săiă- 
geanu, Ugron-Dobre, Jianu, Windt. 
Dumitrescu, Pădureanu. A mai ju
cat Haberprusch.

Mare interes iro Italia pentru meciul 
cu reprezentativa de
Ieri dimineață a părăsit Capi

tala reprezentativa masculină de 
baschet a țarii care va susține 
duminică la Veneția o întîlnire cu 
reprezentativa Italiei. Au făcut 
deplasarea următorii jucători: Fol- 
bert, Dan Niculescu, L. 
Edrdogh, Radar, Nedeff, 
Borbely, Cucoș, Beretzki. 
nor: Vasile Popescu.

Nagy, 
Fodor, 
Antre-

țania Tomescu, Maria Eckert, Teo
dora S'mlonescu, Viorica Antones
cu, Violeta Zăvădescu, Ana Firi- 
mide, Elza Szebestien, Xenia Nis- 
tor, Anca Pop, Adriana Florescu 
și Zamfirița Belu.

Tragerea la sorți se va face vij 
neri, urmînd ca primele jocuri să 
se dispute sîm'bătă 2 iunie, iar ul
timele la 10 iunie. întrecerile se 
vor disputa astfel: primele patru 
clasate la ultimul campionat eu
ropean (Uniunea Sovietică, Ceho
slovacia, Bulgaria. Ungaria) sînt 
considerate cap de serie- Echipele 
clasate pe locurile 5—8 la ultimul 
campionat (Iugoslavia,, Franța, 
Italia, Austria) vor fi plasate prin 
tragere la sorți în cele patru serii 
tar restul de opt echipe (Dane
marca, Elveție, Finlanda, Germa
nia occidentală, Olanda, Polonia; 
Romînia și Scoția) vor fi împăr
țite în cele patru serii, prin tragere 
la sorți. După acest turneu echipe
le clasate pe locurile 1—2 în fie
care serie vor fi împărțite în două 
serii a patru, iar cele clasate 
pe locurile 3—4 vor alcătui de a- 
semenea două serii a patru. După 
acest al doilea turneu echipele , cla
sate pe locul I își vor disputa locu
rile 1—2 în clasamentul general 
al campionatelor europene, cele 
clasate pe locul 2 se vor întrece 
pentru locurile 3—4, ș.a.m.d. După 
aceeași formulă se vor disputa 
întrecerile pentru locurile 9—16.

EFTIMIE IONESCU

SOF1A 30 (prin tslefon de 1» 
trimisul nostru). De dimineață și 
pînă seara tîrziu, o mulțime de ce
tățeni ai Sofiei, de toate viratele, 
în special . tineret, staționează în 
fața hotelului Sevastopol, unde este 
cazată delegația romînă. Nume
roși tineri ni se adresează: ru- 
mînski? Dumitrescu, zae vtoro 
miasta v probega na Mira (Du
mitrescu s-a clasat pe locul II în 
„Cursa Păcii). Dobre, Dumitrescu 
dobre (bun Dumitrescu). C. Șan- 
dru, Moiceanu, Poneceanu, Ion 
Vasile sînt pur și simplu asaltați

la Debrețin
DEBREȚIN : Lehoczi-Rovacsne, 

Bomboane, Olah. Dimeni, Csor- 
dasne-Raczne, Mak, Cosma, Fum- 
ranne, Simon. Jocul a fost arbi
trat de G. Szolnoki (R. P. Ungară) 
ajutat la, tușă de Gh. Osiac (R.P. 
Romînă) și V. Iegh (R. P. Un
gară) .

Ion Bălanei participă la iui mare 
turnea international de șah 

în R. Cehoslovacă
Miercuri a plecat în R. Ceho

slovacă maestrul internațional Ion 
Bălanei, campion de șah al R.P.R., 
însă-țit' de maestrul Em. Reicher 
(an.V.izator) pentru a participa la 
un mare turneu internațional orga
nizat în memoria celebrului cam
pion mondial de șah Vilem Stei- 
nitz, care s-a născut la Praga-

Prima jumătate a turneului se 
va desfășura la Marianske Lazne 
urmînd ca de la 18 iunie con
cursul să continue la Praga. Din 
U.R'.S.S. și-au. anunțat participa
rea : Flohr, Ragozin și un al trei
lea jucător tînăr al cărui nume 
n-a fost comunicat, 
participa : 
Stahlberg 
ski (Polonia), Szilagy (Unga
ria), Uhlman (R.D. Germană) etc.

Vor mai 
PUnik (Argentina), 
(Suedia), Dworin-

bmhet a R. P. R.
ROMA 30 (priir telefon). Me

ciul dintre reprezentativele de bas. 
chei ale Rornîniei și Italiei suscită 
un deosebit interes care depășește 
cu mult pe cel prilejuit de întîl- 
nirea cu echipa de tineret a Bul
gariei. De altfel, victoria jucăto
rilor italieni a provocat multe co
mentarii : „dată fiind formația 
bulgarilor, poate fi socotit succe
sul asupra-acestora un criteriu va
labil pentru selecționarea repre
zentanților Italiei în vederea Jo
curilor Olimpice?", s-a întrebat 
presa italiană. De aceea, se scoate 
și mai mult în evidență impor
tanța înt-îlnirii cu reprezentativa 
Rornîniei care, după cum se știe, 
a dat echipei Italiei o replică vi
guroasă la ultimul campionat eu
ropean.

Partida va avea Ioc la Veneția 
pe terenul „Galopatoio" care are 
o capacitate de circa 3.500 de lo
curi și va începe la ora 17 (ora 
Italiei) Terenul este acoperit cu 
un podium iar panourile sînt con
fecționate din sticlă.

Echipa Italiei, aceea anunțată 
de noi acum cîteva zile, a fost 
convocată încă de acum o săptă- 
mînă și se pregătește sub suprave
gherea antrenorului Mc. Gregor.

Ultimele pregătiri ale reprezentativei de polo a R.P.R.
In ultimele zile, la ștrandul Ti

neretului din Capitală, numărul 
înotătorilor și jucătorilor de polo 
pe apă a crescut simțitor. Din 
această cauză, administrația ștran
dului a trebuit să pună la dispo
ziția sportivilor și cel de al doi
lea bazin pentru a înlesni în felul 
acesta munca antrenorilor.

Așa cum am mai anunțat, lotul 
nostru reprezentativ de polo pe 
apă a început de mai multă vre
me pregătirile în bazin descope
rit, în vederea apropiatelor întîl- 
niri internaționale. In cursul zilei 
de ieri, ne-am deplasat din nou 
la ștrandul Tineretului pentru a 
urmări ultimele antrenamente ale 
jucătorilor noștri. Intr-o convor- 

de solieitenjii de autografe. Treg 
buie să spunem că alergătorii noș
tri se bucură de o mare populari- 
tale în capitala Bulgariei.

De altfel, a doua ediție a; 
,,Cursei - prieteniei romîno-tmlga- 
re“ constituie un mare eveni
ment. Afișe mari pot fi văzute pe 
arterele principale, precum și în. 
numeroase vitrine, startul fîrrjfli 
așleptaț cu viu interes de sporti
vii și cetățenii din Sofia.

In cursul dimineții de marți, de
legația noastră a depus o coroanăi 
la mausoleul lui G. Dimitrov. Du~ 
pă-amiază, cicliștii au efectuat uri 
ușor rulaj pe traseul primei etapej. 
iar seara întreaga delegație a vi
zionat spectacolul de operetă „Fru
moasa Elena", de Offetibaoh. Ia 
cursul dimineții de azi; (N. R. 
ieri) au vizitai barajul Stalin, o 
uriașă construcție situată la 40 
km. de oraș. După-amiază a avut! 
loc ședința tehnică în care s-aui 
pus la punct ultimele amănunte 
privind partea tehnică a cursâ 
și au fost distribuite numerele de 
concurs.

După ședință am fost invitat la 
redacția ziarului „Veoerni No- 
vini“ unde am discutat cu redac
torul șef Belcev care între altele 
mi-a spuș: „In afară de faptul că 
sportul pedalei va cunoaște o popu
larizare deosebită prin această 
probă „Cursa prieteniei romîno- 
bulgare" constituie și un bun pri
lej de afirmare a elementelor ti
nere. Lupta sportivă va fi anul 
acesfa și mai îndîrjită, dat fiind 
că participant!! au o pregătire mai 
bună, iar valoarea lor a crescut 
în mod evident. Consider că au 
șanse pentru victorie următorii 
alergători: Moiceanu, Rolev, Șan- 
dru, St. Gheorghiev, I, Vasile și 
B. Koțev. Noi dorim ca, în vii
tor, această probă să-și mărească 
traseu! și să se desfășoare, de pil
dă, pe ruta: Sofia-Belgrad-Bucu- 
reștl sau Sofia-București-Buda- 
pesta. Independent de traseul vii
toarelor ediții, un lucru este cert: 
vom invita șj echipe de cicliști din 
alte țări vecine. Folosesc acest 
prilej pentru a transmite citito
rilor „Sportului popular" un căl
duros salut".

Antrenorul de stat Alexandr Bi- 
cev ne-a spus următoarele: „So
cotesc că, datorită durității a- 
cesitei întreceri, următorii concu- 
renți rotnîni au șanse pentru 
primul for: Moiceanu, Istrate, 
Șandru, 1. Vacile și St. Sebe. Din
tre cicliștii noștri: Koțev, Rolev,. 
St. Gheorghiev, Riril lliev și D. 
Bobcev". !

Antrenorul Iotului romîn N. 
Voicu, ne-a declarat: „Cicliștii 
noștri sînt bine pregătiți și sper 
că, datorită dîrzeniei pe care o au 
și, mai ales, printr-o chibzuită do
zare a eforturilor, vor reuși o com
portare de prim plan".

C. Șandru ne-a declarat: „Con-- 
sider că alergătorii] Rolev, care 
este un mare campion șj ale că
rui posibilități le cunbsc din Cursa 
Păcii, va fi concurentul nr. 1“.

H. NAUM

Tineretul ceferist participă 
la Spaftachiada de vară

Pentru o cît mai bună mobiliza-1 
re a tineretului ceferist ia startul 
importantei competiții sportive 
Spartachiada de vară, asociația Lo
comotiva organizează în zilele de 
2 și 3 iunie „ceferiada" regională 
a școlilor tehnice și profesionale 
C.F.R., P.T.T.R. și M.T.R.N.A.

Vor avea loc concursuri de atle
tism, baschet, volei, înot, fotbal și 
tir, care se vor desfășura în ora-’ 
șefe Cluj. Timișoara, Craiova, O-« 
rașul Stalin Iași și București.

bire avută cu antrenorul lotului 
V. Daroczi, el ne-a declarat: 
„Am intrat în ultimele trei zile 
de pregătire' (N. N. sîmbătă di
mineața lotul republican de polo 
părăsește țara cu destinația Au-< 
stria și Italia) și constat cu sa
tisfacție că întregul lot manifestă 
o bună dispoziție de joc. In mo
mentul de .față, datorită seriozi
tății cu care s-au pregătit com
ponența lotului nostru, sîntem în 
măsură să vă anunțăm o nouă 
„cifră" îmbucurătoare: viteza me
die pe 109 m. liber este de 1:01 A. 
Viteza, combativitatea și tinere
țea, (vîrsta medie 22 ani) sînt 
„armele" noastre principale cu 
care vom putea să desfășurăm un 
joc cu adevărat modern".



Jocurile 3e volei 
pînă la încheierea turului

De-a lungul a 2.213 km.
— Cât de mult contează o tactică potrivită —*

r Din cauza amînării unor me
ciuri, programul inițial al cam
pionatului republican masculin și 
feminin de volei a suferit o serie 
de modificări. Iată cum 
disputa întîlnirile pînă la 
ierea turului :

FEMININ :

se vor 
înche-

MASCULIN :
3 IUNIE : Locomotiva 

rești-C.C.A., Progresul București- 
Știința Arad, Progresul Cluj-Pro- 
gresul Galați, Metalul Orașul Sta- 
lin-Dinamo București, Știința Ti- 
mișoara-Dinamo Constanța ; 5 IU
NIE : Dinamo Bucuresti-Locomo- 
tiva București; 7 iUclTE : Me
talul Orașul Stalin-C.C.A.; 10. IU
NIE : C.C.A.-Progresul București, 
Știința Arad-Știința Timișoara, 
Progresul Galați-Metalul Orașul 
Stalin, Dinamo Constanța-Progre- 
sul Cluj ; 17 IUNIE : Locomotiva 
București-Dinamo Constanța, Pro
gresul Galați-Știința Timișoara.

★
Arad 30 (prin telefon). Șțiința 

'Arad a condus cu 2—0 la seturi și 
10—6 în al trgilea set, dar pînă la 
urmă victoria a revenit Locomoti
vei București, datorită unei pregă
tiri fizice mai bune. Scorul la seturi- 

' 14—16, 9—15, 15—11, 15—2, 15—16 
pentru Locomotiva, de la care s_au 
remarcat Ponova, Crivăț. De la 
Știința s-au evidențiat Săplăcan și 
Hubert-

Bucu-

St. Weinberger 
corespondent

3 IUNIE : Constructorul Bucu- 
rești-Voința Orașul Stalin, Știința 
I.C.F.-Dinamo Arad, Flamura ro
șie Cluj-Progresul București, Voin
ța Sibiu-Dinamo București; 10
IUNIE : Progresul București-Voin- 
ța Sibiu, Progresul Ciuj-Construc- 
torul București, Voința Sibiu-Știin- 
ța I.C.F., Dinamo Arad-Flamura 
roșie Cluj.

Programul de săptămîna aceas
ta al jocurilor din Capitală este 
următorul: SIMBATA. teren Pro
gresul I.T.B., ora 17,30 ■ Locomo
tiva București-C.C.A. (mase.) ; 
DUMINICA, teren Progresul I.T.B. 
de la ora 8,30: Știința I.C.F.-Di- 
namo Arad (fem.), Constructorul 
București-Voința Orașul Stalin 
(fem.), Progresul București- Știin
ța Arad (mase.).

★
Meciul feminin Ixjcomotiva 

București—Dinamo București, dis. 
putat ieri, a oferit în primul set 
un spectacol foarte frumos, dato
rită jocului bun practicat de am
bele echipe. Apoi a început să bată 
vîntuil, iar .acest fapt a dezavanta
jat formația mai puțin tehnică și 
mai puțin rutinată, adică Dinamo, 
care a cedat cu 0—3 (la 10, 
4).---------

9,

^Constructorul și Progresul și-au hpăițit 
victoriile la tenis de masă

După aproape cinci ore de joc, 
Victoriile au fost împărțite: Pro
gresul a întrecut cu 3—0 formația 
feminină Constructorul, și a pier
dut cu 3—5 în fața echipei mascu
line Constructorul.

Campioanele mondiale 
Rozeanu și Ella Zeller 
cut cu ușurință pe Geta 
și Catrinel Folea care 
formația Constructorul,
meci s-au înregistrat următoarele 
rezultate tehnice: Geta Strugaru 
(C.)—ElKa Zeller (P.) 0—2 (13, 
12): Catrîijeî Folea (C.)—Angelica 
Rozeanu (P.) 0—2 (15, 13); Geta

Angelica 
au între-
Strugaru 
alcătuiau 
In acest

Strugaru, Catrinel Folea (C.) — 
Angelica Rozeanu, Ella Zeller (P.) 
0—2 (11, 14).

Iată rezultatele la băieți: P. Pesch 
(C.)—Otto Bottner (P.) 0—2 (15, 
17): Mircea Popescu (C.)—Ange. 
lica Rozeanu (P.) 2—1 (—23, 11, 
14): Nicu Naumescu (C.)—Tiberiu 
Harasztosi (P.) 1—2 (20,-15,-13): 
Mircea Popescu (C.)—Olto Bottner 
(P.) 2—0 (18, 19): Paul Pesch— 
Tiberiu Harasztosi 2—1 (18,—17
17): Nicu Naumescu—Angelica 
Rozeanu 2—1 (15,—15, 13): Mircea 
Popescu—Harasztosi 1—2 (6,-21,
-16): Nicu Naumescu—Otto Bottner 
2—0 (9,14).

Deschiderea centrului de eonii și 
la tenis 
Copilului", sub- 
din cadrul Co- 
tenis de cîmp, 
pe terenurile

2

tineret
de cimp

Georgescu-D. Viziru;
I. Ponova; Caralulis, 
Gh. Viziru, M. Viziru,
C. Zacopceanu-Bardan, Cristea.

J. Namian- 
Anghelescu-

T. Bădin,

In cinstea „Zilei 
comisia de tineret 
misiei Centrale de 
organizează mîine 
Centrului de antrenament nr.
i(caleja Plevnei colț cu Știrbei 

Vodă) o demonstrație la care vor 
lua parte sportivi din loturile de 
juniori, tineret și seniori ai R.P.R.

Tineretul din Capitală este in
vitat să asiste la aceste demon
strații, cunoscînd că, de la data de 
I iunie la Centrul de antrena
ment nr. 2 va funcționa un cen
tal de copii și juniori unde cei ce 
Moresc vor putea începe practi
carea tenisului.

Programul demonstrației de mîi- 
3ie: Caralulis-Gh. Viziru; Șt.

Conferința comissei 
centrale de box
Mîine dimineață, cu începere 

de la ora 9, în sala de ședințe 
a Comitetului pentru1 Cultură 
Fizică și Sport de pe lingă Con
siliul de Miniștri, str. Va sile 
Conta 16, etaj VIII, va avea 
loc conferința comisiei centrale 
de box. Lucrările conferinței 
vor cuprinde, printre altele, da
rea de seamă a comisiei cen
trale, rapoartele de activitate 
ale comisiilor regionale de box 
Craiova și Oradea și ale aso
ciațiilor Flamura roșie și Me
talul, referatul comisiilor de ob
servatori ale antrenorilor și ar

bitrilor la campionatele repu
blicane individuale, precum și 
alegerea comisiei centrale de 
box.

A

Conferința maestrei emerite 
a sportului EHa Zeller

Mi inc la o.ra 18 
sala Ministerului 
(str. Popov Nr. 30) 
maestrei emerite a sportului Ella 
Zeller, cu subiectul „Despre ulti
mul campionat mondial de tenis 
de masă".

va avea loc în 
învățăm întului 

■') conferința

In ultima parte a comentariilor 
noastre, ne vom ocupa de compor
tarea echipelor. Desigur, victoria 
echipei U.R.S.S. a constituit o ca
tegorică surpriză. Cicliștii sovietici 
au debutat în „Cursa Păcii" în 
anul 1954, cînd participarea lor a 
avut mai mult caracterul unei ex
periențe. Anul trecut, prin Ver- 
șinin și Cijikov, cicliștii sovietici 
au ocupai de cîteva ori locuri frun
tașe în. etape (uneori chiar locul 
doi), iar pe echipe s-au clasat pe 
locul patru.

Anul acesta, cicliștii sovietici 
au înregistrat un salt considerabil, 
participînd la aproape toate acțiu
nile de evadare, uneori fiind chiar 
inițiatorii acestora.

In majoritatea etapelor, au avut 
cîte unul sau doi „trimiși" (uneori 
chiar trei) în primul pluton. Reiese 
de aci buna lor pregătire, îndru
marea chibzuită pe teren și mai 
ales dîrzeniă și omogenitatea for
mației lor. Pe echipe, s-au clasat 
de șapte ori în primele trei locuri:
2, 1, 2, 3, 2, 3, 1. Anul acesta, au 
cucerit și druă etape: etapa a IV-a, 
prin Kolumbet, care a purtat tri
coul galben trei etape și etapa 
XH-a, prin Klevțov.

Kolumbet este un alergător do
tat cu mult simț tactfc și cu multă 
suplețe, Vostriakov are o dîrzenje 
deosebită, Cijikov este combativ, 
iar Klevțov un bun sprinter.

Polonia a avut și de data acea
sta o echipă de primul plan. Te
meinic pregătită și de asemenea 
bine orientată, formația polonă s-a 
clasat de șase ori în primele trei 
locuri în etape: 1, 3,2, 2,2,2. Echi
pa poloneză s-a evidențiat prin 
omogenitate, cicliștii ei izbutind 
un eficace ,,joc“ de echipă, în
dreptat în special după etapa 
VlII-a pe sprijinirea „tricoului gal
ben" (Krolak). A fost evident că 
în același timp au urmărit și vic
toria pe echipe. Krolak, care a cîș
tigat și o etapă (a VlII-a), este 
un rutier complet, știe să lupte 
pentru victorie, are multă ambiție, 
dar știe să se și apere. Chwiendacz 
și Wisniewski, doi rutieri de cla
să, au luptat mult pentru echipa lor 
și pentru Krolak.

Deși rămasă numai în trei oa
meni, pe a doua parte a cursei, 
echipa Belgiei a reușit un adevă
rat tur de forță: a terminat pe lo
cul III. Borra (clasat pe locul 8), 
Baudechon și Butzen au conlucrat 
în mod inteligent, reușind să re
ziste atacurilor celorlalte echipe, 
cu formații mai numeroase. Pe 
echipe. Belgia s-a clasat de 4 ori 
în primele trei locuri în etape:
3, 1, 1, 2. Deși tineri (21—23 ani), 
belgienii au multă experiență.

Echipa R.D.G. (pe locul IV) s-a 
clasat de patru ori în primele trei 
locuri: I, 1, 3, 3. Primul german, 
Tave Schur (al 11-lea) a cîștigat 
trei etape, dovedindu-se un rutier 
valoros și cu un sprint final remar
cabil. A suferit o căzătură în eta
pa a Vl-a, cînd purta tricoul gal
ben, s-a demoralizat și a pierdut 
aproape 15 minute. In următoarele 
trei etape a mers sub posibilitățile 
lui, revenindu-și puternic în ultima -ț- 
parte a cursei. Deși destul de ac
tivi și dîrji, cicliștii germani au 
prezentat în formația lor evidente 
„decalaje" de vatori. Au muncit

foarte mult’ Meister II și Liider.
Echipa cehoslovacă, victorioasă 

anul trecut, a prezentat o formație 
lipsită de aportul lui Vesely și 
Kubr, fapt* care a-a resimțit efec
tiv pe teren. Elemente mai puțin 
experimentate în marile probe ca 
Plank, Cahoi.și Venclowschi (a- 
cesta a abandonat), cu toate că au 
luptat cu o ardoare demnă de toa
tă lauda, nu au putut umple golul. 
Gol creat, după cîte am putut des
prinde, în urma faptului că o serie 
de cicliști fruntași au manifestat 
atitudini necorespunzătoare sporti
vului de tip nou, sau nu au muncit 
suficient pentru a-și cîștiga^ locul 
în echipa reprezentativă. Echipa 
cehoslovacă s-a clasat numai de 
două ori în primele trei locuri: 2, 1.

Echipa Bulgariei, a cărei_ dîrze- 
nie este recunoscută, a fost învinsă 
de un material necorespunzător. 
Deseori bicicletele s-au rupt pro- 
vocînd răsturnări grave care au 
zdruncinat serios pe cicliștii în 
cauză, pricinuindu-le mari întîr- 
zieri. Bulgaria s-a clasat de 3 ori 
în primele trei locuri: 3, 3, 1.

Cu mult sub așteptări, echipele 
Danemarcei, Angliei, Italiei și 
Franței.

In ceea ce privește echipa noa
stră — se știe — ea a realizat o 
comportare net superioară celor ob
ținute în ultimele ediții ale „Cursei 
Păcii": locul VI. S-a clasat de patru 
ori în primele trei locuri: 2, 3, 3, 1. 
Deși, în genere, acțiunile colective 
au fost reușite, totuși, finalmente, 
formația noastră a prezentat im
portante „decalaje" între compo
nent: Dumitrescu locul 2, Moicea
nu 21, Șandru 24, Zanoni 57, Po- 
receanu 59, și I. Vasile 64. Este 
drept că unele defecțiuni mecanice 
(trebuie să mărturisim, destul de 
puține) au influențat în parte asu
pra clasamentului final

In linii mari, echipa a fost bine 
îndrumată. Considerăm însă că s-a 
făcut o serioasă eroare de orientare 
în etapa V-a. Și anume: datorită 
unui prost inspirat „joc" al italie
nilor, în c-re s-au lăsat antrenate 
și iormajUie Belgiei și Franței, C. 
Dumitrescu (și el. „victimă" a aces
tui joc greșit) a rămas în pluto
nul trei, ]a distantă respectabilă

de grupul fugarilor (condus de 
Schur, Dimov, Kolumbet etc.), în 
care se aflau Moiceanu și I. Va
sile, ambii în zi foarte bună. Cum 
Dumitrescu, cu toate eforturile de
puse, nu-și putea îmbunătăți situa
ția (în plutonul mare din care 
făcea parte și tricoul galben nu 
exista conlucrare), cea mai indicată 
măsură —- chiar înainte de a-1 lăsa 
să se consume de unul singur — 
era următoarea: Moiceanu și Va
sile trebuiau opriți (oricît de cu
rios ar fi părut acest [ucru, la pri
ma vedere), spre a-1 aduce pe Du
mitrescu (care a avut un început 
de etapă slab) în primul pluton sau 
cît mai aproape de acesta. Și iată 
de ce: Moiceanu se află în clasa
mentul general pe locul 64, iar 
Vasile pe locul 103. Deci nu putea 
fi vorba de periclitarea unei situa
ții individuale bune. Pe echipe ne 
aflam pe locul XII. In schimb, Du
mitrescu era pe locul 8. la NUMAI 
2 minute de primul clasat. Cu ti
tlu informativ notăm că Krolak 
(care încă nu apăruse pretendent 
la tricoul galben) era pe loctil 25, 
la 2 minute în urma lui Dumi
trescu. ,

Nu trebuia deci să fii mare tac
tician ca să vezi că singura solu
ție era oprirea celor doi oameni 
în formă, chiar din primul mo
ment, sau ceva mai tîrziu cînd s-a 
văzut că Dumitrescu continua să 
piardă teren cu toate că avea 
alături pe Poreceanu și Șan
dru (care apoi s-au pierdut, cînd 
Dumitrescu, revenindu-și, a luptat 
de unul singur în pluton, fărămi- 
țîndu-1). Chiar dacă și cu sprijinul 
lui Moiceanu și Vasile (repetăm 
în mare vervă) Dumitrescu nu ar 
fi prins primul grup, în orice caz 
el nu ar fi pierdut 6 minute, ci 
mult mai puțin. Astfel, el nu ar fi 
„căzut" pe locul XI, și nu ar mai 
fi fost nevoit să facă eforturi ex
traordinare spre a urca pe locul 
II. Alta ar fi perspectiva, altul mo
ralul echipei și, firește, altele ar 
fi fost schemele tactice create în 
urma situației în clasamentul ge
neral.

Dar, fiecare cursă cu învățămin
tele ei... .

EM.IL IENCEC

Krolak și Dumitrescu îndată după sosirea la Praga

„Cașul” Dumitrescu

Organizată pentru prima 
cu șase ani în urmă, „Cupa 
patru orașe" se desfășoară cu re
gularitate în a doua jumătate 
a lunii mai, angrenînd selecțio
natele orașelor Arad, Cluj, Ora
dea și Satu Mare. Fiecare echipă 
are în componența ei zece jucă
tori și două jucătoare, ordinea lor 
în formație fiind determinată de 
categoria de joc a fiecăruia.

Cu o formație mai omogenă, 
reprezentativa Oradei a ocupat 
primul loc, cîștigîndu-1 pentru a 
treia oară (alternativ).

Iată rezultatele întîlnirilor: 
RUNDA I:

Arad-Oradea 5-7 (Kadar-Suta 
1-0, Moise-Karacsony 0-1, Faur- 
Borbely 0-1, Steinhiibel-Makkai 
1-0, Deneș-Horvath 1-0 etc.) ; 
Satu Mare-Cluj 4'li-7'l2 (Horvath- 
Breazu 0-1, David-Balogh 0-1, 
Nagy-Petrescu 1-0, Gaal-Schwartz 
0-1. Udvari-Balla 0-1).

RUNDA a Il-a :
Oradea-Cluj 7'/2-4l/2 (Suta-Brea- 

zu 0-1, Borbely-Balogh 1-0, 
Makkai-Petrescu 1-0, Horvath- 
Schwartz 1-0, Herman-Balla 1-0); 
Arad-Satu Măre 8-4 (Kadar-Hor- 
vath 1-0, Deneș-David 1-0, Scher- 
fer-Nagy 1-0, Herscovitz-Gaal 1-0. 

Moise-Ritli V2-»/2)-
RUNDA a IlI-a :

' Satu Mare-Oradea 2-10 (Hor-

Cupa celor patra orașe’’
Reproducem mai jos articolul a- 

părut în ziarul „Scânteia", de ieri, 
ta legătură cu neparticiparea ci-

disliUilui C. Dumitrescu Ia 
Sofia-Bucuirești.

Cursa

dată 
celor

vath-Karacsony 1-0, David-Suta 
0-1, Nagy-Borbely 0-1, Ritli-Mak- 
kai 0-1, Gaal-Horvath 0-1);

Cluj-Arad 4'12-7'lt (Breazu-Ka- 
dar 1-0, Balogh-Deneș 0-1, Pe- 
trescu-Antoniu 
Scherfer 1-0, 
0-1).

Clasamentul 
24'A puncte, 2 Arad 20'h p.. 
Cluj 16'h p., 4. Satu Mare 10'!2p.

Cele mai bune rezultate indivi
duale la masa I-a le-a obținut 
campionul Clujului, Mihai Brea- 
zu, care a cîștigat toate partidele. 
Tot 3 puncte au mai realizat și 
jucătorii: Dr. D. Borbely, Dr. L. 
Herman (Oradea) și St. Deneș 
(Arad). Dintre jucătoare s-au re
marcat Magdalena Hajdara 
(Arad) și Renee Farkaș (Oradea) 
obținînd cite 2‘/2 din 3 p.

Regulamentul acestei competiții 
prevede că echipa care va învinge 
de trei ori consecutiv sau de cinci 
ori alternativ își va adjudeca 
cupa. Pînă acum însă, nici una 
din echipe nu a realizat această 
performanță, competiția 
să se desfășoare în 
după i 
1957, Arad 
1959.

O AȘA-ZISÂ CRITICA...

0-1, Schwartz- 
Ba’la-Herscovitz

final : 1. Oradea
3.

urmînd 
continuare 

următorul program : Cluj 
*__J 1958 și Satu Marc

D. Munteanu 
corespondent

In»tr-o notă publicată în numărul 
său de luni 28 mai, ziarul „Infor
mația Bucureștiului" afirmă că ci
clistul Constantin Dumitrescu „a 
refuzat să .participe la Cursa So- 
fia-Buc4*rești“... Mai departe, nota 
respectivă explică : „Motivul prin
cipal al neparticipării lui este în- 
gîmfarea după recentele succese, 
care a dus la subaprecierea curse
lor „mici"..."

Noi am însoțit echipa de ciclism 
a R.P.R. care a participat la re
centa ediție a „Cursei Păcii" și, 
de aceea, ne simțim îndatorați să 
facem cîteva precizări asupra ne
participării lui C. Dumitrescu la 
întrecerea Sofia-București.

Departe de noi gîndul de a feri 
de focul criticii pe un sportiv la 
care se observă manifestări vede- 
tiste, îngîmfare, subaprecierea în
trecerilor mai puțin importante etc. 
In cazul de față însă aceste ca
lificative nu se potrivesc. Vom ex
plica, pe scurt, adevăratele motive 
pentru care ciclistul C. Dumitrescu 
nu .participă la Cursa Sofia-Bucu
rești : Chiar ta ultima etapă a 
„Cursei Păcii", starea săjiătății lui 
C. Dumitrescu a suferit tulburări 
din cauza unei crize de gastroente- 
rită. In ciuda acestei stări, Dumi
trescu a depus maximum de efort 
pentru a face față întrecerii, cu 
via dorință de a cuceri primul loc

în olasamantul general, sau, cel 
puțin, de a-și menține locul II pe 
care se afla atunci.

După încheierea „Cursei Păcii" 
starea sănătății lui C. Dumitrescu 
s-a agravat; organismul i-a slăbit 
și mai mult.

Cînd s-a pus problema alcătuirii 
lotului de cicliști ramtai partici
pant! la Cursa Sofia-București, pe 
baza rezultatelor consultului medi
cal, organele în drept a.u opinat 
pentru neparticiparea lui C. Dumi
trescu, socotind că el nu poate fi 
supus acum la eforturile cerute de 
o nouă cursă grea.

La baza mișcării noastre spor
tive stă principiul potrivit căruia 
sportul slujește sănătății omului, 
călinii lui fizice și morale. Un 
sportiv — sau oricare alt am — se 
poate îmbolnăvi. Intr-o asemenea 
situație, el trebuie îngrijit și nu 
împins la eforturi care i-ar putea 
dăuna grav.

Noi socotim că. nota din „Infor
mația Bucureștiului" are.dciuă pă
cate, la fel de mari’: In primul 
rtaid — ea denaturează adevărul, 
iar în aiT doilea rind — încearcă 
să compromită un sportiv fruntaș, 
prețuit de oamenii muncii din țara 
noastră.

Dr. IOAN DORGO 
ERVAN NORHADIAN 

antrenor



Cele mai bune echipe 3e rugbi 
iau „startul” in Cupa R. P. R. FOTBAL • PQ'^BAL • FOTBAL • FOTBAL > FOTEAL'

• Astăzi se vor disputa în Ca
pitală și în provincie cinci meciuri 
din cadrul tradiționalei competiții 
„Cupa R.P.R." la rugbi. In acea
stă etapă, cele mai bune echipe de 
rugbi din țară intră în cursă pen
tru cucerirea prețiosului trofeu. 
Astfel, Casa Centrală a Armatei 
(deținătoarea Cupei R.P.R. pe a* 1 
nul 1955) întîlnește Știința Bucu
rești pe terenul C.C.A. la ora 17. 
Pe terenul Dinamo (ora 15.36) 
liderul campionatului categoriei A, 
Dinamo București, va primi repli
ca echipei Progresul F.B.

Frumoasa comportare a tinerilor 
călăreți ai asociației Recolta în 
concursul de la Timișoara consti
tuie o garanție că și întrecerile 
de la Arad se vor bucura de un 
succes binemeritat.

Este interesant de urmărit în 
aceste întreceri, cea de a doua evo
luție a tinerilor călăreți de la Re
colta Arad, disputa dintre sporti
vii începători și cei cu mai multă 
experiență cum sînt cei de la Di
namo Ploești și Victoria II precum 
și felul cum vor reuși organizato
rii să rezolve numeroase pro
bleme, pe care le ridică organiza
rea unui astfe] de concurs.

rile I și X. Primul e cel de la O- 
radea, iar al doilea cel dintre 
Metalul- St. roșu Orașul Stalin— 
Locomotiva Constanța. La meciul 
de la Orașul Stalin majoritatea 
pârtieipanților au „mers" solist cu
1. Scorul egal cu care a luat sfîrșit 
partida a... oprit 7 variante de a 
întruni 12 rezultate (ceea ce ar fi 
însemnat un premiu de aproximativ 
390.000 lei I) Cite trei variante au 
triat meciurile V : Loc. Tim.—Pro. 
greșul Buc.: X și VIII: Av. Tg. 
Mureș—Met. C. Târzii : X; cîte 2 
variante meciurile: IX": Prog. 
Sațiu Mare—Minerul Lmpeni ;2 și 
XI: Loc. Iași—Știința Iași: X. 
Numai câte o variantă a tost tri
ată la meciurile II : Loc. Buc.— 
Din. Orașul Stalin, III : Flacăra 
Ploești—Știința Tim. și IV : Min. 
Petr.—FI. roșie Arad.

In celelalte două meciuri din Ca. 
pîtală se voir întîlni Locomotiva 
Grivița Roșie cu Minerul Bucu

ACTIVITATEA LA LUPTE
întrecerile juniorilor la lupte 

clasice se află în faza de regiune 
și este necesar ca toate comisiile 
regionale să respecte termenele fi
xate prin regulament (27 mai — 3 
iunie), urmînd exemplu] bun al 
comisiei regionale Stalin și al co
misiei orășenești București.

La concursul de la Orașul Sta
lin au participat 29 concurenți, 
caliificîndu-se pentru faza finală, 
(20—22 iulie, Tg. Mureș) urmă-" 
torii tineri: cat. 50 kgr.: Moise 
(Met. St. R.), cat. 53 kgr.: Nemeș 
(T. D.) cat. 56 kgr.: Cnstut (Met. 
St. R.). cat. 59 kgr.; Gliincea (T. 
D.), cat. 63 kgr.: Obroceanu (T. 
£>.), cat. 67 kgr.; Seceieanu (Met. 
St. R), cat. 71 kgr.: Brătescu 
(Met St. R-), cat. 75 kgr.: Simion 
(T.D.), cat. grea; Toma (T.D.).

La București și-au anunțat par
ticiparea circa 100 juniori din co-

A doua edițse
Intre 2-—3 iunie se va desfășura 

tn Delta Dunării cea de a doua e- 
diție a ,,Cupei Deltei" deschisă 
pescarilor din 5 centre din țara 
noastră. Această competiție care 
se dispută în organizarea asocia
ției Flamura Roșie va reuni la 
start pescari din următoarele cen
tre: Galați, Tulcea, Sulina, Sf. 
Gheorghe, Jurilofca și Constanța, 
care vor străbate 135 km. în 2 zile.

Traseul este următorul: Tulcea, 
Canalul Sf. Gheorghe, Canalul 
Dunavăț, Dranov, Lacul Razeltm, 
Juirilofca. cu etapă Ia Dranov.

Un nou concurs motoc’cb’st
de viteza

Duminică se va desfășura în 
Capitală o nouă competiție mofo- 
ciclistă de viteză pe circuit do
tată cu „Cupa Walter Agaton“. 
Motocicliștii vor primi în cadrul 
fiecărei clase, un punctaj care va

Concurs de călărie la Arad
Cei mai mulți dintre călăreții 

care s-au întrecut pe terenul ,,In
dustria Lînei“ din Timișoara în 
cel de al dsilea concurs republi
can din acest an vor lua startul 
în întrecerile care se vor desfășu
ra sîmbătă și duminică în orașul 
Arad, pe hipodromul din Aradul 
nou. Programul întrecerilor cu
prinde probe de dresaj, obstacole 
și ștafete. La concursul republi
can de Ia Arad vor lua parte că
lăreți din colectivele Recolta Si
biu, București. P'oești și Arad, 
precum și călăreții din echipele 
Victoria I, Victoria II și Dinamo 
Ploești.

Fără îndoială că, pentru majo
ritatea pârtiei panțitor la concursu
rile Pronosipart absența unui bu
letin cu 12 rezultate la concursul 
din 27 mai a părut perfect expli
cabilă datorită surprizei înregis
trate la Oradea: Progresul—C.C.A.: 
21 Cercetînd variantele premiate 
pentru 11 rezultate exacte am con
statat însă că lucrurile nu stau 
■chiar așa. In primul rînd cele 29 
variante cu 11 rezultate aparțin la 
27 concurenți (doi dintre ei avînd 
cîte două variante cu 11 rezultate 
exacte, deoarece au participat cu 
buletine colective pe care au fast 
„incuiați" la cite un meci cu 2 
posibilități). Să vedem acum care 
au fost meciurile care au triat cel 
mai moșit:
„ La egalitate se situează meciu

rești (stadionul Tineretului teren 
IV ora 17) și Constructorul T.S.P. 
cu Metalul București (teren Con
structorul ora 17). Singura întîl- 
nire din provincie va avea loc la 
Buzău între echipa Locală Loco
motiva și Dinamo IX Bucureșt'.

® Etapa viitoare a Cupei R.P.R. 
se va desfășura la data de 10 iu
nie.

o Ultima etapă a campionatului 
categoriei A la rugbi programează 
duminică următoarele înti'Iniri: 
Dinamo București — Locomotiva 
Grivița Roșie ; Constructorul 
T.S.P.—Locomotiva I.C.F.; Minerul 
Petroșani—Dinamo IX ; Construc
torul S.M. Orașul Stalin—C.C A.

lectivele Știința, Progresul, Meta
lul! „Mao Tze dun“, Semănătoarea, 
T. Dinamovist, Locomotiva, Voința 
și Flamura roșie. Concursul se 
desfășoară în sala Floreasca: sîm- 
bătă 2 iunie de la ora 17 și du
minică 3 iunie de la ora 10.

★

Pentru etapa din 10 iunie a cam
pionatului republican pe echipe au 
fost fixați următorii arbitri: grupa 
I București: D. Kiss, I. Tozser, 
V. Borșan, I. Staicu, I. Gyorcos, 
grupa II Or. Stalin: M. Tupicică, 
C. Weber, I. Horvath, M. Fo- 
povici, St. Constantin, grupa III 
Cluj; I. Șeinescu, I. Schimerling, 
V. Constantinescu, I. Pantici, P. 
Traian, grupa IV Ploești: A. Tă
tara, Gh. Tătara. P. Rebigan, E. 
Ferdinand, Demetrovici.

---------

a „Cupei Deltei”
Echipele sînt formate dintr-o ca

noe de 10+1 și trei caiace de du
blu Klinker, urmînd ca atribuirea 
cupei să se facă centrului cu cel 
mai bun timp rezultat din aduna- 
reia timpilor realizați de fiecare 
ambarcațiune.

Anul trecut, cupa a fost cîștiga- 
tă de pescarii din Jurilofca și a 
constituit un bun prilej populari
zarea acestui sport în rîndul mun
citorilor din sectorul piscicol.

Față de măsurile luate de orga
nizatori, sînt toate perspectivele ca 
și ediția din anul acesta a Cupei 
Deltei să-și atingă scopul propus.

pe circuit
fi totalizat și va desemna asocia
ția căreia îi va fi acordată cupa, 
întrecerile se vor desfășura pe tra
seul din preajma Arcului de 
Triumf.

INFORMAȚII PRONOSPORT

O fază din meciul Locomotiva București — Dinamo Orașul Sta
lin, disputat duminică pe stadia nul Giulești: atac al oaspeților la 
poarta lui Dungu. (Foto : R. VILARA)

Intr-o săptămînă la fotbal
Activitatea competițicnaâă se a-

■propie de sfîrșit. In zilele urmă
toare (săptămînă 31 mai — 7 iu
nie) sînt programate numeroase 
întîlniri fotbalistice care stîrnesc 
un viu interes, ca de altfel, în
tregul campionat de anul acesta.

Astăzi, au loc cîteva meciuri 
restanțe în cadrai categoriilor A, 
B și C. Dintre ele, ceî mai important 
se dispută la Petroșani ; Minerul— 
C.C.A. (arbitru — Al. Toth, Ora
dea). Infringerea liderului la O- 
radea și faptul că Minerul a cîș- 
tigat ultimele trei partide deschid 
acestei întîlniri perspective din cele 
mai interesante.

Duminică au Ioc alte meciuri 
importante. In categoria A ee dis
pută antepenultima etapă, în ca
drul căreia Progresul întîlnește la 
București pe Minerul (Stadionul 
23 August ora 17.30) ; în categoria 
B sînt programate jocurile etapei 
a IX-a (din 13) ; în categoria C, se 
desfășoară penultima etaipă în se
riile I și IV și a X-a etapă (din 
13) în seriile II și III; în sfîrșit, 
în campionatul republican de ju- 
nkxri-ultima etapă a turului.

Tot duminică își va începe tur
neul în țara noastră selecționata 
de juniori a Franței-F.S G.T, e- 
veniment foarte important pentru 
activitatea tinerilor noștri fotba
liști. Duminică, francezii vor juca 
la București cu Progresul F.B. 
(Stadionul 23 August ora 15), la 
6 iunie ia Iași cu combinata Lo
comotiva—Știința (juniori) și la 
10 iunie la Tg. Mureș cu selecțio
nata de juniori a asociației Avîn-

-------------------------- -

„Cupa ziarelor” 
la fotbal

De curînd, colectivul sportiv Po
ligrafie și presă a organizat în ca
drul Spartachiadei de vară a tinere
tului o competiție de fotbal dotată 
cu „Cupa ziarelor”.

Dintre partidele jucate pînă acum 
cele mai echilibrate au fost: Stea
gul roșu-Agerpres 3-2, Sportul popu- 
îar-Scînteda 3-2 (etapa a doua) și 
Romînia Lâberă-Scînteia 0-0, Scân
teia tineretului-Agerpres 2-2 (etapa
a IV-a).

După patru etape clasamentul are 
următoarea înfățișare:

1. Sportul popular 4 4 0 0 18: 3 8
2. Apâmrea Patriei 4 3 0 1 16: 7 6
3. Inform. Buc. 4 3 0 1 12: 7 6
4. Direcția Presei 4 3 0 1 10: 6 6
5. Steagul Roșu 4 2 0 2 7:10 4
6. Scînteia Tineretului 3 111 9: 8 3
7. Scînteia 3 0 12 3: 7 1
8. Agerpres 4 0 13 7:15 1

9. Rcmînia Liberă 3 0 12 1: 9 1
10. Eldre 3 0 0 3 2:13 0

După cum vedem, surprizele" 
concursului nu au fost aceleași 
pentru toți participanții.

Cît despre premiile obținute iată 
cîteva amănunte: Ion Moise din 
Orașul Stalin str. Lenin 52 a ob
ținut pe un buletin colectiv 2 pre
mii I, și 20 premii II și 84 premii 
III adică 52.814 lei. Tot pe buletine 
colective au mai obținut : Szabados 
Petru din JimboJia 41.380 lei, 
Florea St. din Cluj 26 534 lei, 
Russu Gh. din București 22.858 
lei, etc. „Performanțe" demne de 
remarcat au înregistrat și cei 14 
parti ci panți care au obținut pre
miul I (12.853 lei) eu buletine 
multiple și bineînțeles Cornelia 
Torge din Oradea care a obținut 
premiul I cu un buletin simplu de 
2 tei i 

tul. Pretutindeni, vizita fotbaliști
lor francezi este așteptată cu viu 
interes.

In sfîrșit, la 7 iunie vor avea 
loc jocurile penultimei etape a ca
tegoriei A, ultima înainte de me
ciul cu Suedia.

Intîlnirile programate de azi 
înainte interesează și mai mult se
lecționarea, pentru că în această 
perioadă se va da formă definitivă 
lotului reprezentativei A și va li 
conturat cel al reprezentativei B 
(pentru meciul cu Norvegia B— 
27 iunie). Sînt jocuri de la care se 
așteaptă rezolvarea cîtorva prob
leme foarte importante: aceea a 
stoperului și a fundașului stingă 
din echipa A.

In același timp însă, există și o 
altă chestiune care interesează în. 
deaproape și colectivele și comisia 
de selecție: intensitatea antrena
mentelor în această perioadă. Poa
te că sub presiunea poziției din 
clasament, unii antrenori vor fi 
tentați să intensifice pregătirile, 
ceea ce este contraindicat în acest 
moment, cînd mai sînt cîteva eta
pe de disputat, pentru a nu da 
peste cap pregătirea fotbaliștilor, 
îngneuinînd și mai mult saircina 
selecționerilor.

Luptă mare pe primele locuri in categoria c

SERIA 1 [ SERIA a IlI-a

1. Știința Galați 9 6 2 1 17: 4 14 1. Minerul B. Mare 8 7 0 1 20: 5 14
2. FI. roșie Buhuși 9621 23:10 14 2. Dinamo Tg. Mureș 9 6 2 1 28:12 14
3. Avîntul Fălticeni 9 5 3 1 22: 7 13 3. FI. roșie Cluj 8 5 12 20:10 11
4. Locomot. Pașcani 8 6 1 1 18: 6 13 4. Avîntul Toplița 8 4 13 10:11 9
5. Victoria Tecuci 9 5 3 1 18: 6 13 5. Metalul Oradea 8 4 13 11:16 9
6. Flacăra Moinești 9324 17:19 8 6. Recolta Salon ta 9 2 4 3 12:11 8
7. Dinamo Galați 9315 14:12 7 7. Flacăra 7 8 4 0 4 14:18 8
8. Progresul Rădăuți 9234 14:20 7 8. Recolta Cărei 9 2 3 4 6: 9 7
9. Dinamo Dorohoi 9 2 2 5 17:21 6 9. Avîntul Sighet 9 2 3 4 9:14 7

10. Progresul Iași 9 2 2 5 7:16 6 10. Progresul Turda 8 2 2 4 9:13 6
11. Avîntul P. Neamț 9 0 3 6 9:33 3 11. Locomot. Oradea 8 3 0 5 5:12 6
12. Voința Tecuci 8 1 0 7 5:27 2 12. FI. r. Sf. Gheorghe 8134 8:11 5

13. Construct. Turda 8 12 5 8:18 4
SERIA a II-a

1. Metalul Tîrgoviște 9 6 1 2 21: 8 13 seria a Vl-a
2. Locomotiva Galați 9 6 1 2 9: 6 13
3. Progresul Corabia 9 5 2 2 13: 7 12 1. Metalul Arad 9 5 3 1 14: 7 13
4. Loc. M.C.F. Buc. 9 5 2 2 16: 9 12 2. Met. Oțelul Roșu 9 5 3 1 13: 9 13
5. Dinamo Pitești 9 3 4 2 12: 8 10 3. Știința Craiova 9 4 4 1 12: 4 12
6. Metalul Sinaia 9 3 4 2 10:12 10 4. Metalul 108 9 4 3 2 11: 7 11
7. Metalul Constanța 9333 12:10 9 5. FI. r. 7 Nov Arad 9 5 13 14: 9 11
8. FI. roșie B.R. Buc. 9414 16:17 9 6. FI. r. Rm. Vîlcea 9 5 13 11: 9 11
9. Metalul București 9324 16:10 8 7. Locomot. Craiova 9 4 2 3 14:17 10

10. FI. roșie Giurgiu 9315 14:15 7 8. Flacăra 14 9 3 3 3 9:10 9
11. Metalul Brăila 9 2 3 4 10:13 7 9. Constructorul Arad 9 2 4 3 9: 9 8
12. Metalul 131 9315 11:19 7 10. Construct. Craiova 9 13 5 7:14 5
13. Progresul Călărași 9054 7:17 5 11. Locomot. Simeria 9 12 6 15:20 4
14. Constructorul C-ța 9126 10:26 4 12. Progr. Timișoara 9 0 18 6:20 1

Joc de calitate și victorie meritată la Hun&doara
Anul acesta fotbalul practicat în 

categoria B atinge un nivel cali
tativ mult mai ridicat decît în anii 
trecuți. Am avut ocazia să facem 
această constatare, duminică urmă
rind două echipe de frunte ale pri
mei serii din categoria B: Metalul 
Hunedoara și Avîntul Reghin. In 
special în prima repriză, înitîlnirea 
a întrecut așteptările celor peste 
cinci mii de spectatori. Ambele e- 
chipe au desfășurat un joc Ia un 
nivel apropiat unor meciuri de ca
tegoria A. Acțiunile în viteză, pre
luările corecte, șuturile puternice 
la poartă — au fost numai cîteva 
atribute ale acestui meci, în care 
bunedorenii au obținut o victorie 
meritată. Și dacă ne gîndim și la 
celelalte ocazii citare de gol ratate 
(în min. 20, de la 2 m., Huzurn a 
tras peste bară; în min. 85 Voi- 
nescu II singur în fața porții s-a 
pripit și a tras alături; în min. 89 
Zapis a șutat în bară) putem spu

ZI CREA PENTRU LIDERI !...
Duminică a fost zi ,,neagră" pen

tru Iiderî, alît în categoria A, cît 
și în categoriile B și C.

Din cele șapte echipe care con
duceau în clasament, una singură 
a reușit să termine învingătoare: 
Metalul Arad, care a obținut 3 
dificilă victorie la Simeria, în se
ria a IV-a a categoriei C.

In rest, liderii, au pierdut punc
te prețioase.

In categoria A, C.C.A. — cum 
6e știe — a cedat ambele puncte 
la Oradea, dar și-a păstrat dife
rența de două puncte asupra lui 
Dihamo București. In schimb, dă 
prilej'■ Minerului Petroșani să as-' 
pire la locul doi în eventualitatea 
că obține victoria în jocul restanță 
de azi cu C.C.A.

In categoria B. Avîntul Reghin 
— liderul seriei întîi — a pier
dut net la Hunedoara și a căzut 
tocmai pe locul 5, cedînd primul 
loc Minerului Lupeni In cealaltă 
serie, Metalul St. Roșu — singura 
echipă neînvinsă pînă acum în ca
tegoria B — a obținut cu mare 
greutate un punct chiar pe teren 
propriu, în fața Locomotivei Con
stanța.

In sfîrșit, în categoria C. Știin
ța Galați — în seria întîi — și 
Minerul Baia Mare — Tn seria a 
doua — au suferit primele înfrîn- 
geri, jar Locomotiva M.C.F. — ffl 
seria a treia — a pierdut al doi
lea meci.

Datorită acestui tapt, în toate 
categoriile s-a îhfen'sificat bătălia 
pentru primele locuri.

ȘTIRI SI REZULTATE
■ In afară de meciul Minerul-

C.C.A., azi se mai dispută urmă
toarele jocuri oficiale: Știința
București-Locomotiva Iași, Metalul 

1 Mai Ploești-Progresul C.P.C.S. 
București (cat. B), Voința Tecuci- 
Locomotiva Pașcani (cat. C) — 
continuare din min. 20.

■ Jocul de azi Știința București- 
Locomotiva Iași se dispută pe 
stadionul Dinamo de la ora 17,30.

. ■ Repriza a doua a partidei Mi-
nerul-C.C.A. care se dispută azi 
la Petroșani va fi retransmisă la 

»radio pe postul I în jurul orei' 
18,15.

ne că victoria metalurgiștilor putea 
fi mai conturată ca scor.

Caracteristic jocului prestat de 
Metalul Hunedoara este faptul că 
toate acțiunile au pornit de la linia 
de fund, au fost continuate de ceî 
doi mijlocași (foarte buni), dar 
înaintarea în loc să le desfășoare, 
a preferat jocul închis, pe tripletă 
(foarte multe mingi l-au căutat în 
special pe Zapis care, însă, era 
bine păzit de stoperul Barta), ig
noring forma bună ,a celor două 
extreme, Pîrvu și Huzum.

Avîntul Reghin practică un fot
bal de bună calitate, spectaculos, 
și locul fruntaș pe care-1 deține în 
serie nu este întîmplător. înainta
șii sînt însă lipsiți de eficacitate, 
trag puțin la poartă și din această 
cauză, Avîntul nu a putut înscrie 
în meciul de la Hunedoara, deși a 
avut ocazii. In această direcție tre
buie insistat pe viitor.

M. TUDORAN



„Ne voffl stradal ca sportivii romîni și cei iugoslavi 
să se întilmească cit mai des 

în cadrul tuturor disciplinelor sportive”
Declarațiile lui Danilo Knejevici, unul dintre conducătorii

mișcării
Un redactor al Agenției Române 

de Presă „Agerpres" a avut re
cent, la Belgrad, o convorbire cu 
Dainilo Knejevici, unul dintre con
ducătorii mișcării sportive din 
R.P.F. Iugoslavia, cu privire la 
problemele dezvoltării sportului în 
țara vecină și a legăturilor între 
sportivii iugoslavi și romîni.

„In țara noastră ca și în R.P. 
Romînă, a spus D- Knejevici, miș
carea sportivă se află în continuă 
ascensiune. Aproape un milion de 
tineri și tinere practică acum dife
rite discipline sportive în cadrul 
organizațiilor și cluburilor din cele 
6 republici federative.

Cel mai important for sportiv 
din Iugoslavia este Uniunea fede
rațiilor de sport care coordonează 
activitatea celor 22 de federații 
afiliate, avînd ca principale obi
ective dezvoltarea de masă a cul
turii fizice și îmbunătățirea cali
tativă a tuturor ramurilor de sport. 
Acest for se preocupă de asemenea 
dc organizarea competițiilor in
terne, ‘ ‘ ..............
le ale 
cordă 
me lor 
lezate 
zice

in afara celor 22 de federații afili
ate activează alte 26 de organizații 
sportive, cea mai mare fiind „Par
tizan" care numără 
ei aproape 250.000 
Această asociație a 
cese importante mai 
ceea ce privește 
gimnasticii, atletismului, 
lui, baschetului, șahului, 
schiului, etc

O mare atenție este acordată 
de această asociație dezvoltării 
sportului la sate, unde organi
zează competiții la diferite dis
c-inline sportive.

Caracterul de masă al sportu
lui iugoslav a fost asigurat prin 
desfășurarea cu regularitate a 
unor competiții la care au fost 
angrenați zeci de mii de munci
tori, elevi și studenți. Aceste com
petiții în care nu se urmărește 
în mod special obținerea de per
formanțe, au contribuit la dezvol
tarea gustului pentru educație fi
zică și sport, la formarea unul 
tineret puternic și sănătos-

Statui nostru, a spus în conti
nuare Knejevici. acordă o atenție 
deosebită problemelor dezvoltării 
sportului. In ultimii ani au fos1 
construite mii de baze sportive 
puse la 
nici să 
propiat, 
o mare 
grad și 
și baze 
publicilor și în centrele muncito
rești".

Referindu-se la participarea 
sportivilor iugoslavi la Olimpiada 
de la Melbourne, Knejevici a 
spus că Jocurile Olimpice stnt

spor five din R.P .F
considerate de sportivii iugoslavi 
drept cea mai importantă compe
tiție sportivă mondială. R. P. F. 
Iugoslavia va fi reprezentată la

Concursul internațional
de pentatlon modern de la Budapesta

„_..l___a competițiilor in-
de întîlniri'.e internaționa- 
sportivilor iugoslavi și ,a- 

o deosebită atenție nrob'-e- 
științifice și de învățămînt 
de dezvoltarea culturii ff-

Melbourne de un lot de 45 de 
sportivi care vor participa la con
cursurile de atletism, natațte, tl~ 
lupte, canotaj, polo pe apă și fot
bal. Knejevici a adăugat că 
gătirile sportivilor iugoslavi 
vederea Jocurilor Olimpice 
în plină desfășurare și că numele 
sportivilor care vor face deplasa
rea va fi cunoscut la sfîrșitul 
lunii septembrie. Călăreții iugo
slavi vor lua parte de asemenea 
la Jocurile Olimpice equestre de 
Ia Stockholm-

D. Knejevici a vorbit apoi des
pre intensificarea relațiilor inter
naționale ale sportivilor iugo
slavi în ultimii ani. El a subli
niat că normalizarea legăturilor 
dintre sportivii romîni și iugoslavi 
constituie un fapt îmbucurător 
care a fost primit cu satisfacție 
de cercurile sportive 
slavia. D. Knejevici 
remarce că mișcarea 
R.P.R. a făcut mari 
ultimul timp și a 
performanțe obținute 
romîni la fotbal, v

tir,

pre- 
în 

stnt

în rîndurile 
de membri, 

obținut suc- 
cu seamă în 
popularizarea 

vo’.eiu- 
înotu'.ul.

dispoziția tinerilor dor- 
facă sport. In viitorul a- 
vor fi date în folosință 
sală de sporturi la Bel- 
alte numeroase stadioane 
sportive în capitalele re-

Echipele de volei (băieți și fete) 
Locomotiva București 

se deehs*Tază in R. P. Bulgaria
Echipele masculină și feminină 

de volei ale colectivului Locomo
tiva București vor pleca în ziua de 
5 iunie în R. P. Bulgaria unde vor 
susține cîteva Jntîlniri. Jocurile vor 
avea loc în orașul Dimitrovo în 
zilele de 7, 8, 9, și 10 iunie, în 
compania primelor trei clasate în 
campionatul Bulgariei.

din lugo- 
a ținut să 

sportivă din 
progrese în 
citat cîteva 
de sportivii 

___volei, baschet, 
tenis de masă, canotaj academic,

tir etc. „Consider a spus Kne
jevici, că legăturile între sportivii
țărilor noastre — legături care

Iug >slavia •—
au avut o veche tradiție — vor 
fi foarte utile. Sportul apropie 
pe oameni și contactele între spor
tivi vor contribui la o cunoaștere 
mai bună a popoarelor noastre- 
Ne vom strădui ca în viitorul a- 
propiat sportivii romîni și cei iu
goslavi să se întâlnească cit mai 
des în cadrul tuturor discipline
lor sportive".

Vorbind despre participarea Ro- 
mîniei și Iugoslaviei ‘ la campio
natele mondiale de fotbal, Kne
jevici a considerat că grupa eli
minatorie Romînia — Iugoslavia 
— Grecia este o serie echilibrată 
și că este dificil să anticipezi pe 
câștigătorul ei. „In ceeace ne pri
vește — a adăugat el — sîntem 
satisfăcuți că vom întilni din nou 
valoroasa echipă de fotbal, a Ro- 
mîniei. După toate probabilitățile, 
în afara celor două meciuri pe care 
trebuie să le susținem în cadrul 
grupei, vom juca meciul revanșă 
programat la București. Ne bu
cură că vom vizita Bucureștiului 
și că echipa noastră va juca în 
fața publicului bucureștean, recu
noscut pentru competența și spor
tivitatea sa. Ne bucură de aseme
nea că vom reîntîlni echipa na
țională a Romîniei, pentru că do
rim să obținem revanșa. Pentru 
această întîln'ire însă, foarte difi
cilă. echipa noastră va trebui să 
se pregătească cu toată atenția.

(Agerpres)

!

I

De pe pistele de atletism
B&RTENIEV A ALERGAT 10,3 PE 1OO m. 

• RECORDUL MONDIAL AL LUI B. JUNG • 13,7 S£C.
PE 120 YARZI GARDURI

BUDAPESTA, . 29 (prin tele
fon). Concursul internațional- de 
pentatlon modern care a început 
duminică la Budapesta a conti
nuat luni cu proba de scrimă 
(spadă electrică la o tușă) și 
marți cu întrecerile de tir. Și de 
această dată rezultatele obținute 
au fost mult diferite față de cele 
scontate, în fruntea surprizelor 
situîndu-se victoriile lui BenedeK 
(spadă) și Viszontay (tir).

Reprezentanții noștri au avut o 
bună 
nînd 
toate 
nale. 
rilor, 
în luptă pentru primul loc (a ter
minat pe locul V cu 3 victorii 
mai puțin decît primul clasat), 
iar echipa noastră a terminat pe 
locul IV, înaintea puternicelor 
formații ale U.R.S.S., R.P.U I, 
R. P. U. III și R. Cehoslovace.

Proba de tir a fost dominată 
de comportarea foarte, bună a re
prezentanților Uniunii Sovietice a 
căror echipă s-a clasat pe primul 
loc la o diferență de 160 puncte 
față de următoarea. (Ungaria II).

După trei zile de concurs, el
vețianul Vetherly a trecut pe pri
mul loc Ia o diferență de 1,5 de 
vechiul pentatlonist maghiar Be- 
nedek. Reprezentativa noastră se 
găsește tot pe locul VI înaintea 
formațiilor Uniunii Sovietice și 
R. Cehoslovace.

Iată rezultatele înregistrate îa 
scrimă, tir și după trei - zile : 
SCRIMA: 1 Benedek (R.P.U. II) 
963 p. — 25 v„ 2. Torek (R.P.U. 
indiv.) 926 p. — 24 v., 3. Raki- 
tianski (U.R.S.S.) 926 p. — 24 v„ 
4. Minder (Elveția) 889 p. 
v., r - --------------------

comportare la scrimă, obți- 
cele mai bune rezultate din 
concursurile lor internațio- 
Pînă spre sfîrșitul întrece- 
Victor TeodoresCu s-a găsit

p. — 15 v., 31. W. ROMAN 519
— 13 v.; echipe: 1. R.P.U.
—• 2415 p. 2. Elveția 2415 p., 
R.P.U rezerve 2190 p., 4. R.P.R. 
2100 p. TIR: 1. Viszontay (R.P.U. 
indiv.) 900 p. — 190 p.. 2. Ta- 
bolty (R.P.U. III) 900 p. — 190 
p., 3. Cerny (R. Ceh.) 880 p.
— 189 p... IC. V. MANCIU 800 p. 

185 p„ 18. TEODORESCU 700
— 180 p„ 19. STOENESCU 680
— 179 p., 22. POPESCU 660
— 178 p„ 32. ROMAN 380 p.

P- 
II 
3.

P 
P- 
P- . .
— 168 p„ 33. VENA 360 p. — 163 
p. Echine: 1. U.R.S.S. — 2460 p., 
2. R.P.U. II 2300 p„ 3-4. Elveția 
și R. Cehoslovacă 2260 p..- 5.
R.P.R. 2160 p.. 6. R.P.U. rezerve 
2100 p.. 7. R.P.U III 2080 p., 8. 
R.P.U I 2040 p.

Clasament general: 1. Vetherly 
(Elv.) 2759,5 p„ 2. Benedek (R.P.U. 
II) 2758 p„ 3. Kovacs (R.P.U. II) 
2648 p... 14. TEODORESCU 2314,5 
p., 15. MANCIU 2305,5 p„ 16. 
POPESCU 2297,5 p„ 19. STOE
NESCU 2263 p„ 27 VENA 1906 
p., 33. ROMAN 1529 p.-, echipe: 
1. R.P.U. II — 7812,5 p., 2. El
veția 7600 p., 3. R.P.U. I 7425 
p., 4. R.P.U. III 6775 p., 5. R.P.U 
rezerve 6720 p„ 6. R.P.R. 6717,5 
P-, 7. U.R.S.S. 6120 p.. 8. R. Ce
hoslovacă 6055 p.

I. MUREȘANU
antrenor

Spartak Moscova conduce 
în campionatul U.R.S.S.

• L.

U.R.S.S.

Recent, la Kiev, sprinterul Leo
nid Barteniev a parcurs distanța 
de 100 m. în 10,3 sec- egalînd 
recordul țării. Doar Suhariev și 
Sanadze au mai reușit să obțină 
același rezultat. In aceeași zi, 
la Moscova, Vladilen Mariin a 
realizat 10,4 sec. pe o distanță 
egală, îndeplinind norma de maes
tru al sportului. Olog Fedosiev a 
sărit 7,50 m. în lungime. Alte re
zultate : suliță femei: V. Roolaid 
53,32 m-; L. Maremeae 51,05 m.; 
I. Iaunzme 49,36 m.; greutate băr
bați: F. Pints 16,69 m.; H. Hei- 
naste 16,54 m.; 100. m. bărbați: 
I- Karpiuk, V. Stupak 10,6 sec.: 
A Levando (17 ani) 10,7 sec.; 
100 m. femei: L. Piutsepp 12.0 sec.

Intr-un concurs desfășurat 
Tallin mărșăluitorul B. Jung

Za 
a 

stabilit un nou record mondial in 
cursa de 20 km. cu timpul de 
lh 30:00,8. Vechiul record apar
ținea compatriotului său Golubnicii 
și era de lh 30:02,8-

POLONIA

Intr-un concurs de atletism des
fășurat la Staiinogrod s-au reali
zat cîteva performanțe remarcabile. 
Astfel, la lungime Grabovski a 
sărit 7.47 m., iar Austulewicz a a- 
runcat greutatea la 15,89 m. La 
Stalinogrod Janiszewski a sărit 
4,40 m. la prăjină.

STATELE UNITE

Rezultate bune au fost înregis
trate într-un concurs desfășurat 
în localitatea Modesto din 
fornia : 120 yarzi garduri: 
13.7 sec.: greutate O’Brien

Cali-
Davis
18.Î8

m.; prăjină: Gutowski 4,59 m.; 
suliță: Young 73,45 m.; lungime: 
H. Beli 7,905 m.

ANGLIA

La Manchester au avut loc cam
pionatele universitare ale Marii 
Britanii. Cu acest prilej s-au rea
lizat cîteva performanțe de valoa
re. Atleta engleză Hopkins a reu
șit să treacă ștacheta ridicată 
la 1,682 m. la proba de săritură 
în înălțime, să sară 5,958 m. în 
lungime și să parcurgă distanța 
de 80 m garduri în 11,5 sec. 
Proba de 3000 ,m. plat s-a înche
iat cu victoria cunoscutului atlet 
Gordon Pirie, care a obținut tim
pul de 8:09,4. Proba de 1 milă a 
luat sfîrșit de asemenea cu 
zultat bun : Derek Johnson

DE PRETUTINDENI

un re-
4:06,8-

stabilitDanielson (Norvegia) a 
un nou record al țării sale în pro
ba de aruncarea suliței, reușind 
76,21 m.

Aruncînd discul la 48,80 m. atle
ta japoneză Toyoko Iosina a sta
bilit un nou record al Japoniei.

TREI LUPTĂTORI

Concursul de aeromodelism 
de la Budapesta

BUDAPESTA 30 (Agerpres). — 
MTI transmite :

Pe aerodromul Dunakeszi din 
apropierea Budapestei au continuat 
marți întrecerile din cadrul con
cursului internațional de aeromo- 
delism la care participă sportivi 

Chineză, R.P.R., 
R. Cehoslovacă, 
și R.P. Ungară

din U.R.S.S., R.P.
R D. Germană,
R P.F. Iugos'avia
Participanții s-au întrecut în pro
ba pentru categoria propulsoare. La

individual pe primul loc s-a cla
sat Czizek (R. Cehoslovacă) cu 
900 puncte, urmat de Matveiev 
(U.R-S.S.). Benedek (R. P. Unga

ră), și Naether (R.D. Germană). 
Reprezentantul R.P.R., Budai, s-a 
clasat pe locul 6, Pe echipe vic
toria a revenit formației R Ceh> 
slovace. Locurile următoare au 
fost ocupate în ordine de echine'e 
R.P. Ungare, R.D. Germane, R.P 
Chineze. R P R., U.R.S.S. și R.P.R 
Iugoslavia.

ISTANBUL 30 (Prin telefon).— 
Marți după-amiază a avut loc des
chiderea festivă a întrecerilor de 
lupte clasice din cadrul „Cupei 
Mondiale”. Pe stadionul „Mihat 
Pașa“ au fost prezenți peste 5.000 
spectatori care au urmărit pînă 
noaptea tîrziu întîlniri viu dispu
tate La aceste întreceri participă 
89 concurenți din 16 țări: U.R.S.S., 
Turaia. R.P.F. Iugoslavia, Siria, 
Saar, Germania occidentală. R. P. 
Romînă. R. P. Polonă. Egipt, Ita
lia, Liban, Elveția, Franța, Fin
landa. R. P. Bulgaria, Austria. Pe 
categorii s-a fixat, după efectua
rea cîntăririi concurenților, ur
mătoarea participare: cat. 52 kgr.: 
11. cat. 57 kgr.: 12, cat. 62 kgr.: 14, 
cat. 67 kgr.: 13. cat. 73 kgr.: 14, 
cat. 79 kgr.; 11, cat. 87 kgr și 
grea: cîte 7.

Este de remarcat că întrecerile 
încep după-amiaza pe o vreme 
frumoasă și caldă și continuă sea
ra tîrziu cînd vremea se răcorește 
simțitor. O altă observație, de 
data aceasta în legătură cu ar
bitrajul: acei care au avut posibi
litatea să urmărească întrecerile 
internaționale din ultimii ani își 
dau seama că aci — cei puțin

— 23
5. V. TEODORESCU 852 p. 

22_v... 13. C. VENA 741 p. —19 p
593
593

21. -1). POPESCU 630v.,
— 16 v„ 27. A. STOENESCU 
p. — 15 v., 29. V. MANCIU

Tenismenii australieni 
învingători la Praga

PePRAGA 30 (prin telefon), 
terenurile de tenis ale asociației 
Spartak Motorlet din Praga au a- 
vut loc luni și marți întreceri de 
tenis în cadrul cărora au evoluat 
jucătorii australieni Hoad, soția 
acestuia și Candy, lată rezultatele 
înregistrate : Hoad — Javorsky 
6—3, 7—9, 6—4, 6—0.-Candy — 
Krajcik 2—6, 7—5, 6—3. 6—4. Ju- 
cătoarea cehoslovacă Elgrova a 
întî’nit într-un singur set pe jucă- 
toarea Hoad. care a cîștigat cu
6— 3.

Marți s-au desfășurat jocurile: 
Hoad — Krajcik 6—2, 4—6, 6—2. 
Candy — Javorsky 6—4, 4—6,
7— .5. A urmat apoi meciul feminin 
dintre Gazdikova și Hoad. S-au 
jucat numai două seturi- Primul 
a revenit jucătoarei australiene cu 
scorui de 6—3, iar cel de la doilea 
jucătoarei cehoslovace cu 6—2. 
Intîinirea de dublu bărbați dintre 
Hoad 
Zabrodsky a fost oprită în 
al trei'.ea 
Javorsky. 
a fost: 3—6, 8—6, 5—I.

In campionatul de fotbal al 
U-R.S.S. au mai rămas de jucat 6 
meciuri pînă la încheierea turului 
acestei populare întreceri. Luni 
și marți s-a desfășurat o nouă 
etapă a campionatului, care a pro
gramat 5 meciuri. Intîlnind echipa 
Ț.D.S.A., echipa Dinamo Kiev a 
încheiat meciurile primei jumătăți 
a campionatului. Victoria a revenit 
cu scorul de 2—1 dinamoviștilor, 
(nu echipei Ț.D.S.A. cum dintr-o 
greșeală de transmisie a apărut în 
numărul nostru de marți). O nouă 
victorie a repurtat echipa Bure
vestnik Chișinău, care a întrecut 
Rezervele de Muncă din Lenin
grad cu 2—1. Torpedo Moscova 
a învins cu 3—1 pe Zenit, iar 
Dinamo Tbilisi cu 2—0 echipa Ca
sei Ofițerilor din Sverdlovsk. 
Meciul Spartak Moscova-Dinamo 

" î derbiurile cam- 
sfîrșit nedecis 
In felul acesta 

a turului va 
ultima etapă.

Moscova, unul din 
pionatului a luat 
cu scorul de 1 — 1. 
echipa cîștigătoare 
fi decisă abia 
înaintea căreia 
următorul:

în
clasamentul este

Candy și Javorsky — 
setul 

din cauza rănirii lui 
Rezultatul pînă atunci

Spartak
Torpedo 
Burevestnik 
Dinamo Tbilisi 
Dinamo Kiev 
Dinamo Moscova 
Ț.D.S.A.
Zenit
Lokomotiv
Rezervele de 1 
Șahtlor
Casa Ofițerilor

Muncă

IO 6 2 1 27:11 15
10 6 2 2 22:14 14
10 6 1 3 22:13- 13
10 4 4 2 16:10 12 

3
3
3
1
3
1

11 
io 
io
10

9
10 
10

2
2
4
2
4
5
4

10 2 1 7

12:13
14:13 
18:18 
11:14 
13:11 
11:18
8:19

10:25

ROMÎNI in finala „cupei mondiale I»

pînă . acum—arbitrajul este cu 
mult sub nivelul pe care-l impune 
un concurs de talia acestuia.

Marți după-amiază toți cei șase 
concurenți romîni au susținut me
ciuri obținînd următoarele rezul
tate: cat. 52 kgr.: D. Pîrvulescu 
învinge la puncte pe H. Weber 
(Germ, occ.) și este declarat în
vins în fața lui Attis El Sayed 
(Egipt). Această decizie nedrep

tățește flagrant pe D. Pîrvulescu. 
care a reușit singura acțiune din 
tot meciul, cat. 57 kgr.: Fr. Hor
vath învinge la puncte pe Jorzekin 
(R. P. F. Iugoslavia), cat. 62 kgr.: 
M. Sole învinge la puncte pe Ad- 
nam Zalues (Siria), cat. 67 kgr.: 
Gheorghe Dumitru este învins prin 
■tuș de către Delcev (R.P. Bulga
ria) din cauza neatenției de care 
a dat dovadă, cat. 73 kgr.: V. 
Bularca învinge prin tuș pe Ju- 
kub (Liban), cat. 79 kgr.: M. Be- 
Jușica este întrecut la puncte de 
Dobrev (R. P. Bulgaria).

Alte rezultate: cat. 52 kgr.: At- 
tia (Egipt) b.p. Solovev (U.R.S.S.), 

cat. 57 kgr.: B. Gurevici (U.R.S.S.) 
b.p. I. Hodos (R.P.U.), cat 62 kgr.: 
V! Staschevici (U.R.S.S.) b.p. 
Rogov (R.P.B.), cat. 67 kgr.; VI.

Rosin (U.R.S.S.) b.p. Lehtonen 
(Fini.), Benedetti (It.) b.p. Tarr 
(R.P.U.) cat. 73 kgr.: VI. M'aneesv 
(U.R.S3.) b.t. Parmiert (Fr.). 

cat. 79 kgr.; Kartojia (U.R.S.S.) 
b.t. Roumarot (Liban), Punkari 
(Fini.) b.p. Mustafa (Egipt), cat. 
87 kgr.: Tkacev (U.R.S.S.) b.p. 
Sus (R.P.F.I.), Siracov ‘
b. t. Bulgărelli (It).

★
ISTANBUL 30 (Prin 

Azi (N.R. miercuri) au 
întrecerile de lupte clasice, 
asistat peste 10.000 
Timpul a fost nefavorabil, praf și 
apoi ploaie. Luptătorii romîni au 
obținut succese remarcabile: ast
fel 3 dintre ei și anume Pîrvu
lescu, Horvath și Bularca vor 
lupta în finalele categoriilor res
pective. Iată unele rezultate: 
Pîrvuilescu b. t. 13 Solovev 
(U.R.S.S.), Horvath b. t. 9 Bru- 
nettini (Fr.) și pierde la puncte 
la Petrov (R.P.B.), Sole b. p. 
Goloșin (R.P.F.I.) și pierde la 
puncte la Mustafa (Egipt!, Gh. 
Dumitru b. p. Schmittner (Germ, 
occ.). Bularca b. t. Bruekman 
(Elv.), Belușica pierde prin tuș 
la Hess Horst (Germ. occ.).

(RP.B.)

telefon), 
continuat 

Au 
spectatori.
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