
Ne-au sosit oaspeți dragi: 
baschetbaliști și baschetbaliste din R. P. Chineză

O parte din delegația baschetbaliș tilor din R. P. Chineză, în holul 
hotelului Ambasador. (Foto: M. MATEI)
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Selecționata divizionară a întrecut 
destul de ușor pe Anderlecht: 3*1 (1*1)

Celor care au urmărit evoluția 
selecționatei studențești a R.P. 

Chineze, le aducem o veste plă
cută: din lotul baschetbaliștilor 
care ne vizitează acum tara fac 
parte și Chen Wen ping și 
Chang Chang lu. binecunoscut și 
aoreciati pentru jocul lor foarte 
spectaculos. Precizăm însă, că 

acești doi valoroși spor .ivi care 
au stfrnjt multă admirație, au 

venit acum în calitate de antre
nori ai echipei masculine a RP. 
Chineze, care va evolua începind 
de sîmbătă în Capitală și în al
te cîteva orașe ale tării. Baschet- 
balistii chinezi au sosit In tara 
noastră feri dimineață, iar în 

cursul după amiezii am avut 
plăcerea să întîmpinăm. tot la 
«ero-gara Bănoasa, pe cele 15 
jucătoare care! aierătuiesc lotul 

echipei R.P. Chineze.
In puținul timp pe care l-am 

petrecut în compania baschetbaliș- 
tilor și baschetbalistelor din R.P. 
Chineză am putut face unele ob
servații Oare pot fi interesante 
pentru iubitorii aqestui ioc. In 
primul rînd, baschetbaliștii chi

nezi „au crescut". Nu ne referim 
însă la vîrstă, a cărei >nedie o- 
glindește tinerețea echipei, ci >• 
înălțime. Echipa masculină ate 

acum elemente de peste 1,90 m.. 
iar restul jucătorilor au și ei o 
talie destul de înaltă.

Atletele din Italia, R. Cehoslovacă și R. P. Romînă 
sînt gata să-și măsoare forțele

La sfîrșitul acestei săiptăminl 
se vor petrece două importante 
evenimente atletice internaționale, 
tn oare sînt angrenați și repre
zentanți ai atletismului nostru. 

Echipa feminină s-a deplas-at în 
Italia pentru meciul triunghiular 
de la Neapole, la care iau parte 
și formațiile R. Cehoslovace și 
Italiei, iar un grup de atleți va 
pleca în cursul acestei zile la So
fia pentru a participa la cea de 
a doua ediție a Campionatelor in
ternaționale de atletism ale R.P. 
Bulgaria.

Iată dar, că iubitorii .atletismu
lui vor «ta de data aceasta lingă 
amar atlete lor de radio, oni vor 

aștepta cu nerăbdare apariția zia
relor pentru ,a cunoaște rezulta
tele care-î interesează, în loc sâ 
ocuoe unul din locurile tribunelor 
de la stadionul Republicii, Dinaimo 
sau Tineretului!. De altfel, în ulti
ma vreme at feții noștri fruntași 
și-au împărțit ’ activitatea tatre 

pistele din țară și cele de peste 
hotare. In momentul de față, atle. 
tismul nostru este bine cunoscut 
în Europa șl alinierea la startui! 
unor concursuri internaționale a 
lui Șofer, Wiesenmayer, Savel sau 
Iolanda Balaș este un fapt dorit 
s; apreciat de publicul cunoscător 
din oricare țară de pe Continent.

Sportivii romini participă Ia mai multe concursuri 
internaționale de tir

Azi dimineață a părăsit țara 
ldtul trăgătorilor de armă liberă 
calibru redus și calibru mare, 
car3 va participa la întîlnîrile bi
laterale R. P. Romînă—Danemarca 
și R. P. Romînă—Finlanda, pre
cum și Ia concursul internațional 
de la Budapesta, din prima de
cadă a lunii iulie. MeciuL-cu Da
nemarca va avea loc la *24 iunie 
Ja Copenhaga, numai la probele 
de armă liberă caSbru redus, iar 
cel cu Finlanda se va desfășura 
ta Helsinki la §fîrșițul lunii, dfo-

lată acum și loturile echipelor 
R.P. Chineze, a căror evoluție 

o vom putea urmări începînd de 
sîmbătă pe terenul special amena
jat îr.' incinta Stadionului Re 

publta’i: fete: Ian Fu Iun, Chen 
Shi c'fun (antrenori), Chan I 

sean, Siu Min, Ma Shen mei, 
Chen Iu lean, Tian In pin, Chou 
Chen iun, War: Sia fei, Shen Tan

PROGRAMUL PRIMELOR 
ÎNTRECERI:

SIM BATA, Stadionul Repu
blicii (intrarea pr'.n strada 
Putui cu apă rece): ora 19: 
festivitate de deschidere; ora 
19,30: selecționata Știința—e- 
chipa R. P. Chineze (fe
minin) ; ora 21: C.C.A.—echi
pa R. P. Chineze (masculin).

ni, Sin Wei li; Ge Li li, Hu In si, 
Ian Tse, Pan Shop kan, Tao .Io 
stan, LiShou fen; băieți: ChenWen 
ping, Chang Chang lu (antrenori), 
L:u Kt*et i, War.g Ch-to yn, l.iu 
Foh chu, Chu Feng kang, Chu 
Feng heng, Yu Yvân Hsi, Yang 
Po yung, Wang Li fa. Chien Chen 
hai, Chang Hsi Shan, Chia Chin 
sheng, Lu Lien han, Pej Chin 
«herjg. Pang Shih hou, Tsai Chi 
cbie.

In preajma medului triun
ghiular de la Neapole, pri
mul de acest gen, am ținut să 
cunoaștem și pregătirile lotului 
cehoslovac. De aceea ne-am adre
sat conespondentuiui nostru din 

Pnaga.
Iată ce ne-a comunicat telefonic 

J. Pejchair :
„Reprezentativa feminină de at

letism a R. Cehoslovace și-a tn- 
cheict pregătirile și urmează să 
plece spre Neapole în cursul di
mineții de vineri. Atletele ceho

slovace care fac parte din echipa 
reprezentativă au concurat în ca
drul întrecerilor „Memorialului 
Rosicky*, care a constituit ultima 
lor verificare înaintea acestui con
curs. Rezultatele înregistrate au 
fost satisfăcătoare ceea ce ne face 
să sperăm la o comportare bună 
tn cadrul întâlnirii triunghiulare. 
Astfel, atleta Mertova a stabilit un 
nou record al țării ta aruncarea 
discului cu 48.94, Dana Zatopkova 
a realizat 52,24 m. la aruncarea 
suliței, iar Rozkoșna a sărit în 
lungime 5,72 m.

In genere atletele cehoslovace 
au dominat întrecerile cu except 
ția probei de aruncare a greutății 
care a revenit atletei Lutge 
(R.F.G.)".

putîndu-se probele de calibru re
dus și cele de armă liberă cali
bru mare.

Lotul țării noastre este alcătuit 
din maestrul emerit al sportului 
Iosif Sîrbu și din maeștrii spor
tului Henri Herșcovici, Constantin 
Antonescu și Nicolae Cojocaru.

Peste cîteva zile va pleca din 
țară și lotul trăgătorilor de pis
tol, care va participa la întrecerile 
de )a Helsinki. Budapesta și din 
Suedia,

Au fost unii spectatori, mai.-, 
ușor impresionabili și mai pripiți, 
care au spus — ieri după termi
narea meciului de pe stadionul 
Republicii — că „dacă această se
lecționată divizionară juca dumi
nică cu Suedia, ar fi ciștigat...".

Este adevărat că echipa care 
ne-a reprezentat ieri în fața cam- 
pioainei Belgiei a adus celor peste 
30.000 de spectatori satisfacția u- 
nei victorii (clară, meritată), a 
unui joc mai interesant prin vioi
ciunea și adesea prin spectaculo
zitatea sa, a unei mai evidente 
dorrnți de a găsi drumul cel mai 
scurt spre poartă, dar toate aces
tea nu trebuie să ducă la concluzii 
premature. Trebuie să judecăm 
cele două echipe („naționala" de 
duminică și selecționata divizio
nară de ieri) în funcție de adver
sarii întâlniți, de valoarea lor, de 
tactica de joc adoptată, de însăși 
„miza" jocului, de condițiile gene
rale în care s-a desfășurat întâl
nirea, atît de deosebită una de 
alta. De aceea, nu ne vom ralia 
unor asemenea opinii care preco
nizează schimbarea radicală a lo
tului A pentru meciul cu Norve
gia, dar susținem și noi părerile 
manifestate de cei care au apre
ciat că unii din jucătorii care au 
evoluat ieri își găsesc indiscutabil 
■locul și în lotul A. In plus, cre
dem că nu greșim cu nimic afir- 
mînd că jocul de ieri a plăcut mai 
mult decît cel cu Suedia. Tînăra

Asupra lotului italian ne-a dat 
lămuriri Sergio Neri, din redacția 
lui „Corriere dello Sport* din 
Roma :

„Meciul triunghiular de atletism 
dintre echipele feminine ate Ceho
slovaciei, României și Italiei pre
ocupă mult cercurile sportive de 
aci. In vederea unei cit mai bune 
comportări, echipa italiană a fost 
convocată încă de acum o săotă- 
mtnă la Peruggia, unde își desă
vârșește pregătirile sub îndruma
rea antrenorilor Ranni și Cucochi. 
In lot au fost se'ecționate acele 
atlete care de-a lungul campiona
tului intercluburi au realizat cele 
mai bune performanțe. La sfirșitul 
acestei scurte perioade de pregă
tire, lotul de atlete va pleca d'rect 
la Napoli. Aci, echipa italiană va 
fi condusă de comisarul tehnic al 
federației italiene de atletism 
Giorgio Oberweger.

A fost definitivată echipa care 
va lua startul concursului de du
minică :

100, 200, 4 x 100 m.: Adis (To
rino), Bertoni (Bergamo), Ferrario 
(Bergamo), Greppi (Bergamo), 
Leone (Torino), Musso (Udine), 
Peggian (Padova). 80 m. g.: - 
Greppi, Musso. înălțime: Gardi 
(Pisa), Paternoster (Roma). Lun
gime: Fiassio (Tor'no), Matana 
(Bergamo). Greutate: Colleto (To
rino), Paternoster. Disc: Pater
noster, Ricci (Bergamo). Suliță: 
Paternoster, Turd (Bergamo). Re
zervă: Conti (Torino)".

In cursul dimineții de ieri, au 
.părăsit capitala pe calea aerului 
și atletele din lotul nostru, înso
țite de antrenorii: Vasile Dumi
trescu și Irina Tacorian. Iată cum 
a fost alcătuită echipa R.P. Romî- 
ne: 100 și 200 m.: A. Sicoe, I. Luță; 
4 x 100 m.: Sicoe, Copîndeanu. 
Luță, C. Ruse; 80 m. g.: A. Șer- 
ban, L. lung; înălțime : I- Balaș,
E. Mayer; lungime: I. Knobloch, 
M. Mariș; greutate: A. Roth, E. 
Scherer; suliță: A. Zimbreșteanu,
I. Miklos; disc; L Manoliu, P. 
Lukacs. ■ 

noastră selecționată divizionară, în 
care au apărut o serie de ele
mente noi, a dat satisfacție, a fă
cut un joc remarcabil, cu atlt mai

MERMANS

mult cu eît a avut în față un 
adversar ca,re — deși a invocat 
scuza oboselii unui turneu — s-a 
prezentat la înălțimea prestigiului 
de care se bucură în fotbalul eu
ropean.

3—1 este un scor care vorbește 
de la sine, dar — după număruil 
ocaziilor de gol care au intervenit 
la cele două porți — socotim că 
ne dezavantajează. Formația noas
tră a dominat mai mult și atacu
rile sale, construite simplu, rapid, 
au însemnat de fiecare dată pro
bleme greu de rezolvat pentru a- 
părarea belgiană. Meritul princi
pal al selecționatei a fost acela 
că a jucat mult pe jos- Atacurile 
au fost purtate variat, pe o aripă 
și pe alta, au avut agresivitate, 
IlioâUtate. Cu excepția lui Sereda i 
și — oarecum — a lui ITașotș ca 
extremă, ceilalți atacanți au dat 
satisfacție. O mențiune specială 
merită rapidul și perseverentul Da
vid care de multe ori a „tras* 
după sine toată echipa. Olaru s-a 
mișcat mai mult decît Ciosescu, 
iar Dinulescu a corespuns sarci
nilor, ca și Hașotă care — ca 
inter — ni 8-a părut mai bine in
spirat. Cît despre restul echipei, 
prea multe nu sînt de spus. Apă
rătorii au jucat toți la valoarea 
tor normală, dar unele intervenții 
ale lui Dungu și Caricaș merită 
și de la noi sublinierea pe care 
le-au acordat-o ieri aplauzele spec
tatorilor. Dintre halfi, Bodo a .■ră
mas dator" la mai multe interven
ții decît Știrbei; amîndoi, utili e- 
chipei.

Portarul belgian Week, făcut „sandwich" de Dinulescu și Culci, nu
poate ajunge balonul (Foto; M. MATEI), 1

Anderlecht -a jucat mai slab îa 
prima repriză și la începutul celeL 
de a doua, dar — cam din minu-, 
tui 60 — Mgienii au început să. 
practice un joc excelent, făcîndu- 
ne să remarcăm în special apre
ciabilul nivel de tehnică indivi
duală pe care-1 posedă campionii 
belgieni, din rîndwile cărora arm. 
remarcat ieri pe Orlans (rapid, aer 
gresiv, bun șuteur, corespunzător" 
în toate posturile atacului), pe cei 
doi mijlocași Lipens și Vander-- 
vitt, pe portarul Week, pe Vatvden- 
bosch II și pe masivul fundaș Cu- 
tot.

încă din primele minute ata* 
cenții noștri asaltează poarta ad
versă. In min. 3 Week respinge 
un șut puternic al lui Dinulescu, 
după oare Ciosescu șutează puter
nic fn bairă. Dominăm, dar apă-1 
rătorii belgieni sînt „la post". W 
mini. 25 ratează Vandeniboech I4 
la fel, mai tîrzdu, Dinulescu și S<m 
redai. In mm. 38, Mermans, scă
pat singur spre poartă este faultat 
în careu și lovitura de la 11 mr» 
tri esite impecabil transformată de 
către Vandenbosch I. Stooruil de
1-0  nu stă decît un minut pe ta
bela de marcaj, pentru că în prri 
tna acțiune care urmează « echi
pei noastre, David marchează pta> 
sat, lingă bacă: 1-1. Repriza sa 
termină in nota de accentuată su
perioritate a selecționatei noastre, 
care presează — în continuare — 
și după pauză. Intre minutele 48 
și 60, selecționata noastră bene
ficiază de 4 camere si are ocazii 
de gol prim Otaru și Hașotă. Iată 
însă că — tocmai ctad Anderlecht 
„iese" la atac — jucătorii romtnî 
iau conducerea. Sbircea, avansat 
.adine in terenul advers, trimite 
Iul David care înscrie joe, la colț.. 
Pe rînd. De Driver și Hașotă au 
ocazia să modifice scorul. In mta. 
80. Hașotă M deschide în adlîiw 
cime pe Olaru, care pătrunde în 
careu și înscrie: 3-1. De reținut, 
din fazele care urmează : o bară 
a bel! cri anilor (Vandenbosch M, 

mim. 82), o mare ocazie natală de 
Olaru (mln. 83) și o intervenție 
salutară a lui Dungu, la un „cap* 
al lui Vandenbosch II (min. 89)i

Au jucat formațiile:
Selecționata divizionară: Dunk 

gu-Sbîrcea, Caricaș, Soare-Bodo, 
Știrbei-Hașotă (din mln. 70 Zeba-* 
ria), Seredaii (din tnîn. 70 Hașotăft 
Ciosescu (Olaru), Dinulescu, Dar 
vid.

Anderlecht: Week-Mathys, Dt 
Coster (din min. 20 DevogelaereT. 
Culot-Lipens, Vander viilt-De Drf» 
ver, Vandenbosch I, Mermans (OM 
lfcns), Ortans (Jurian), Vandent 

bosch II.
Arbitrul Carol Balia (R.P. Unn 

gară) a condus întitoirea cu acej 
eași competență pe care l-am ante 
mlrat-o la meciul de duminică, ol 
Srsedlia. j

RADU URZrCEANU /



f Turned echipei 3e lapte VojvoSni 
contribuție la dezvoltarea relațiilor sportive 

romino-iugoslave
Echipa de lupte a regiunii au

tonome Vojvodina (R.P.F. Iugo
slavia) care "întreprinde un turneu 
în țara noastră, este însoțită de 
ziaristul Murat Agov'c, redactor 
de sport la ziarul „Novisadi Dne- 
vni/t- După primul meci susținut 
de echipa iugoslavă la București, 
M. Agovic a scris pentru ziarul 
nostru un articol pe care-f publi
căm mai jos :

*Sînt foarte mulțumii că mi 
S-a dai ocazia să mă adresez
cititorilor „Sportului popular* si 
să-mi spun părerea as'isra tur
neului reprezentativei de lupte 
Wojvodina. cit și asuora xntîlnțrn 
ea Dinamo. Ceea ce ma impre
sionai mai malt a tost primirea 
cordială făcută echipei noastre.

CAMPIONATELE DE POPICE 
M£ ASOCIAȚIEI VOINȚA

11 La Roman și Mediaș s-a desfă
șurat de curînd faza de zonă a 
Campionatelor de popice ale aso
ciației Voința. Au participat re
prezentativele din București, Ro
man, Constanța, Rădăuți, T’g. Mu- 
/eș, Craiova, Pfoești, Sighișoara, 
Și Rm. Vâlcea. Flecare echipă a. 
fost formată din cite 6 jucători și 
2 jucătoare. S-au tras cite 200 de 
lovituri. întrecerile au [ost viu dis
putate și de calitate. Acest lucru 
îl confirmă cele 835 popice pe 
care le-a doborît maestrul sportu
lui Alexandru Andrei, din Bucu
rești, ca și rezultatele următorilor 
concurenți: Mariana Tomescu (Bu
curești) 362 p. d., Arăzeanu (Cra
iova) 812 p.d.. Mariana Andrei 
^■București) 352 p.d. și Aranka 
Szekeii (Tg. Mureș) 355 p.d.

In clasamentul pe echipe la Ro
man locul f a fost ocupat de e- 
chipa Voința București cu 5324 
puncte, urmata de Voința Roman 
4477 ptt., Constanța 4378 pct. și 
Rădăuți 4002 pct. La Mediaș cla
samentul a fost următorul: 1. Vo
ința,. Tg. Mureș 51.58 pct.; 2. Cra
iova 4950 pct; 3. Plpești 4901 
pot.; 4. Sighișoara 4811 pct.; 5. Rm. 
Vîlcea 4^68 pct. întrecerile finale 
vor avea Ioc la Crâaeva în zilele 
de 28. 29, 30 iunie șt 1 iuih'e.

din momentuf trecerii granifei și 
ptnă In prezent.

Folosesc acest prilej pentru ca," 
in numele întregii echipe .<<1 
mulfun-esc pentru această primi
re. Vom duce cu noi amintiri de 
neuitat. La întoarcerea noastră 
îi lugcvlavia vom aven de po
vestit numai lucruri frumoase des
pre poporul român șl despre svo*- 
tivii săi.

Cu toate că echipa Vojvodina 
a pierdut la un scor atit de ca
tegoric (7—1), cred totuși că ea 
și-a manifestat calitățile. Părerea 
mea personală este aceea că re
zultatul nu corespunde totuși ra
portului jeal de. forje. Nu cred 
că sînt greșit, tacă afirm că ar
bitrul Gallegati a defavorizat e- 
chipa Vojvod’na la cîteva tntllniri 
(cat. 62, 87 și grea). Aceasllt 
părere îmi este întărită de faptul 
că publicul s-a manifestat obiectiv 
împotriva unor decizii ale arbitru
lui.

Dar eu n 
lac valoar 
s-a preze 
mod spe 
Consider c

„Circuitul Munca 
este așteptat cu interes

de sportivii bucureșteni
Sînt

rile sportive în care lupta pen
tru întîietațe să fie tranșată cu 
atîta dîrzenie, în care spectacu
lozitatea să satisfacă în aseme
nea măsură exigențele celor 
care o urmăresc, ca proba de 
ștafetă. Se poate face o compa
rație .între proba de 4X100 m. 
plat și’ stafeta-combinată, în 
circuit, mai complexă, mai va
riată, pe care o organizează du
minică dimineața ziarul „MUN

doresc să scad de 
inamo. care 

I. In 
orvath.

namo — 
ul. Am 

. JiAmoase,
orii cni\ avutej/atitudine 
Astfel, tntil^rea poate 

elt cuvîfii ^iracterizată 
'Ăeneasiră.

Cred că^jgeastă vi£g 
—..'—llvei^Juvodinj/lKa i 
mult -ta dsSvplt^necș pf 
snortive Intre țările noid"’ si 
că sîiit create'-foate ponditșle pen
tru aieasta. -Ăi— \

Ca încheiere; f^tmsmit tUtlorllor 
„Sportului/p6pular“ tsțr călduros 
salut și le'lprom’t că ta ~ttțtoarce

rne a -în lugostavîa rtu voi 
...t'trzia să scriu despre această 
' nrpoa-să vizită".

Rcnrozcnțativa regiunii autono
me Vojvodina susține azi la Re
șița al doilea meci în compania 
reprezentativei asociației Energia. 
Aceasta va alinia următoarea for
mații: Juhcrsz (Ofi(erescu), l. 
Cernea. P. Popescu (!. Ponescul, 
Gh. Dumitru (D. Grozavu). V- 
Btilarca, I. lonescu, V. Onoiu. 
O. Forai.

Meciul va fi condus de cei doi 
arbitri neutri, italianul V. Gal- 
legati și turcul Ahmet Jenerer.

Vojvodina șl-a edins 
putut urmiPT întrece 
iar luptătorii aii 
sportivă, 
fi pe drețt cuvîni 
dreot pri^eneșuffa.

Cred ciUgeastă vij 
zentat'.vei ivodii

j a repre- 
contribui 

cțdaiorării
ta

rea 
Mir.
fru

CA". După cum se știe, la a- 
ceastă competiție participă, în 
7 schimburi, mărșăluitori, ci
cliști, motocicliști, canotori, 
înotători, atleți și atlete.

Moscoviții, de exemplu, urmă
resc cu mult interes în fiecare 
primăvară tradiționala ștafetă- 
combinată. competiție care în
trunește la start pe cei mai cu- 
noscuți sportivi ai Capitalei 
sovietice.

Pentru sportivii și spectatorii 
bucureșteni, acest gen de între
cere este aproape nou, pentru 
că în ultimii ani nici unul dfn 
colective n-a încercat să în
frunte dificultățile organizato
rice ale unei asemenea compe
tiții. Asta n-a împiedicat înșă 
asociațiile sportive să-și anunțe 
încă de pe acum participarea 
la întrecerea pe care o organi
zează ziarul „MUNCA". Numă
rul mare de înscrieri (Dinatno 
cu 2 echipe. Energia ctu-2 echi
pe, Voința, Locomotiva, Progre. 
sui, Recolta, Flamura roșie, 
Știința) dovedește interesul spor
tivilor din Capitală pentru com
petiția care se va desfășura du- 
rain’că. Startul în primul 
schimb (mărșăluitorii) se va 
da la ora 9 dimineața din Pia
ța Scînteii, iar celelalte schim
buri vor urma traseul alăturat.

CHl^rr

intr-adevăr rare întrece-

'•--li

Campiefiatd republican feminin de vele
clasa snipe, în plină desfășurare

de regatele 
republican 

yolă, hrtrecerile campionatului 
publican de snipe au fost avan
tajate ehiar de la început de un 
vînt favorabil, spre satisfacția ce
lor 16 echipaje concurente, repr-e- 
zentînd 4 asociații (Energia, Pro
gresul, Recolta,, Știința)Primele 
două regate — de marți și mier- 
.curr— au dat. cîștig de cauză e- 
«hipajelor M. Oprea-L. Mihai (E- 
aergia) și respectiv L Lugojanu- 
S. Simionescu (Progr.). In cla
samentul general 
3 echipaje — M

Spre deosebire 
centului ccmcurs

re
de 
re-

__ = i da- 
însă conduc alte 
Șpier-L. Slabaru

(Rec.), A. Predescu-J. Drăgoescu 
(Bnerg.), E. Irimiș-F. Predovicl 
(Progr.) — și aceasta datorită 

faptului că fiecare câștigătoare de 
regată-a avut cite o descalificare. 
De altfel, în general întrecerile 
sînt foarte disputate, lupta pentru 
titlu influențînd în .oarecare mă
sură comportarea în curșe, lucru 
confirmat șl de faptul că doar 7 
.echipaje au rămas nepenalizate 
pînă acum. Desigur disputa, ră- 
mîne deschisă și următoarele 3 
regate programate zilnic, de la 

orele 16, pe lacul Herăstrău, sînt 
decisive

«CEPE mii BE
Astăzi după amiază va avea loc 

la BușteiJ deschiderea tradițio
nalului turneu de șah rezervat 

Jucătorilor frur.tașr. Această fru- 
moașă competiție, care a ajuns

Cupa ziarelor la fotbal
Luni duipă-a'uiază. în cadrul 

Spartachiadei de vară a tineretu
lui, s-a disputat etapa a Vll-a a 
competiției de fotbal dotată cu 
,,Cupa Ziarelor". Iată mai jos re
zultatele tehnice: Sportul popular 
— Informația Bucureștiului 5-0 
ij(2-0); Scînteia Tineretului — Di
recția presei 2-0 (0-0), Scînteia — 
^Steagul roșu 4-0 (2.0), Apărarea 
1 Patriei — Elore 4-2 (2-0), Ager- 
,pres — Romînia Liberă 5-0 (3-0).

In urma acestor jocuri clasa
mentul are următoarea înfățișare: 
;a. Sportul popular
2. Apărarea Patriei
3. Inf. Buc.
4. Direcția presei 

■5. Steagul roșu 
I «. Agerpres
7. Setntela
8. Scînteia Tin.
5. Romînia Liberfi 

(M. Elitre

DE LA BUȘTENI
la cea de a treia ediție a sa, pro
mite și în acest an o întrecere 
interesantă.

Și-au anunțat participarea maeș
trii sportului P. Seimeanu, G. A- 
lexandrescu si P. Voiculescu, can
didata de maestru I. 
Costea. E. Crețulescu, 
E Nacht. Gh. Mititelu, 
berger. M. Șuta, M.
Radovici și V. Dunăreanu.

Turneul de la Bușteni este me
nit deci să aducă importante cla
rificări îr.r ierarhia șahiștilor, care 
doresc să revină pe primul plan 
al valorilor noastre în șah, ca 
și a unor tineri dornici de a se 
afirma din nou.

începe campscftiatul 
categoriei B la polo

Cu începere de duminică, acti
vitatea la natăție se îmbogățește 
cu o nouă și interesantă întrece
re : campionatul republican al ca- 

. țegoriei B ja polo, pe apă. Intrat 
în cel de al doilea an, campiona
tul cjjlegorieL-secuaie la noio în
trunește la start un’număr tic 12 
•ctiipe, ' din • diferite regiuni ale 
țării. Un fapt îmbucurător îl con
stituie atenta pregătirg a majori-' 
tatii echipelor participante. lUesi-j 
gur că succesul acestei competiții 
depinde în mare măsură și de fe
lul în care vor înțelege organi
zatorii să-și facă datoria. Conside
răm necesar să amintim cu acest 
prilej că atît în turul cît și în re
turul campionatului desfășurat a- 
nul trecut au existat numeroase 
lipsuri și în. ceea ce privește or
ganizarea și în desfășurarea jocu
rilor programate. Astfel, ar fi de 
dorit, ca în acest an să disnară 
practica amînării jocurilor fără 
motiv, lipsa nejustificată de Ia 
meciuri a unor echipe programate 
etc. Tot pentru buna desfășurare a 
acestui campionat este necesar ca 
bazinele afectat» acestui scop să 
fie bine amenajate.

Și pentru antrenorii echipelor 
participante avem cîteva propu
neri. In primul rînd, să-și îndrepte 
toată a'enția spre elementele ti
nere care au îndrăgit această ra
mură a natațier. Astfel se va a- 
sigura o mai

La sfîrșitul săptămînii trecut» 
|t-ă încheiat prima parte a campio. 
natului categoriei B la rugbi. In 
fruntea clasamentului seriei 1 se 
află echipa Minerul București, ur. 
mată de Progresul F. B. și Ști- 
ihța BucuTești. Menționăm" că,- ac. 
tuaia configurație -a clasamentu
lui acestei serii nu mai poate fi 
schimbată decît în toamnă, cînd 
se va disputa meciul restanță din. 
tre echipele studențești din Iași și 
București
1. Energia MIC Buc.
2. Progresul p.B.
3. Știința Buc.
4. Locom. Buzău
5. FI. r. Or. St.
6. Știința Galați
7. _ Știința Iași

8. Energia Ploești 
J). Progresul, TecucL
10. Energia C-ța

Meciul dintre

București și Flamura roșie Orașul 
Stalin, care s-a terminat cu sco
rul de 9-9, a fost cîȘtigat prin 
contestație de căire bucureșteni, 
deoarece adversarii n-au prezen
tat nici o legitimație laț această 
întâlnire.

In seria a Il-a, doar Progresul I 
București și Energia Tirnăveni au ’ 
jucat toate partidele din tur. Res^ 
tul echipelor >își vor disputa res
tanțele în' toamnă, lată 
mentul seriei a II-a- 
h. Știința Timișoara 
Z. Energia Republica

București
3. Progresul > 1. Buc.
4. Energia Tirnăveni
5. tocom. Cluj : n

_ 6. știința . Arad_____
7. Progr. I.A.T. Sibiu 7 2 2 3 35 : 84Ț13 
a-Lccțrț. Timișoara 7^3 3 32; 59 13
9. Energia Lupenl 8 1.1 6 22:192 19
10. Voința Cluj 4*8 0.2 6 9 : 72 10

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

Campionate! do gimnast‘eă mterasociațu 
de siioces

și clasa-

8 7 0 1 uo: z&M

4
5
5
6

o
1
1
1
1

1 80: 21 23
2 70: 13 23
4 34: 531»
4 (1: 5513
4 31: 30*13

s-a bucurat

Ha lie, E. 
D Drimer, 
A. G uns- 

Breazu. C.

sigura o mai mare combativitate 
jocurilor și în același timp tinerii 
podiști își vor putea ridica nivelul 
tehnic.

Prima etapă, programată dumi
nică 24 iunie, cuprinde următoare
le întâlniri: seria I-a : Energia
Cluj — Flamura roșie Lugoj; Vo
ința Timișoara — Voința Oradea; 
Locomotiva Timișoara — Știința 
Timișoara; seria a II-a : Știința 
București — Voința Tg. Mureș; 
Progresul Cluj — Flamura roșie 
Cluj; Voința București — Energia 
București.

Sîmbătă 16 și duminică 17 iunie 
s-a desfășurat la Tg. Mureș cam
pionatul interasociații la gimnasti
că pe anul în curs. Concursurile au 
avut loc în aer liber, în parcul 
sportiv „Voința". Acest lucru a 
permis ca în cele două zile ia în 
treceri să participe un număr mare 
de spectatori (aproximativ 3000),

Anut acesta campionatul infera, 
social ir a avut ca scop depistarea 
și stimularea tinerelor elemente, a 
căror cfeș’tere este atît de necesară 
dezvoltării gimnasticii sportive dîn 
țara noastră. Cele șase 
fete și șase de băieți, 
find asociațiile sportive, 
prins, spre deosebire 
cut, numai gimnaști 
de categoria a Il-a.

Coacurentele care 
echipele au dovedit

de 
Și

echipe de 
repr'ezen- 
au cu- 

anul tre- 
gimnaste

aîcâtuit 
pregătire 

aceea

au 
o 

bună, fapt confirmat prin 
că din cele 48 de gimnaste care 
s-au prezentat la concurs, numai 
10 nu au îndeplinit punctajul ca
tegoriei a 11-a (48 puncte), cele
lalte 38 îndeplinindu-l și depâșin. 
du-1 chiar. Astfef, primele trei 
clasate la individual compus, au 
totalizat aproape cu 6 puncte mai 
mult decît punctajul cerut. La 
băieți, din cei 48 de gimnaști, 15 
nu și-au putut confirma categoria 
a Il-a (-48 puncte). Și aici însă, 
primii clasați la individual compus 

j în 
regu-

Ele trebuie să persevereze mai 
mult în pregătirea lor, pentru ca 
pe viitor să obțină rezultate mai 
bune.

Organizarea concursului a fost 
In general bună. Este de remarcat 
faptul că organizatorii au avut ini
țiativa de a programa 'întrecerea în 
aer liber, ceea ce este puțin obiș^ 
nu.it 'in această ramură sportivă.

Alături de gimnaștii tineri 
concurat și cei 
maeștri, însă 
nu au contat 
echipe. Iată și 
trate de ei:

Individual compus. Maestre: 1. 
Sonia Inovan (Știința) 74,35 p.;2 
George ta Hurmuzaehe (Energia) 
74,25 p.; 3. Elena Săcălici (Ener

gia) 73,80 p. Maeștri : I. Mihai 
Botez (Energia) 107,36 p.; 2. Ni- 
colae Varga (Energia) 98,34 p.; 3. 
Mihai Redl (Energia) 91,00 p. 
Categoria I fete: 1. Maria Catri- 
■na (Progresul)' 87,10 p.; 2. Silvia 
Bugariu (Energia) 84,90 p.; 3. Eli- 
sabeta Micu (Energia) 84,15 p. 
Băieți: l. Gheorghe Tohăneanu 
(Progresul) 107,89 p.; 2. Nicolae 
Amzuică (Știința) 105.49 p_: 3. Ca. 
rol Bedo (Știința) 105,20 p.

au
din categoria l-a șt 
rezultatele acestora 
în clasamentul pe 
rezultatele înregis-

14: 9 10
10:13 (
18:22 4
10:19 4
7:18 3
4:13 3
Ș:20 3

„Cupa 26 iunie”
In satele regiunii București, oină 

este unul din sporturile care a cu
prins mase largi de tineri. La 
Curcani, Obidiți, Olteni, Bălăci, 
Lehliu, Peretul șt "Roșiori de Ve
de, activează în prezent echipe 
care pot face față celor mai bune 
formații din țară. In cadrul Spar- 
tachiader de vară a., tinere,țului, 
întrecerile de o nă din aceste co-

la oină
nune au cunoscut într-adevăr o 
animație deosebită. Pentru a ve
dea stadiul dg pregătire al celor 
mai bune echipe, comitetul regio
nal C.F.S.. București organizează 
duminică 24 iun:e la Roșiori o în
trecere dotată 
la care vor 
bune echipe 
unii.

cu „Cupa 26 iunie", 
participa cele mai 
din raioanele jegi-

au obținut între 6—7 puncte 
plus, față de cele cerute de 
lament.

Dintre 
parte la 
gene și 
dovedit cele ale asociațiilor 
ța, Avîntul, Recolta, Flamura ro. 
șie (la fete), iar la băieți echipele 
reprezentative ale asociației Ener
gia, Avîntul + Recolta și Știința; 
Echipele reprezentative ale aso
ciației Locomotiva s-au clasat pe 
ultimul loc. atît la băieți cît și la 

fete, la o diferență mare chiar de 
penultimele echipe, ,

formațiile care au 
campionat cele mai 
mai bine pregătite

luat 
onw. 
s-au 

Știin-

NATAȚIE. In cinstea zilei de 
26 iunie (a Vll-a aniversare a 
apariției Hotărîrii Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R. cu privire 
la dezvoltarea și stimularea cul
turii fizice și a sportului), consi. 
Hui orășenesc al Asociației spor
tive Progresul organizează un 
concurs pentru trecerea probelor 
G-M.A. gradul I și II.

Concursul, la care participă toa
te colectivele sportive Progresul 
din Capitală. se va ține mîine la 
eț-andul LC.A.B. .Glucoza, înce- 
pînd de la .orele 17.



Campionatul feminin 2e Baschet al Europei 
în scurte caracterizări și cifre—

FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL
F

’ înainte de a pune și noi punct 
revenirilor asupra marii compe
tiții feminine de la Praga, iată cî- 
teva caracterizări ale echipelor și 
cifre generale asupra campionatu
lui, care spun tot atît de mult — 
poate chiar mai mult — decît pa- 
gini întregi de comentarii.
• Echipe: U.R.S.S.: s-a dovedit 

cea mai rapidă, cea mai precisă 
și cea mai sigură. Are excelente 
jucătoare în cîmp (Alexeeva, Ko- 
pîlova, Jarosevkaia, Karamiseva. 
Ardsevskaia) care au și fost cheia 
succesului.' Nu s-a lăsat niciodată 
depășită de situațiile dificile ale 
meciurilor decisive. R.P. Ungară: 
marea surpriză a campionatului. 
Locul doi pe care l-a obținut se 

datorește disciplinei jucătoarelor, 
xă’odării și calmului lor, relaxării 
cu care au acționat In întîlnirile 
importante. A efectuat în partidele 
cu Polonia și Cehoslovacia o „zo
nă’* care le-a scos din... sărite pe 
adversare făcîndu-le să piardă jo
curile. R. Cehoslovacă: este —in« 
contestabil — împreună cu echipa 
Uniunii Sovietice, cea mai valo
roasă, formație a continentului. 
Practică un baschet complet și are 

5n Hubalkova un pivot care poate 
■figura cu succes 'într-o echipă 
masculină. Alături de ea au exce
lat: Theissigova, MazlOva, 
kova-Blahutova 
itqare
R P. Bulgaria; a ocuoat de ase

menea un loc sub posib'i""'" 
Ie, ea fiind — după părerea noas-i 
tră — a treia echipă din Europa. 
S-a descurajat prea ușor Tn par
tidele dâcjsiye. Voinova _ n-a mai 
fost atît de periciiloîasă, ca în tre
cut. In schimb, Calașcanova se 
arată a fi o jucătoare cu mari 
perspective. Ghioșeva, Gospodino
va au „ținut’’ echipa cu coșuri 
de la semidistanță. R. P. Polonă: 
reprezentativă care poate progre
sa mult. Dispune de o mare jucă
toare: Olesievici și de un lot foar
te omogen. A „plătit” scump de- 
fectuozitatea cu care a atacat 
„zona”. Italia; o echipă în plină 
ascensiune. Are jucătoare cu deo
sebite calități fizice: Rbnchettt,
Genfilin, Pasquali. Franța: s-a 
comportat mai bine la începutul 
campionatului decît la sfirșitul

Resimte lipsa unui pivot

Veci.
și tinerele jucâ- 

Dubskâ și Moutelikova.
upat de 
iWlități'le rea-

EFTIMIE IONESCU

Una dintre ultimele imagini prinse de foto-reporterii campionatului 
european de la Praga: înaintea jocul'ii-finală, căpitanele celor 
două echipe — Alexeeva (U.R.S.S.) și Fischer (R.P. Ungară) schim

bă tradiționalele buchete de flori, fanioane și... o sărutare 
(Press Photo Horka Praga)

AMĂNUNTE DESPRE CONCURSUL 
nr. 25 DIN 24 IUNIE 1856

Programul concursului nr, 25 cu
prinde opt meciuri din categoria 
B d'e fotbal, două din categ. C. și 
două din campionatul R.P.U. Iată u- 
nele amănunte în legătură cu me
ciurile din categ. C. și cele din cam
pionatul maghiar.
Cele două jocuri de cat. C sînt Progre

sul Turda-Locomot. Oradea și Dinamc 
Pitești—Locomotiva M.C.F. Ultimele 
rezultate obținute de aceste echipe 
sînt: Progresul Turda-Recolta Cărei 
3-1, Locomotiva Oradea-Fl. roșie Cluj 
2-1, Dinamo Pitești-Construetorul Con
stanța 3-0 și Metalul București-Loco-* 
motiva M.C.F. O-O4-

Cele dou meciuri d'in campionatul 
R.P.U* sînt: Szombathely Torekves- 
Tatabanya și Salgotarjani Banyasz* 
ȘzȘfiSSU Haladaș, — - -,

(Anne Mărie Colchen nu mai poa. 
te face față unui meci întreg). 
Austria: a fost beneficiara siste
mului de disputare a campionatu
lui. In mod normal este de valoa
rea Olandei, Finlandei etc. Iugo
slavia: echipă lipsită de experien
ță. Are în Zokovici un pivot des
pre care se va vorbi mult 'in cu
rînd. A prezentat la campionate o 
jucătoare de I>94 m. (S. Mrak) 
deosebit de dotată fizicește, dar 
care a început de prea curînd bas
chetul pentru a da deplină satis
facție Finlanda: datorează locui 
11 unui pivot excelent (Hakola) 
care poate figura în echipele de 
pe primele locuri. Olanda: ni s-a 
părut cea mai tehnică echipă din
tre cele clasate pe locurile 10-16. 
Danemarca, Elveția și Germania 
Occidentală au surprins prin buna 
for pregătire fizică. Spre deose
bire de celelalte ediții ale campio
natelor, cînd echipe ca acestea 
„cădeau" după 3-4 meciuri, acum, 
la Praga, au menținut ritmul în
trecerii pînă la sfîrșiț. Scoția: 
prezentă pentru prima oară la 
Campionate, a avut o comportare 
onorabilă

• In cele 64 meciuri disputate 
la Praga au fost marcate 6142 
puncte, ceea ce înseamnă — în 
medie — 95,9 puncte de joc. O 
medie excelentă care reflectă va
loarea ridicată a campionatelor 
manifestată în primul rtnd prin 
eficacitatea deosebită a echipelor, 
demnă de formațiile masculine. 
Cele mai eficace echipe au fost

*" reprezentativele R. Cehoslovace 
PV'Jftc marcate.) . șț Uniunii 

Sovietice -(744 puncte înscrise).
• In fruntea clasamentului coș- 

geterelor s-a clasat: pivotul Ha
kola (Finlanda) cu 187 puncte! 
Jucătoarea finlandeză a fost însă 
întrebuințată în permanență de că
tre antrenorul ei. O urmează două 
jucătoare de cîmp: Olesievici (R. 
F. Polonă) 169 pete, și Alexeeva 
(URSS)' 147 pete. Pc locurile ur

mătoare: ZokoVÎci (Iugoslavia) 
139 pete; Rode (Danemarca) 129 
pete.; Hubalkova (R. Ceh.) 125 
pete.; Stepanova (R. Ceh.) 123 
pete.; Tavert (Franța) 121 pete. 
ANTONESCU (R.P. Romînă) 114 
pete.

Otanosport
Situația în clasament a celor 4 e-

chipe este următoare:
12. Szombathely

8. Tatabanya
4. Salgotarjani

11. Szegedi.
Știrea apărută'

I. S. Pronosport atribuie din nou mo
tociclete I.F.A. de 350 cmc buletine
lor cu 0 .rezultate, a stîrnit un mare 
interes în rîndul participanților la 
Pronosport. ---- - . _ _ _

Interesul s-a manifestat în special
prin numeroasele informații ce se cer ____ ___________ __ ___
jie.eăUe par.Qgipgnți <je ia respond țârelor expiră Joi 21 jțmie, orele 20. j

în

Fotbaliștii norvegieni în țara noastră
Viitorii noștri oaspeți vor fi fot

baliștii norvegieni, cu care anul 
trecut, la Oslo, ne-am întîlnif pri
ma dată. Vă reamintiți rezultatul 
acestei partide: 1—0 pentru re
prezentativa noastră.

Anul acesta vom susține două 
meciuri cu norvegienii: unul cu 
echipa B (la 27 iunie, la Ploești) 
și altul cu echipa A (ța 28 Iunie, 
la București). Cele două selecțio
nate ale Norvegiei și-au anunțat 
sosirea în București pentru data 
de 25 iunie. Intîlnirea dintre se
lecționatele secunde va fi condusă 
de Iordan Takov (Bulgaria) aju
tat la tușă de L. 'Lemesici (Iugo
slavia) și D. Rumiancev (Bulga
ria), iar cea dintre echipele A va 
fi arbitrată de iugoslavul Nedel- 
kovski, ajutat la tușă de Lemesici 
(Iugoslavia) și Rumiancev (Bul
garia).

Fotbaliștii norvegieni practică 
un fotbal viguros, bazat mult pe 
defensivă, din care ies cu contra
atacuri rapide. Este o caracteris
tică pe care au remareat-o anul 
trecut și jucătorii noștri. Echipa 
R. F. Germane a întîlnit o opo
ziție neașteptat de dîrză anul tre
cut, chiar pe teren propriu, din 
partea norvegienilor, care s-a,u a- 
părat cu o tenacitate excepțională. 
anihHînd marea majoritate a ac
țiunilor întreprinse de atacul con
dus de faimosul Fritz Walter. R.

-

Azi: două jocuri

myel de ioc. In jocul de azi 
Dinamo Vtf alinia formația: Ufu—

DINAMO BUCUREȘTI — ENER
GIA PLOEȘTI PE STADIONUL 

REPUBUGU
In scurtul răgaz dintre meciu

rile cu Suedia și Norvegia, în 
c'âffi^ionStilI categorie’ A se dis
pută. două dintre partidele ulti- 
mef etape a turului. Aceste ln- 
tîlniri au loc astăzi la București 
și la Peteoșani: Dinamo-București 
— Energia (fostă Flacăra) Ploești 
și Energia . (fost Minerul) Petro
șani—Știința Cluj.

Meciul de la București va avea 
loc pe Stadionul Republicii înce- 
pînd de la ora 17.45 sub condu-’ 
cerea arbitrului P. Kroner. Intîî- 
nirea promite o întrecere intere
santă între două echipe care luptă 
pentru primele locuri. Rearhiiitim 
că aceste două formații sînf cla
sate pe locul 2 (Dinamo) și locul 
5 (Energia). Dinamo, care se află 
în imediata apropiere a lideru’-uî 
C.C.A. (la două puncte distanță), 
are nevoie de un succes astăzi 
pentru a rămîne mai departe în 
„plasa" liderului, dar mai ales 
este dator spectatorilor bucureș- 
teni și numeroșilor săi susțină-* 
tori o comportare la înălțimea 
valorii sale reale. In ultimele par
tide dinamoviștii au practicat un 
joc lent, lipsit de nerv, cu prea 
multe combinații laterale și sterile. 
Ei speră însă, că în meciul cu E- 
nergia Ploești să marcheze un re
viriment care să-i mențină în lo
tul fruntaș și ca pretendent și ca 

î&c' jc<u' decazi

FI. Anghel, Băcuț II. Toma—Căli- 
noiu, Băcuț I—Nițutescu, Nicușor, 

,V. Angbel, Neagit,, Stiru.
Ploeștenii nu și-au pierdut tim

pul în perioada scurtă de întreru
pere a campionatului. Ei au sus
ținut jocuri amicale pentru a men
ține echipa în forma atinsă în 
penultima etapă a turului cînd a 
învins pe Energia Petroșani cu
3—1. După toate probabilitățile, ei. 
vor alinia formația: Marosî—Pa- 
honțu, Marinescu, Topșa—Neacșu, 
Pereț—-Zaharia, D. Munteanu, Dra
gan, A. Munteanu, Ghiță.

Un joc care va fi decis de apă
rări.

La Petroșani, echipa Energia 
primește vizita studenților clujeni.

Petroșani, echipa Energia

biUt agențiilor raionale Pronosport a- 
supra mocfulul de participare și a- 
Iribuire a motocicletelor. Primul con
curs Pronosport Ia care a început să 
se atribuie dn nou motociclete, a fost 
concursul Pronosport nr. 24 din 11 
iunie a.c. Datorită surprizelor înre
gistrate la acest concurs, numărul de 
variante cu 0 rezultate este mult mal 
mic în comparație cu concursurile 
anterioare. In Capitală, pînă în seara 
zilei de 20 iunie au fost depuse 81 
variante cu 0 rezultate, iar cel mal 
mare număr de variante cu o, îl de
ține un buletin cu 8 variante. Cu a- 
ceastă ocazie, anunțăm pe particî- 
panții care dețin variante cu 0 re
zultate la concursul 24, să se pre
zinte de urgență la Agenția Centrală 
Pronosport din Calea Victoriei 9 și să 
completeze formularul necesar, deoa
rece termenul de depunerea formu-

tactic

susți- 
Oslo:

F. Germană a cîștigat acest joc 
greu, cu 2—0. La jocul de la 
București este de așteptat ca fot
baliștii norvegieni să facă același 
joc închis, ceea ce va ridica se
rioase probleme de ordin 
echipei noastre.

Anul acesta. Norvegia a 
nut două jocuri, ambele la 
cu Polonia (0—0) la 30 mai și 
cu R. F. Germană (1—3) la 13 
funie. Duminica aceasta, naționala 
norvegiană se va deplasa la Co
penhaga, unde va întNn'i Dane
marca, în cadrul Cupei Nordice 
(competiție pe patru ani, la care 
participă Suedia, Danemarca, Nor
vegia și Finlanda).

In meciul cu R- F. Germană, 
Norvegia a aliniat următoarea for
mație : Asbjorn HANSEN-Arne 
BAKKER, Edgard FALK-Arne 
LEGERNES, Thorbjorn SVENSEN, 
Thor HERNES-Arne KOTTE, Gun
nar DYBWAD, Knut SANDEN- 
GEN, Kjell KRISTIANSEN, Tore 
NILSEN. Dintre acești jucători, 
Kotte și Sandengen nu au jucat 
contra Poloniei. După toate pro
babilitățile, echipa din meciul cu 
R.F. Germană va juca și duminică 
la Copenhaga, și la 28 iunie la 
București.

în categoria A
Un meci care se anunță destul de 
disputat, în care în^ă prima șansă 
rămîne- de partea gazdelor. SfaTT’ 
probabile cîteya reintrări în cele 
două; formații:- V4siui Taf Energia, 
Avram, Zeană', Moldovan fa Ști
ința. In clasament, cele două e- 
chipe ocupă’locuri-de mțloCÎ *E. 
nergia Jocul 7, Știința locul 9, la 
distanță de două puncte una de 
alta. Va arbitra St. Mataizer (Cra
iova).

' 6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

1. C.C.A. București
2. Dinamo București
3. Flamura roșie Arad
4. Locomotiva București
5. Energia Ploești 

Știința Timișoara 
Energia Petroșani 
Locomotiva Timișoara 
Știința Cluj 
Progresul Oradea 
Progresul București 
Dinamo Orașul Stalin 
Dinamo Bacău

Celelalte jocuri vor avea loc 
iulie: Locomotiva București— 

Dinamo Bacău, Progresul Oradea 
—Dinamo Orașul Stalin și Flamu-

la
I

În categoria B înaintea terminării turului

are

în

Campionatul categoriei B con
tinuă să fie urmărit cu aceeași a- 
tenție de iubitorii de fotbal din 
țara noastră mai ales că lupta 
pentru primul loc este foarte aprigă 
în prima serie. In cealaltă, E- 
nergia Steagul roșu Orașul Sta
lin s-a distanțat și, cu două etape 
înaintea terminării turului, 
două puncte avans și un meci mai 
puțin jucat.

Cu totul alta este situația 
prima serie. De la începutul cam
pionatului nu mai puțin de cinci e- 
chipe s-au schimbat de nouă ori 
la șefia clasamentului, una dintre 
acestea (Locomotiva Turnu Seve
rin) a ajuns de pe locul I în eta
pa I pe ultimul loc în etapa a 
Xl-a... Astfel de ,,salturi" au pu
tut fi observate aiproape în fiecare 
săptămînă și constituie o carac
teristică a acestei serii formate 
din echipe de valoare foarte apro
piată. Un punct sau două sînf 
suficiente pentru salturi de 5—6 
sau chiar 7 locuri în clasament. 
De altfel, echipa clasată pe locul
9 este la numai 4 puncte diferen
ță de prima clasată.

In ultimele etape, seria a fost 
dominată de revenirea puternică 

•-a echipei Progresul Sibiu, care 
— d'eși ocupa locul 12 în etapa a 
Vf-a — efectuînd un adevărat tur 
de forță a realizat 9 puncte diin
10 posibile în ultimele 5 etape 
șl acum s-a instalat pe locul II 
In clasament cu același număr de 
puncte cu prima clasată, dar cu 
un meci mal puțin jucat Sibie- 
nii au însă, duminică, O sarcină 
dificilă : întîlnesc pe Recolta (fost 
Avtntuil) din Reghin. In aceeași 
situație cu Progresul se află E- 
nergia Mine Lupeni, care în a- 
cest campionat șe prezintă neaș-

FEDERAȚIA engleza 
MULȚUMEȘTE...

De curînd, directorul direc- 
ției fotbal din C.C.F.S-, Tudor ) 
Vasile, a primit următoarea ' 
scrisoare din partea secreta- ’ 
rului general al federației en
gleze de fotbal:

„Mulțumim pentru scrisoarea 
dvs. din 26 mai 1956, privind 
vizita in Rominia a clubului 
Luton Town. Am dori să ex
primăm cit de satisfăcuți am 
fost aflind că clubul de fotbal 
Luton Town a fost invitat la 
București. l)e altfel, la întoar
cere, am primit din partea fot
baliștilor noștri un raport p'in 
care ne informează că în toate 
cele trei țări au avut o primire 
excepțională, ceea ce i-a făcut 
să fie pe depl'n mulțumiți, re- 
compensind forturile făcute 
pentru acest turneu.

Al dvs. sincer,
STANLEY ROUS

SCURTE ȘTIRI
• Meciul de categoria C dintre Lo

comotiva -Căfați-Flamura roșie Bere 
Hah’ova București a fost amînat pen
tru joi 28 iunie.
• Azi în deschidere la focul Dina

mo Bucurețti-Energia Ploești, se dis
puta o partidă amicală între Progre
sul C.P.C.S. (cat. B) și FI. roșie Bere 
Ra^ova București (cat. C).
• Dotiă dintre cele mai bune echi

pe de juniori din campionatul repu
blican, Energia ploești și Tînărul 
Dinamovist București, se vor întîlni 
la 28 iunie în meci amical; în des
chidere la partida Romînia-Norvegia.
• Două din jocurile de categoria B 

programate duminică au fost amîria- 
te. Este vorba de Dinamo Bîrlad-E- 
nergia St. Roșu Orașul Stalin și Pro
gresul C-P.C.S.-Flamura roșie Bacău. 
Primul a fost atnînat pentru că Ener
gia St. Roșu dă doi jucători lotului 
B (pe Hașotă și David), iar al doilea 
pentru că Progresul C.P.C.S. asigură 
baza echipei naționale de juniori, 
care și-a început pregătirile în vede
rea meciului .cu Polonia de la 1 iulie.
• A fost amînât șl un joc de juni

ori de dumfnlcăt Tînărul Dinamo- 
vist-Ștlința București. Toate jocurile 
amînate vor fi reprogramate la date 
care vor fi ' stabilite ulterior.

'i ”1J-a5—2—4—16:15 12
l^r-3-4-14:! 5 11

2—7: 8 10 
11—^3—4—4—10:15 10
11- 4—2-5—11:18 10
12- 3—2^-7—15:21 8
11—3—2—6—11:16 8
11— 3—2—6—10:22 8

ra roșie, Arad—Șt'ința Timișoara. 
Jocul Locomotiva Timișoara —
G.C.A.  se va disputa la o dată 
care va fi fixată ulterior.

j—:

leptat de .bine. De -aiiieL, muierii 
au fost cea mâi constantă echipă 
a seriei. Ei au-ocupat de 5 ori pri
mul loc în clasament. Meciul lor 
cu Energia Uz. Tr. O. Stalin care 
se dispută dumipică- Va fi edificator.

Recolta Tg Mureș după ce a 
avut un; .început puternjc și a 
traversat apoi 0-perioadă' de slă
biciune, se pare că și-a revenit 
șl duminica Trecută a 'prilejuit 
prima infringed a me'.aturgițtiter 
din Hunedoara chiar pe te
renul acestora. O performanță cu 
care se pot mîndri puține echipe 
și care, în același timp, trebuie 
să fie un semnal de alarmă pen
tru hunedoreni.

O comportare complet nesatls* 
făcătoare a avut pînă acum Ener-i 
gia Metal Reșița, care nu a sa
tisfăcut năzuințele muncitorilor, 
oțelari din „Cetatea de Foc“. Dim
potrivă, rezultatele lor sînt tot 
mai slabe, iar clasamentul 'exprf-i 
mă în mod fidel comportarea a- 
vută: locul 12. Se pare că ju- 
cătorli din Reșița au uitat pr<x 
misiunea făcută diupă ce au cîș- 
tigat în 1954 „Cupa R.P.R.** la 
fotbal și anume promovarea tn 
categoria A.

Deși nu a jucat duminică Ener
gia Steagul roșu și-a păstrat lo
cui! de lider pe care nu-1 părăsește 
încă din etapa a II-a și probabil 
nu-1 va mai părăsi pentru că din 
cele trei jocuri ce le -mat are de 
disputat (au Flamura roșie Bacău 
și Știința' Iași la Orașul Stalin 
și cu Dinamo la Bîrlad) poate re
aliza suficiente puncte ca să-și 
păstreze primul loc. In urmărirea 
liderului se află Energia 1 Mai 
Ploești, DirPmo 6 București șî 
Progresul C.P.C.S. Buic., care 
însă au o comportare inconstantă.



Cum a realizat Gordon Pirie noul săn record pg 5.000 m

BRNO 20 (prin telefon de ta 
trimisul! nostru special). De’la una 
din feresțrele hotelului Brno, unde 
sîntem gazduiți, putem privi pano
rama frumosului oraș. Nu ■ pot să 
nu pomenesc de coșurile fabricilor 
de textile, foarte numeroase și 
vechi (peste 300 la număr 1) da
torită cărora orașul Brno fusese 
supranumit „Noul Manchester". 
Membrii delegației noastre privesc 
deocamdată în treacăt acest decor 
neobișnuit pentru că în momentul 
de față ei sînt preocupați mai mult 
de starea timpului. Cerul se men
ține înorat de cîteva zile. Iată 
de ce azi dimineață (n. r. ieri) 
la primul contact cu apa bazinu
lui „Mestske Jazge" oare va găz
dui întâlnirea internațională die 
înot, sportivii noștri au fost sur
prinși în mod neplăcut de tempe
ratura scăzută a acesteia (după 
cum se știe, pentru obținerea unei 
performanțe de valoare la înot, 
apa trebuie să aibă cel puțin 21 
de grade). Organizatorii ne asi
gură însă, că pînă vineri cînd va 
fi prima zi de întreceri, soarele 
va încălzi apa bazinului. Pînă la 
ora târzie la care telefonez plafo
nul de nori este încă compact.

Ne mai desparte doar o zi de 
acest mult așteptat concurs- Astăzi 
(n. r. ieri) lotul nostau a făcut 
un ușor antrenament și cei mii 
mulți înotători au abținut, din 
cauza drumului obositor și a tem
peraturii scăzute a apei, rezultate 
mai slabe ca de obicei cu cîte 
3—4 secunde. In curent zilei de 
astăzi s-au ținut două ședințe de 
lucru la hotelul Brno, organizate 
da gazde. Prima ședință a fost’ 
rezervată exclusiv informării gaze
tarilor sportivi. Mult mai bogată 
în amănunte a fost ședința de-4«< 
după amiază, cînd s-au discutat 
și stabilit toate amănuntele de 
ordin tehnic și organizatoric ale 
întâlnirii.

Peste tot în oraș se văd afișe 
oare anunță întâlnirea de natație 
dintre echipele celor două țâri. Re
prezentanții noștri stat câutațt șl 
înconjurați de localnici cu multă 
simpatie.

Am stat de vorbă ou Marta! Scu- 
pilova, marea speranță a natației 
cehoslovace. De notat că ea"’este 
componentă a-iotului Olimpic și că 
■obține performanțe superioare la 
probele de 'liber, spate și fluture. 
Foarte amabilă, ea ne-a declarat 
printre altele:

„Concursul de față este primul 
examen pe care ll dau tn anul a- 
cesta. Voi vedea deci ce am rea- 
l'zat tn antrenamentele din timptil 
iernii si chiar in cele de pînă a- 
cum. Dintre coechipierii mei vă pot 
spune că sînt în formă Bacik la 
100 m. spate, Helesicova la 200 m. 
bras și Samuhel la 100 m. și 200 
m. fluture".

Cei mal căutați dintre înotătorii 
noștri sînt Alexandru Popescu, Fe
lix Heitz, Mihai Mitrofan. A. Oan- 
ță, Maria Both, etc. care în ulti
ma vreme au obținut performanțe 
de valoare, cunoscute și în R. Ce
hoslovacă.

Iată acum programul primei zile 
de concurs: 200 m. bras, junioare: 
200 m. bras juniori ; 100 m. spate 
junioare; 100 m. liber fete; 200 
m. fluture băieți; 100 m. spate
băieți; 100 m. spate juniori; 400 
m. liber seniori; 4 x 200 m. liber 
juniori; 4 x ; 100 liber senioare; 
4 x 100 m- mixt junioare.

După aceste probe va avea loc 
jocul de polo, dintre cele două re
prezentative, rezervat seniorilor. 
Meciul de juniori se desfășoară în 
ziua a doua de concurs. Probele 
de sărituri au loe în bazinul de 
înot din localitatea Mikulovăce, 

după cum urmează : șîmbătă : să
ritori de pe trambulină și dumi
nică cefe de la turn.

G. NICOLAESCU

STOCKHOLM 20 (prin telefon de 
la trimisul nostru special). — Ves
tea că în cadrul concursului atletic 
desfășurat la Bergen (Norvegia) 
atletul englez Gordon Pirie a sta
bilit, un nou record mondial tn 
proba 5.000 m. a stârnit — după 
cum er,a și de așteptat — un viu 
interes în lumea întreagă. Ziarele 
din Stockholm comentează pe larg 
excelentul rezultat cu caire s-a în
cheiat cursa de 5.000 m. de la Ber
gen, cursă desfășurată pe un timp 
„infernal". Termenul nu este de 
loc exagerat dacă ne gîndim că 
proba a avut loc pe o ploaie to
rențială, care transformase pista
Intr-un veritabil culoar de apă. 

Cu toate acestea, la capătul celor 
5.000 m. arbitrii au consemnat un’ 
nou record mondial șl... încă un re
zultat excepțional -. 1. Gordon Pi- 
rie (Anglia) 13:36,8; 2. Vladimir 
Kuț (U.R.S.S.) 13:39.6 (ambele
timpuri sînt sub vechiul record 
mondial al lui Sandor Iharoș 
13:40,6 — 1955 Budapesta).

Dacă toate meritele revin 1» 
sfirșitul cursei învingătorului, în 
realizarea noului record sîiitem 
datori să precizăm că redutabilul 
alergător sovietic Vladimir Kuț » 
avut un mare merit. El a condus 
pînă cu 300 de metri înaintea li
niei de sosire, cînd, cu un finiș 
<Je-,a dreptul uluitor, Gordon Pi
rie a reușit să oîștige.

Timpurile mtermediarie ale ta' 
Vladimir Kuț pe prima perte stn< 
următoarele: 400 m. — 60,0 sec.: 
800 m. — 2:06,0; 1.500 m. — 
4:02.8; 3.000 m. — 8:09,5. Un aH 
amănunt Interesant este acela că 
în timpul probei, atletul englez 
Gordon Pirie a încercat de trei 
orf să-l depășească pe Vladimir 
Kuț dar n-a reușit. Odată cu in
trarea în ultimul tur de pistă cs< 
doi alergători s-au aruncat pur și

simplu intr-o veritabilă cursă d» 
sprint. Gordon Pirie a parcurs 300 
m. în 36,0 secunde ! Demn de re
marcat este și faptul că în aritil 
tel 2 la Stockholm finlandezul Koh- 
lema-inen a stabilit un nou record 
mondial în proba de 5.000 m. cu 
timpul de 14:36,6. Deci în 44 de 
ani s-a parcurs doar... un minut în 
istoria recordului mondial 
5.000 m. 1

Tot cu prilejul concursului 
fa Bergen, atletul Kașkarov 
stabilit un nou record sovietic 
săritura în înălțime: 2~~ 
zultat care-1 situează printre cei 
maii buni specialiști din lume. Alte 
'rezultate : ciocan : Krivonosov 
(U.R.S.S.) 63,69 m,; 400 m. gar
duri: Bogatov (U.R.S.S.) 52,6
sec.; 110 m. garduri: Bogatov 14,4 
sec., 200 m. : Ignatiev (U.R.S.S.) 
21,4 sec.; 2. Barten.iev (U.R.S.S.) 
21.7 sec.; 3. Tokarev (U.R.S.S.) 

22,2 sec.; I milă: Chromik (R.P. 
Polonă) 4:05.6; 100 m.: Tokarev 
(U.R.S.S.) 10,7 sec.; suliță: Da- 
nielsson (Norvegia) 75,55 m.;
disc : Grigalka (U.R.S.S.) 51,21 m.

TUDOR VORN1CU

pe
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a 
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Două recorduri europene 
doborite de Tumpek Gyorgy

Luni după amiază la Muncljen, 
în cadrul unui concurs interna
țional de natatie, înotătorul ma
ghiar Tumpek Gyorgy a doborît 
două recorduri europene la 100 
și 200 m. fluture. înotând într-ur.' 
bazin de 50 m. Tumpek a obținut 
în proba de 200 m. fluture exce
lentul rezultat de 2:21,7. (Ve
chiul .record: 2:24,0. Masei — 
R.F.G.) După 45 de minute, 
Tumpek a participat la proba de 
100 m. fluture. In excelentă for
mă înotătorul maghiar a obținut 
al doilea record european, reali- 
zînd timpul de 1:01,8. (Vechiul 
record îi aparținea tot lui cy 
1:02,0). Iată alte rezultate înregis
trate în acest condus: ..
liber; Nyeki (Ung.) 57,3; 100 m 
spate: Magyar (Ung.) 1:05,2; 200 
m. bras: Enke (RDG) 2:38.0; 100 
m. liber femei: Gyenge (Ung.) 
1:05,8; 100 m. fluture femei; Sze- 
kely R. (Ung.) 1:15,7; 100 m. 
bras femei: Wolf (RDG) 1:20,1; 
100 m. spate: Eva Pajor (Ung.) 
1:13,1.

100 ni.

La Naapote începe astăzi «a mare turneu de polo
NEAPOLE 20 (Prin telefon).

In bazinul de înot din localitate 
va începe mtine (n, r, astăzi) un 
mare turneu de polo pi 
care participă echipele reprezen
tative 
gareț 
mane

apă la

ale U.R.S.S., R. P. Un-i 
R. P. Romine, R. F. Ger- 
și Italiei. In primul meci

selecționata R.P.R. Va întâlni e- 
chipa Italiei. Vineri dimineața e- 
chipa R.P.R. întâlnește R. F. Ger
mană, seara R. P. Ungară, iar 
duminică dimineața echipa U.R.S.S.

Jucătorii noștri sînt în atenția 
ziarelor din localitate care comen
tează pe larg forma bună în care 
se află.

forma și elevii lui fac parte din reprezentativa de box 
a R. Cehoslovace in întifnirea cu echipa tării noastre

Duminică 
pe șoseaua Buatfești-ttnicem 

finala campkmatutei ciclist 
de semi-fend șosea

Dumincă dimineața cei mai 
buni cicliști din Capitală și din 
țară vor lua startul într-o nouă 
competiție cu caracter republican: 
finala campionatului de semi- 
fond șosea. întrecerea este di
ficilă prin faptul că alergători* 
vor lua startul, individual, din 2 
în 2 minute, și vor fi obligați 
să acopere distanța rulînd „de 
unul singur". Startul se va da 
începînd de la ora 8. Primele 
vor lua startul fetele, unnînd ca 
imediat după plecarea ultimei 
concurente, să Înceapă startul și 
în proba rezervată alergătorilor. 
Aceș ia vor efectua distanța din
tre bornele kilometrice 10 și 
dus și întors, (80 km,) de 
șoseaua Urziceni.

50, 
pe

Dinamo București— 
Locomotiva Grivița Roșie 
in Cupa R. P. R. b rugbi

Aseară s-au tras la sorți semi
finalele Cupei R.P.R. la rugbi. 
Iată care vor fi meciurile pro
gramate neutru această dumini
că: Știința Timișoara—C.C.A.Î 
Dinamo București—LocomdWa 
Grivița Roșie; Energia București 
—Dinamo IX; Progresul Sănăta
tea—Știința Cluj.

los în lovituri. De asemenea, ta 
eat. ușoară, Glassa, unul din ele
vii lui Torma (care a înregistrat 
frumoase succese ca antrenor) are 
muilte șanse să urce treptele rin
gului în meciul cu echipa noas« 
tră. La semi mijlocie. Rock, marea 
speranță a boxului cehoslovac, are 
concurenți serioși în Vitovec, Iva- 
nuș și Vasal. La cat. mijlocie- 
ușoară, antrenorii au de ales in
tre K. Trippe și Marcis. In cadrul 
categoriei mijlocie, redutabilul 
Koutny (al 2-lea la campionatele 
europene de la Varșovia și' _al 
4-lea la Beri in) îi’ scutește de orice 
griji pe selecționeri. Aceeași si
tuație și la semi grea, unde Torma 
va reprezenta aproape sigur Ce
hoslovacia. Interesant este însă că 
„profesorul" are un periculos ri
val în elevul său Rigo, element 
deosebit de talentat, care î-a „ciu
pit" multe reprize 'la antrenamen
te. In sfîrșit, adversarul ltd Cio- 
boiaru va fi mai mult ca sigur 
experimentatul' „greu", Netuka.

întilnirea internațională de
BELGRAD 20 (prin telefon) Ir; 

localitate a început duminică me
ciul internațional de sah dintre 
reprezentativetle Iugoslaviei și 
Uniunii Sovietice. Fiecare repre
zentativă este formată din 8 ju
cători, urmînd să se dispute 8 

^rtinde. Iată formațiile celor două 
țări: Uniunea Sovietică: Keres,
Smîsiov, Taimanov, Gheller, Aver
bach, Petrosian, Boleslavski, Korci
noi. Iugoslavia: Gligorici, Matano- 
vicl, Ivkov, Trifunovici, Miiici, 
Rabar, Pire, Karaklaici. Iată, mai 
jos rezultatele: Runda I-a: Korci
noi—Gligorici 1/,—*/»; Gheller—

șah Iugoslavia—D.R.S.S.
iKaraWiaici O—l; Averbafcti—<Iv- 

kov —‘/zi Boleslavski—Trifuno
vici I/,— 72; Matanovici—Smîs- 
■ov V»—V2; Pire—Keres '/±—V»;
Rabar—Taimanov 0—1; Mitici— 

Petrosian ’A—V2. Runda H-a: 
Trifunovici—Korcinoi întreruptă;
Gligorici—Gheller V2—V2; Kara- 
klaici—Averbach ’A—*Aî Ivkov— 
Boleslavski V2—V2; Petrosian— 
Mata nov ici ’A—'A; Smîsiov—Pire 
1—0; Keres — Rabar 1—0, Tai
manov— Miiici întreruptă.

După două runde scorul este 
de 8—6 (2 întrerupte) în favoa
rea echipei U.R.S.S.

FOTBAL PESTE HOTARE
■ Echipa braziliană de fotbal 

Atletica Portuguesa șina început 
turneul In U.R.S.S. întâlnind echi
pa Dinamo Moscova. Meciull a 
luat sfîrșit cu un rezultat de ega
litate (1-1) deși diînamoviștti au 
avut majoritatea timpului domi

narea teritorială.
■ Reprezentativa Etiopiei a 

susținut cel de al doilea meci tn 
U.R.S.S. în compania formației 
gruzine Dinamo Tbilisi. Gazdele 
a,u (Aținut victoria cu scorul de 
3-1.

■ Echipa Wismut (R. D. Ger
mană) a evoluat lla Leningrad 
Întâlnind colectivul Rezervelor de 
Muncă din localitate. Scorul finaj 
a fost de 1-1 realizat din două

lovituri de ta 11 m. de care au 
beneficiat echipele.

■ Pe stadionul „Diinamo" din 
Minsk s-a disputat Ia 19 iunie în
tâlnirea internațională de fotbal 
dintre echipele Spartak Minsk și 
Stare (Suedia). Victoria a revenit 
fotbaliștilor sovietici cu scorul de 
4-0.

■ In cadoul returului campio
natului unional de fotbal, marți 
s-a disputat la Leningrad întâl
nirea dintre echipele Spartak Mos
cova și Zenit Leningrad. După 
un joc în care au avut tot timpul 
inițiativa fotbaliștii echipei Spcr- 
tak au terminat învingători eu

scorul de 6-0.EF. 1ONESCU

Bălanei l-a învins pe Pachman 
in turneul international de șah

4
K

<
*

Biletele
pentru intilnirile internaționale 
de baschet R. P. Romaă— 

R. P. Chineză
Biletele pentru întâlnirile in-

ternaționate de baschet R. P. 
Roinînă—R. P. Chineză care

' se vor disputa, pe Stadionul ,
’ Republic1! sîmbătă 23 și du-
1 minicâ 24 iunie la orele 19,

' se pun în vînzare de azi, ora
16, la agenția Pronosport din 

ț Cal. Victoriei 9, la agenția 
* Dinamo și la casa de bilele 
j d n str. Arisiide Briand.
I

Duminică 10 iunie, ora 22. In 
sunetele unui .marș vioi, echipele 
feminine de baschet care au par
ticipat la a V-a ediție^a campio
natului european, părăsesc Sta- 
dionull de lamă, aplaudate fre
netic de miile de spectatori care 
ile-au urmărit timp de. 8 zile. Te
lefoanele celor 15 cabine speciale 
duc spre toate țările continentului 
ultimele vești asupra acestei gran
dioase competiții. Aproape de mie
zul nopțiî. cei care au asigurat 
'legătura dintre Praga șt celelalte 
capitale europene — ziariștii .— 
părăsesc și ei stadionul. La ieșire 
ne oprim mirați: un grup de lu
crători demontează panourile cu 
anunțurile campionatului european 
(iptnă aici nimic curios!) și... mon
tează altele. Ne apropiem, curioși. 
Noile placarde anunță campiona
tele de box a'le Cehos'.ovacieil O 
importantă competiție, este, așa 
dar, urmată de una la fel de in
teresantă, despre care aveam să 
vorbim a doua zi cu unul dintre 
reprezentanții de seamă ai 'boxu
lui cehoslovac...

★
— ..Nici nu se putea o mai bună 

pregătire pentru noi ca aceste 
campionate. întâlnirea cu echipa 
romînă, căci ea este obiectivul nr. 
1 pentru reprezentativa noastră, 
nu este de loc ușoară și de aceea 
trebuie să prezentăm în ring .pe 
cei mai în formă oameni. Crite
riul! de selecție, vor fi înseși cam- » p In cadrul unui concurs interna- 
otonatele**. X țional de atletism desfășurat în ora-
v . , - , -ir-./ Sul Frederlkstadt din Norvegia, atle-Acestea au fost cuvintele cu- * tn] p0Ionez RUt a stabilit un nou re- 
noscutului pugilist cehoslovac / cord al țării sale ln proba de arun- 
Torma cu care Ml( discutat despre X “^.Vm^XătonS ^e'steT^o. 
Cei mai îndremațiți aspiranți. ia X be a fost recordmanul mondial Krl- 
titlul de purtători ai tricourilor x vonosov (URSS) cu 63,03 m. 
naționale. f % Federația de ciclism a R.P. Po-

La categoria muscă, Majdloch V lone a alcătuit echipa tn vederea 
„„1 P,l as. r turului ciclist al Europei ce se vaeste cel mai puternic om. El aș C desfășura între 8-19 august de la Za- 

tepta cu nerabdaire rev-anșa Cil Mir- greb la Rotterdam pe o distanță de 
cea Dobrescu. Gfcltd a a<f'la«t, însă, V aproape 2000 km. 5>in formația polo- 
că va încrucișa mănușile cu Lu- < ,ace Parte 5 membrt a‘ e‘
dovic Ambruș sau Puiu Nicolae, > care au Participat la Cursa
h Aar X păcii*4 și anume: Krolak, Chwien-Majdloch s-a aratat mirat dar X Wienckowski și
ni s-a păruit ca a răsuflat și- pu- C ’ . , .. „ ?
țin... ușurat. Numai că reorezen- > valski- fost selecționați de 
tantol nostru se va strădui să-i Czarnecki și Jankowski,
arate" că e'la fel de bun', ca ȘÎ C- • Echipa reprezentativă de 
Dobrescu. Ce’ mai bun tehniciaii x chetbai a urss și-a continuat 
at categoriei cocos este Nvkl, da* X neul în America de Sud, întîlnind la 
p-robaibrl ' că 'selecționerii îl vo-r is iunie la Santiago echipa selecțio- 
nrefera pe Petrin a. un element ✓ nată din Chile. După un joc extrem 
tînăr, cu mai multă vitalitate si X de disputat meciul s-a 
viteză. La pană, '„senator de egalitate: 53-59. 
drept" e Jan .ZaharaJ învingător Z .' # Pe ringal InstaIat 
la Jocurile Olimpice. Dintre boxe- stadionului Dinamo din 
riî de categorie semi ușoară, an- X avea ioc la 29 iunie întâlnirea lnter- 
trenoriî au de aies între Gold, națională de box dintre echipele se- 
mai tehnic și mai rutinat, și Ho- lecționate ale URSS și Angliei, con- 
vanek, mai puternic, mai pericu- rina ca revanșă a meciului disputat

Ko-
ase-

bas- 
tur-

terminat la

în incinta 
Moscova va

anul trecut la I.ondra elnd boxerii \ 
sovietici au cîștlgat cn 8-2. X
• In cadrul Spa-tachiadei Azerbaid- Z RRd GA

janului care se desfășoară la Bacu a- x Jn cadrul 
tletul Stanislav Nenașev a aruncat ✓ „„„l,,; mfornotânnal Ha <snh care ciocanul la «0,20 m. Al doilea clasat X internațional ae șan care
tânărul v. Tatarințev a obținut re- Z continuă acum la Praga s-au in
sultatul de 57,5« m. X regîstrat următoarele rezultate:

„ < Pilnik - Flohr >/2-V2; Zita —
• Da 18 Iunie a avut loc la Woune ? Dwarzynski j_0 pachman _

de-a lungul șoselii muntelui Swieto-V Balăn^ Ffchțl _ Alster
krzyskie, o competiție cidistă In Z j_Q. Șefc _ Jezek p,H
lungime de 135 km. la care au parti- _ Wadfi t/ Restu, rtide.
cipat cei mal valoroși cicliști polo- } ]<)r g_au întrer t jn runda 3 
nezl. Primul s-a clasat Wienkowski / x„ a s.au înregistrat rezultatele: 
cu tâmpul de Sh. 48'10”. Docul doi a > R _ Șefc j _0. Pachman
revenit alergătorului Krolak, citiga- k _ pithart . genj _ Băjă.
torul „Cursei Păcii” care a pierdut f ngl j_0 plohr _ Fjchtl 1/^1/ ;
de puțin la sprintul final. / Fj!ip _ Szilagyi Dintre

partidele întrerupte din runda pre
cedentă s-au mai terminat: Uhl- 
man — Ragozin V2—V2 Și Beni 
— Reifir 0—1.

După 12 runde în fruntea cla
samentului se află Ragozin cu 

de 14-6. De re- ) gy9 urmat de: Filip si Flohr 
cel de al doi- V yi/2 p., Reifir 7 p. (I), Pachman 
R.D. Germane Z 7 p stahlberg 6*/2 p. (2), Zita 
zile. După cum > si uhlman 6 p. (1), Fichtl și Șefe 

echipa R.D. \ 5 p (țț Pilnik și Szilagyi 5!/2 
p. (1), Bălănel 5’/2 p. etc.

J. PEJCHAR

• La 18 iunie s-a desfășurat în sala 
„Seelenbindei'” din Berlin întâlnirea 
internațională de box dintre echipele 
reprezentative ale R.D. Germane și 
Egiptului. Pugiliștii germani au obți
nut victoria cu scorul 
marcat că acesta este 
lea succes al echipei 
în decurs de numai 4 
se știe, zilele trecute
Germane a dispus cu 20-0 de echipa 
Belgiei, intr-un meci disputat de a- 
semenea la Berlin.

20 (prin telefon). — 
rundei a XI-a a tur-
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