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Echipa noastră reprezentativă 
înfruntă un nou adversar dificili | 

echipa Norvegiei
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IN PRIMA NN INTILNiRILE CU FOTBALIȘTII NORVEGIENI, REPREZENTATIVA SECUNDA 
A R. P. ROMINE A CiSTIGAT CU 2-1 (2-1)
Azi 23 August”; R. P. Romină A—Norvegia

A fost lume multă ieri pe stadio
nul din Ploești. Alai multă decît la 
«urile obișnuite de campionat, pen

tru că pe de o parte se disputa un 
joc inter-țări — primul pe care-1 

. găzduia orașul petroliștilor, — iar 
pe de alta, tribunele stadionului Fla
căra au fost de această dată mai 
Încăpătoare prin darea în folosință 
a „potcoavelor" nou construite.

Pentru cei aproape 20.000 de spec
tatori, ziua de ieri a fost prilej de 
sărbătoare : primul meci internațio
nal s-a încheiat ai o frumoasă com
portare a reprezentativei noastre 
secunde — în rândurile căreia figu- 
rau cinci fotbaliști pioeșteni — și 
mai ales, cu o binemeritată victorie 
asupra dîrjilor fotbaliști norve
gieni.

Echipa noastră a cîștigat cu 2—1, 
scor fixat încă din prima repri
ză. Ea însă, a avut o comportare 
destul de bună de-a lungul între
gului meci, în ciuda faptului că 
itiulți au privit cu oarecare rezervă 
posibilitățile și randamentul unei 
formații alcătuite aproape în ultimul 
moment și chiar îndrăzneț- Pre
zența în formație a unor jucători ca 
Marinescu, Topșa și A. Muntean», 
selecționați cu cîteva zile înainte 
de meci în locul Iui Caricaș, Soare, 
și Dinulescu, care dăduseră satisfac
ție în partida cu Anderlecht, nu a 
scăzut însă din forța de luptă a 
echipei. Dimpotrivă, datorita fap
tului că 5 și apoi 6 jucători erau 
din același colectiv, echipa noastră 
a avut o omogenitate, care împreu
nă cu tehnica superioară, au consti
tuit un avantaj determinant în ob
ținerea victoriei. Acțiunile echipei 
noastre — inițiate din fund cu 

concursul substanțial al mijlocași
lor, și desfășurate — în fine —foar
te mult pe extreme — au avut multă 

.Coeziune și suficientă finalitate (21 
șuturi, din care 11 pe poartă). Ga 

jurmare, echipa noastră a dominat 
majoritatea timpului forțînd pe nor
vegieni să se rezume mai mult la un 

Hoc defensiv, și și-a creat nume
roase situații.- favorabile de gol. 
(Forma excelentă a portarului An
dersen, a liniei de fund specialistă 
în „acroșaj", ca și imprecizia uno- 

. lra din afacanții noștri (Seredai), 
llipsa de finalitate a lui Ciosescu și 
Hașotă sau excesul de dribling al 
lui Boroș au făcut ca scorul să fie 
minim și să nu oglindească în mod 
fidel desfășurarea jocului și supe
rioritatea echipei romîne.

In general, reprezentativa se
cundă a dat satisfacție. Din rân
durile ei însă, au ieșit puternic 
în evidență cîțiva jucători. Dintre 
ei, A. Munteanu a fost o adevă
rată revelație. Nu numai pentru 
că a înscris două goluri de toată 
frumusețea, ci și pentru că a lup
tat cu multă ardoare, a fost pre- 

'■ tutindeni — în atac și în apă-
- rare — oridecîte ori a fost nevoie, 

fiind cu alte cuvinte un inter plin 
de energie, inițiator și realizator. 
A fost, credem, ^cel mai bun. 
Alături de el au cucerit merite 
deosebite, fundașul Pahonțu, mij
locașii Bodo și, mai ales, Pereț, 
portarul Dungu și extrema stîngă 
Boroș.

La dinamismul care a caracteri
zat jocul de ieri, au contribuit 
rapizii și puternicii fotbaliști nor
vegieni. Jocul lor atletic s-a ba
zat pe marcaj strict în apărare 
și pe contraatacuri destul de ra
pide. Dacă însă, în apărare ei. 
au reușit printr-un joc mai orga^ 
nizat să facă față presiunii une
ori foarte accentuate din partea 
echipei romîne, în schimb în atac, 
din cauza unei insuficiente omo
genități, norvegienii nu au izbutit 
să pătrundă decît rareori spre 
poarta lui Dungu. Excelent a

- fost portarul Andersen, care a 
salvat cîteva situații foarte peri- .

Pahonțu și Pereț

culoase. La fel de bun s-a dove
dit stoperul Hansen, pe care fun
dașii Sakswik și Karlsen l-au se
condat cu succes. Dintre mijlocași 
am remarcat pe Legernes, iar din 
atac extremele Knudsen și Olsen.

Bun arbitrajul lui Iordan Ta- 
kov (R.P. Bulgaria), ajutat prompt 
și corect la tușe de L. Lemesici 
(RPF- Iugoslavia) și D. Rumian- 
țev (R.P. Bulgaria).

REPRIZA GOLURILOR...

Echipele au intrat pe teren în 
următoarele formații :

R. P. ROMINA B : Dungu-Pa- 
honțu, Alarinescu, Topșa-Bodo, Pe- 
reț-Hașotă, Seredai, Ciosescu; A. 
Munteanu. Boroș.

NORVEGIA B : Andersen-Saks- 
wik, Hansen. Karlsen-Kristiansen, 
Legernes II-Knudsen, Ljostreit, En- 
gebretsen, Enigsmyr, Olsen.

Jocul îl încep norvegienii. Timp 
de cîteva minute, se fac simple ta
tonări.
Norvegienii întreprind cîteva atacuri 
rapide, dar de două ori Dungu in
tervine la timp. In min. 14, romînii 
ratează o ocazie bună prin Boroș 
care trage de aproape în portarul 
Andersen. Acesta salvează o situa
ție critică în min. 17 printr-o sări
tură de panteră. Dominăm. Apăra
rea norvegiană rezistă însă. Alin. 
21 : o nouă ocazie ratată, Seredai 
trage alături de poarta goală de 
Ia cîțiva metri I

Echipa noastră exercită o puter
nică presiune și in min. 30 scorul 
es!e deschis : Bodo pasează Iui Pe- 
ieȚ, care trece imediat mingea lui 
A. Munteanu. O cursă scurtă și un 
>ut sec de la circa 18 m. și inter
venția lui Andersen este inutilă: 
1—0. Norvegienii își revin și trec la 
atac, însă Topșa, Dungu și Mari
nescu resping acțiunile. Totuși, în

min. 41 ei egalează : în urma unei 
ezitări a apărării noastre Knudsen 
centrează și Olsen trage, nu prea 
puternic, dar mingea se lovește de 
un „picior" și intră în plasă : 1—1. 
Nu trece nici un minut și jucătorii 
romîni iau conducerea din nou pen
tru a nu o pierde pînă la sfîrșit: 
Bodo interceptează o degajare și 
pasează în adîncime lui A. Mun- 
teanu. Acesta face trei-patru pași 
și șutează extrem de puternic lingă 
bară : 2—1. Cu acest scor se ter
mină prima repriză în care echipa 
noastră a fost superioară cu 
puțin două goluri diferență.

..ȘI A CORNERELtîR!
După pâuză, cele două echipe 

trate cu formații neschimbate, au în
ceput năvalnic jocul, căutînd să 
preia inițiativa și — bineînțeles — 
să modifice tabela de marcaj. Ca 
șl în primele 45 de minute „focul 
de paie" al ataca,nților norvegieni 
este repede „stins" de apărătorii 
noștri care, în continuare, declan
șează atacul prin degajări lungi și 
cu adresă. Boroș, pe partea căruia 
acționează mai mult înaintarea noas
tră, crează în primele 8 minute nu 
mai puțin de 6 spărturi în apărarea 
norvegiană, dar niciuna dintre ele 
nu Se încheie cu șuturi la poartă, 
ci cu... cornere rămase însă fără re
zultat pentru că atît Boroș cît și 
Hașotă execută defectuos loviturile 
de colț.

In fine, în minutele 56 și 57 am 
fost din nou la un pas de a 
marca, dar excepționalul Ander
sen reține cu siguranță șuturile 
foarte puternice ale lui A. 
Munteanu. Seredai și, mai cu sea
mă, Ciosescu se mișcă greoi și 
sînt impreciși în pase. înaintarea 
noastră nu mai reușește să păs
treze mingea și astfel apărarea 
este chemată să lupte din greu 
împotriva incursiunilor din ce în 
ce mai insistente ale lui Knudsen 
și Olsen. Asistăm la cîteva acțiuni 
în care portarul Dungu se remar
că, reținînd în ultima instanță 
balonul.

..Fisura" în formația noastră 
este rezolvată (sau mai bine zis, 
nerezolvată) prin înlocuirea lui 
Seredai cu Szakacs. Trecut inter, 
Szakacs nu-și găsește locul în 
formație, în timp ce Ciosescu con
tinuă să încurce majoritatea ac-

cel

in-

A
țiunilor. înlocuirea sa cu D. Mun
teanu se efectuează de-abia în 
minutul 82, odată cu o schimbare 
survenită și în echipa norvegia
nă : Johansen a luat locul lui 
Kristiansen. După acesife schim
bări, formația noastră preia ini
țiativa și periclitează poarta Iui 
Andersen. Tabela de marcaj rămîne 
neschimbată însă pentru că îna
intașii noștri trag prea puțin la 
poartă, cornerele sînt executate 
în continuare defectuos (raport de 
cornere : 11—1 pentru noi), iar 
„bomba" lui A. Munteanu din pen
ultimul minut întîlnește bara, ră
pind echipei un gol în plus me
ritat

Atleții romtiii participă la Jocurila 
Balcanice (te la Belgrad

In zilele de 20, 21 și 22 iulie, se: 
vor desfășura la Belgrad Jocurile: 
Balcanice de Atletism la care vor 
participa reprezentativele masculi— 
ne ale R. P. Bulgaria, Greciei;,. 
R. P. F. Jugoslavia, Turciei și R- 
P. Rom’ine.

Programul cuprinde toate pro
bele olimpice (inclusiv maratonuljjj 
cu excepția probelor de marș. Fie
care reprezentativă poate înscrie 
cîte doi concurenți de fiecare pro
bă. La sfîrșitul întrecerilor se va 
alcătui un clasament 
țări. Punctele se vor 
cum urmează: locul 
locul 
puncte; locul 
V—2 puncte

general pe 
atribui după 
I—6 puncte;.

II—5 puncte; locul 111—4 
IV—3 puncte; locul 

și locul VI—1 punct.

w

PETRE GAȚU 
RENATO ILIESCU

OECLARAȚII

IORDAN TAKOV, arbitrul me
ciului : „Am văzut pentru prima 
dată pe fotbaliștii norvegieni și 
m-a surprins corectitudinea cu 
care au intervenit pentru a intra 
în posesia balonului. După păre
rea mea, romînii au cîștigat da
torită tehnicii mai bune. Ei au 
jucat mult mai iute decît norve
gienii".

RAGNAR PEDERSEN, antreno
rul echipei norvegiene: „Mî-a plă
cut tehnica echipei romîne, care 
este foarte bună. Ei ne-au între- 
eut și în tehnică și în tactică. 
Vreau să remarc însă, că trăgă
torii la poartă sînt toți slabi. 
Mi-au plăcut stoperul și mijlocașii 
de margine din echipa romînă 
(n.r. Marinescu, Bodo și Pereț)".

Portarul norvegian S. Andersen

acestei competiții, BI+In vederea 
roul Comisiei Centrale de Atletism 
organizează la 7 și 8 iulie (odată, 
cu finala campionatului republicau 
de juniori), pe Stadionul Republicii, 
din Capitală un concurs de selec. 
ție. Cu acest prilej, se va alcătui 
echipa reprezentativă a țării noa
stre pentru întrecerile de la Bel
grad. Se vor desfășura toate pro
bele eu excepția celor de 1.500 m, 
10.000 m, 3.000 m. obstacol» și 
maraton.

Pot participa toți atleții din Bu
curești și din restul țării, pe baza 
înscrierilor pe care le vor face co
lectivele sportive prin adresă ort 
telegrafic, pînă în dimineața zilei 
de 7 iulie, ora 8.

Participarea concurenților va fi 
asigurată de colectivele sau asocia
țiile respective, pe toată durata în
trecerii.

Rezultate de valoare 
ale atleților sovietici

In cadrul unui concurs desfășu
rat la Kiev, semifondistul A. Va— 
lakin a stabilit un nou record 
al U.R.S.S. în proba de 1500 m- 
parcurgînd distanța în 3:45,4 (ve
chiul record Okorokov 3:45,6 — 
1955). Rezultate excelente au mai. 
obținut în acest concurs: G. Se— 
gheni 6,14 (lungime femei),
Ponomareva 52,37 la disc, M. It— 
kina 23,8 sec. pe 200 m., I. Mî- 
gulev și V. Popov 2,00 m. la înăl
țime, S. Oniscenko 11,8 sec. pe 
100 m. Recordul lui Valakin este 
al 13-lea pe care atleții sovietici 
îl stabilesc în actualul sezon. . 
sportiv.

N.:

Prin orașul lui Virgiliu, cu atletele din echipa 
noastră reprezentativă

întins pe malul uiniiii golf md- 
nuinat, Neapole reprezintă .atît prin 
poziția sa geografică, cit și prin 
interesul istoric, unul din centrele 
turistice cele mai îneîntătoare ale 
lumii „Neapolis" — cirașul nou — 
a fost fondat de coloniștii greci 
la o mică distanță de „Palepolis" 
— orașul vechi — al acestora. Nea
pole a păstrat mult timp caracte
rul seu elenic primitiv. Romanii 
au fost atrași aci de dulceața cli
matului și frumusețea naturii. 
Aici, poetul Virgiliu și-a scris 
„Georgicele" și tot în acest loc 
a murit și a fost înmormîntat.

Am vizii'tat cu lotul atletelor 
noastre monumentul înălțat la 
niormîntul lui Virgiliu, alături da 
care odihnește poetul italian Gia- 
ccomo Leopardi. Din acest loc 
începe un tunel de aproximativ 
700 m. care datează de pe 
romanilor și care duce de 
două morminte pînă la 
și străvechea Via Appia.

Deși s-a transformat mult 
decursul anilor, Neapole și-a 
trat nealteraț farmecul său,

vremea 
la cele 
celebma

în 
păs- 
care

i-a cucerit mai întîi pe greci, mai 
apoi pe romani și caire ne Incintă 
pe noi astăzi. Cine nu a auzit ce
lebra zicală: „Vidi Napoli e poi 
mori" ? Localnicii o traduc altfel 
decît de obicei: „Să nu mori 
fără să fii văzut Napoli". In aceas
tă privință, delegația noastră s-a 
conformat... tradiției napolitane.

Orașul are 129 de hoteluri și 
peste 100 de pensiuni. Străzi în
tregi sînt alcătuite numai din ho
teluri, deoarece și aci, ca și în 
Elveția, turismul este o veritabilă 
industrie locală... Altfel, nici nu 
s-ar putea satisface necesitățile 
miilor de vizitatori care vin de 
pretutindeni în acest fermecător colț 
al naturii.

In zilele șederii noastre la Nea- 
pole se desfășura cea de a doua 
„primăvară napolitană" a anului, 
în care sportul fusese prezent prin 
meciul de scrimă Italia—Ungaria 
și acum prim turneul internațional 
de polo și meciul triunghiular fe
minin de atletism, la care am luat 
și noi parte. Dar, tot cu acest pri
lej, atu putut urmări o parte a

celui de al IV-lea festival al 
tecului napolitan, un veritabil 
tival național organizat cu con
cursul radio-difuziunii italiene.
_Populațiia din Neapole păstrea

ză caracterele meridionale în toată 
puritatea lor și de aceea, după cum 
ne spunea și secretarul federației 
italiene de atletism, nu trebuia să 
ne surprindă caJld'a manifestație 
de simpatie pe care ne-au făcut-o 
spectatorii. Voi aminti doar de 
ștafeta de 4x100 m, desfășurată 
aproape pe întuneric, dar care a 
fost urmărită de toți spectatorii 
Ei nu și-au părăsit locurile din 
tribune, ci au recurs la un mijloc 
simplu și pitoresc: au aprins nu
meroase torțe cu care desigur ve
niseră pregătiți de acasă, pentru 
orice... eventualitate. Impresionate 
și credincioase unei frumoase tra
diții romînești, la sfîrșitul îritîlnirii 
atletele noastre au oferit publicu
lui florile pe care le primiseră. 
Acest_ gest a aprins și mai mult 
entuziasmul localnicilor care s-au 
despărțit cu greu de grupul nos
tru, pe care l-au condus cu torțe 
aprinse pînă la autobuse;

cîn- 
fes-

1

Prieteniile legate cu prilejul a* 
cestei deplasări ne vor fi prețioase.. 
Iaită de pildă, ce ne-a spus la des
părțire Oberveger consilierul teh
nic al federației italiene de atle
tism, : „ Vreau să contribui și eu 
cu ceva la progresul atletismului 
din țara dumneavoastră. Desigur, 
mai mult sub aspect teoretic, de
oarece altfel nu este posibil. De 
aceea, mi am permis să fac chi-1 
nograme unor concurente din eehi-- 
na romînă, pe care le voi trimite 
la București însoțite de comenta
rii tehnice. Ași dori ca ele să fie 
publicate In interesanta dumnea-, 
voastră revistă: „ Caiete de atle
tism".

Cu impresii de neuitat am pă
răsit Neapole. Mai înainte însă 
de a lua drumul sore țară am vi-> 
zitat Roma și Veneția. Astfel, a luat 
sfîr-șit minunata călătorie în Italia, 
care ne-a dat prilejul să cunoaș
tem poporul Italiei, dornic de le
găturii prietenești cu poporul nos
tru, pe care-1 consideră frate.

R.OMEO VILARA, J



la Brno, cîteva rezultate valoroase 
în ciuda timpului nefavorabil

Competiții, concursuri
;Ea Brno nu a sosit vara I

Cu această impresie ne-am îna- 
poiat din capitala Moraviei care 
a găzduit, către sfîrșitul săptămî
nii trecute, întîlnirea internațio
nală de natație dintre reprezenta
tivele R. Cehoslovace și R.P. Ro- 
mîne.

Nu ne este permis să trecem la 
o analiză mai amănunțită a re
zultatelor cu care s-a sfîrșit în
tîlnirea de înot, sărituri și polo 
pe apă dintre selecționatele celor 
doua țări, fără a sublinia acest 
obstacol serios (temperatura scă
zută a aerului și a apei), de care 
s-au izbit în primul rînd sportivi] 
romîni, obișnuiți cu o temperatură 
a apei ce depășește de multe ori 
24 grade. In aceste condiții, tem
peratura scăzută a apei din ba
zinul Mestske Lazne și aceea prea 
ridicată de „acasă", au creat o 

•' diferență care a influențat în mod 
negativ comportarea sportivilor 
noștri. Aceasta se poate vedea ur
mărind cele mai multe din timpu
rile realizate la Brno și îndeosebi 

în sti- 
să co- 
Oanță)

pe acelea ale înotătorilor 
! Iul bras, care n-au reușit 
1 boare sub 2:46,3 (Adrian 

în proba de 200 m.
★

Cu toate acestea, întîlnirea din- 
, tre cele două reprezentative n-a 
! lost lipsită de unele rezultate va
loroase. Ambele selecționate nu
mără în rîndurile lor elemente bine 
„cotate" în natația europeană, 
care pot asigura oricînd calitatea 
și spectaculozitatea unui con
curs. In ultimii ani, pe listele ce
lor mai bune performanțe europe
ne și chiar mondiale natația ce
hoslovacă a figurat cu elemente 
ca : Bacic Samuhel, Skupilova, 
Markova, Helesikova șî de curînd 
Krejci.

O parte egală de contribuție la 
calitatea concursului au avut-o și 
reprezentanții noștri Alexandru 
Popescu, Maria Both, Stefan Io
nescu, etc. Chiar din prima zi a 
întrecerilor, două dintre rezultate 
ne-au produs o deosebită satis
facție, mai ales că au fost reu
șite în bazin lung de 50 m : la 
200 m fluture seniori: Alexan
dru -Popescu 2:33,0 și la 100 m. 
spate junioare: Maria Both 
11:17,5. Pentru a reuși o apre
ciere mai reală a valorii pe 
care o exprimă aceste două re-

Vreți să deveniți gimnaști?
Pentru recrutarea viitorilor gim

naști din rîndurile tineretului, 
inspecția de gimnastică din 
£C.F.S./C.M. organizează un cen- 

î permanent pentru următoarele 
Iramuri ale gimnasticei: artistică, 
acrobatică, sărituri, elemente pre
gătitoare pentru aparate speciale.

Antrenamentele se vor desfășura 
în sala de gimnastică de la ștran
dul Tineretului începînd de la data 
de 28 iunie 1956 cu următorul pro
gram: în fiecare mărfi și joi de la 
orele 16—17,30. Pot frecventa a- 
cest centru fete și băieți între 10 
și 14 ani.

începuturi sportive pe șantier...
' Tineretul patriei noastre a răs- 
fenns cu entuziasmul său caracte
ristic la chemarea Comitetului Cen
tral ai U.T.M. de a veni să ltrareze 
In brigăzile de constructori pe șan. 
tierele care s-au deschis pe întreg 
cuprinsul țării. Mii de brigadieri 
•înt pnezenți pe locuirile pe care se 

’ridică nu numai noi construcții ate 
liaocialismului, ci crește și tineretul 
’aiou, călit, viguros și hotărât, tine
retul epocii noastre. In această o- 
peră, sportul, ca important mijloc 
de educație comunistă, are un rol 
de seamă. Iată de ce, cu o infir
miere, care trebuia să permită or
ganizarea primelor acțiuni spor
tive, ne-am îndreptat pașii spre 
cîteva din șantierele Capitalei.

Am făcut un prim popas în strada 
Maior Coravu, la șantierul de lo- 
cuințe_ „Vatra Luminoasă". Aici, 
jțn curând, vor fi date în folosința a 
■ute de familii, sute de apartamen
te confortabile. Apoi, nela-m de- 
.©lasad pe celelalte șantiere ale trus- 
Jadui III construcții: șantierul Mi
nisterului Sănătății — 23 August, 
tefierul de locuințe din b-dul 

noii, etc.
1 De îndată ne-am interesat de cei 
tare îndrumă activitatea sportivă 
*. Ș«w»ti«relor. Nu ne-a trebuit mult 
Si i-am aflat. Erau tovarășii Ma- 
teiaș, un tînăr înalt și vioi, res- 
jponsabilul cu activitatea ouiltiural- 

*n ca,fIruI comitetului sin- 
«Sfcal și Petre Marga. un destoinic 

zultate, prezentăm mai jos cele 
mai bune performanțe din lume 
la aceste două probe olimpice.

200 m. fluture bărbați: 1. Gy- 
orgy Tumpek (R.P.U.) 2:21,7;
2. Takashi Ishimoto (Japonia) 
2:23,8; 3. Jiro Nagasawa (Japo
nia) 2:28,4; 4. William Yorzyk 
(S.U.A.) 2:29,1; 5. Horst We
ber (Germania) 2 : 29,4 ; 6. Geor
ge Harrison (S.U.A.) 2 : 29,5 ;
7. Graham Simonds (Anglia) 
2 :30,8 ; 8. Manfred Maesel (Ger
mania) 2:32,0; 9. Alexandru
Popescu (Romînia) 2:33,0; 10.
Rene Pirolley (Franța) 2:33,1.

100 m. spate femei: 1. Eva Pa- 
jor (Ungaria) 1:13,1; 2. Jopie van 
Alphen (Olanda) 1:14,4; 3. Helga 
Schmidt (Germania) 1:14,6; 4.
Judy Grinham (Anglia) 1:14,7;
5. Joke de Korte (Olanda) 1:15,0;
6. Gertje Wielema (Olanda) 1:15,2;
7. Marie Helene Andre (Franța) 
1:15,3; 8. Margaret Edwards (An
glia) 1:15,4; 9. Carin Cone (SUA) 
1:15,6; 10. Joan Harrison (Africa 
de Sud) 1:16,1... Maria Both 
(Romînia) 1:17,5.

Un timp foarte bun a fost rea
lizat de către juniorul Ștefan lo- 
nescu. Acesta, pornind în ultimul 
schimb al ștafetei 4x200 m. liber 
juniori a parcurs distanța în 
2:14,2! Timpul îi acordă dreptul 
lui Ștefan Ionescu să coboare 
cu ușurință sub 5 minute pe 400 
m. liber. Dintre performanțele îno
tătorilor cehoslovaci se desprinde 
timpul obținut de înotătoarea Mar
kova în proba de 400 m. liber: 
5:19,2. O urmează apoi Skupilova 
cu 1:09,0 (100 m. liber) și 5:28,7 
(400 m. liber), Bacik 1:08,7 (100 
m. spate), Subrova 1:20,2 
m. fluture), Svozil 2:43,0 
m. fluture), Neuman 19:41,4 
m. liber — nou record).

(100
(200

(1500

G. N1COLAESCU

La 1 iulie: start in campionatul 
de mare fond pe Dunăre

Duminică dimineața, canotorii 
participanți la a doua ediție a 
campionatului republican de mare 
fond pe Dunăre vor porni din nou 
la întrecere. Pe 25 de caiace (dti- 
blouri) și 5 canoe (10+1), re
prezentanții asociațiilor sportive 
Energia, Recolta, Progresul, Lo
comotiva și Flamura roșie vor 
porni de la Calafat intr-o dispută 
sportivă, care se va desfășura timp 
de aproape trei săptămini, pe un 
traseu de peste 850 de kilometri. 
Ei vor avea de străbătut această 
distanță considerabilă — care face 
din campionatul de mare fond pe 
Dunăre una dintre cele mai grele 
întreceri de canotaj din lume — 
în 14 etape (cu 4 semietapel, re
gulamentul prevăzind 14 zile de 
concurs efectiv și 4 zile de odihnă.

șef de brigadă și responsabil spor
tiv al brigăzii U.T.M. care lucrează 
pe aceste șantiere.

— Sp-uneți-ne vă rugăm cîte ceva 
în legătură cu activitatea sportivă 
de pe șantiere.

— Cu plăcere, ne-a răspuns tov. 
Mateiaș, deși, a precizat el, s Intern 
doar in faza de organizare; la in. 
cepului activității. Trustului III 
Construcții i-au fost repartizați de 
U.T.M. peste 300 de tineri briga
dieri. Către ei ni s-a îndreptat ime
diat atenția. După cum desigur știți 
si dvs., principalul obiectiv care stă 
In fafa colectivului sportiv la ora 
actuală este marea competiție de 
masă: Spartachiada de var~t a ti
neretului. In vederea participării 
noastre la întrecerile Spartachia- 
dei în primul rînd am stat de vorbă 
cu tinerii brigadieri, spre a vedea 
care discipline sportive preferă.

— 98 dintre ei, — intervine în 
discuție tov. Mairga, — s-au și în
scris la întrecerile marii compe
tiții; 20 la atletism, peste 30 ia 
fotbal, 18 la volei, aproape 30 la 
ciclism, etc.

— De altfel cu voleiul, continuă 
tov. Mateiaș. vom și intra în în
trecere. Am înscris 4 echipe: două 
de băieți și două d° fete- De ase
menea avem gata de „lupfă" și 
două echipe de fotbal. Băieții aș
teaptă cu încredere faza întreceri
lor între colective.

— Dar de ce nu aii înscris mai

avea 
la

la
16
C,

LA PLOEȘTI, UN NOU CON
CURS REPUBLICAN DE 

CĂLĂRIE
Vineri, sîmbătă și duminică se 

vor desfășura la Ploești întrecerile 
din cadrul celui de al 4-lea con
curs republican de călărie din a- 
cest am. Concursurile vor 
loc pe frumoasa bază hipică de 
marginea orașului.

Programul întrecerilor de 
Ploești cuprinde un număr de 
probe: dresaj, categ. I A, B și 
obstacole „durată", juniori și fete, 
cros în teren pentru „Cupa Re
colta", proba de „forță" juniori 
și junioare (începători), parcurs 
de duble (în două manșe), obsta
cole „Cupa Recolta", ștafeta, cursă 
de garduri vînătoare grea, proba 
combinată, obstacole începători.

De data aceasta este rîndul a- 
sociației Recolta să-și arate capa
citatea organizatorică. Pregătirile 
făcute pînă acum ne îndreptățesc 
să credem că, din acest punct de 
vedere, concursul republican de 
la Ploești va cunoaște un frumos 
succes

TURNEUL DE ȘAH DE LA 
BUȘTENI

BUȘTENI, 27 (prin telefon). 
In ziua de jucare a întreruptelor 
numai o parte din partidele ri
mase neterminate au luat sfîrsit 

Mititelu avea la un moment dat 
avantaj de un turn întreg în fața 
lui Halic, totuși acesta a pus pro
bleme grele tînărului său adversar. 
Pînă la urmă, superioritatea mate
rială și-a spus cuvîntul și Miti
telu a cules o prețioasă victorie.

In continuare, Mititelu a avut 
de jucat cu Seimeanu, care avea 
un ușor avantaj în finalul de tur
nuri și pioni. Fostul campion al 
țării n-a putut să-și concretizeze 
avansul în fața apărării exacte a 
lui Mititelu, partida terminîndu- 
se îemiză.

Nacht a reușit să salveze o 
partidă grea în fața lui Crețu- 
lescu, obțlnînd astfel a patra re
miză consecutivă. Cîștigătorul re
centului turneu de la Ploești ma_- 
nifestă pînă acum o prudență 
extremă.

Cernavoda (semietapă:
12 iulie: zi de odihnă; 
Cernavoda — Hîrșova ;

Iată, de altfel, programul cursei: 
1 iulie : Calafat — Rastu ; 2 iulie: 
Rastu — Bechet; 3 iulie: Bechet- 
Corabia; 4 iulie: zi de odihnă;
5 iulie: Corabia — Tr. Măgurele;
6 iulie: Tr. Afăgurele — Zimni- 
cea; 7 iulie: Zimnicea — Giurgiu; 
8 iulie: zi de odihnă; 9 iulie: 
Giurgiu — Oltenița; 10 iulie : Ol
tenița — Călărași; 11 iulie: Călă
rași — 
Oltina);
13 iulie:
14 iulie: Hîrșova — Brăila (semi
etapă: Stăncuța); 15 iulie: Brăila 
— Măcin — Galați; 16 iulie: 
zi de odihnă; 17 iulie: Galați — 
Tulcea (semietapă: Isaccea); 18 
iulie: Tulcea — Sulina (semieta
pă: Gorgova).

mulți tineri in întrecerea sportivă, 
am întrebat noi pe interlocutori ?

— Această întrebare, ne-a răs
puns tov. Marga, ne-au pus-o de 
fapt și alții- Și ea este firească. 
Dar ce să facem? Nu avem echi
pament și materiale sportive nici 
măcar pentru cei despre care am 
vorbit. Avem o singură minge, o 
plasă de volei și cîteva tricouri. 
Atîta tot. Cu asta, vă dați și dvs. 
seama că nu se poate face „prea 
mult“ sport, t Asociația noastră 
sportivă nu ne-a trimis deocam
dată decît promisiuni.

Pentru început trebuie să recu
noaștem că pe șantierele trustului 
III construcții s-a întreprins ceva 
pe linie de sport, dar totuși pu
tem spune că ceea ce s-a făcut 
este insuficient. Credem că noua 
asociație Energia, are datoria de 
a da un sprijin mult mai substan
țial tinerilor brigadieri care aș
teaptă să facă sport. Trebuie să 
li se creeze acestora, cele mai 
'bune condiții care să le asigure 
o largă participare la întrecerile 
sportive. Orice tînăr poate practica 
sportul, iar practicarea sportului 
nu poate decît să-i ajute la dez
voltarea sa generală ca și la 
mărirea productivității muncii- 
Sportul creează mari satisfacții, 
mari bucurii, și. de aceea avem 
datoria să nu lipsim tineretul de 
pe șantierele patriei de aceste 
bucurii.

• ATLETISM. — La sfîrșitul 
acestei săptămîni, pe stadionul 
Republicii din Capitală se vor 
întîlni elevii și elevele care s-au 
calificat în cadrul etapei de zonă, 
pentru finala campionatului republi
can școlar de atletism. La această 
frumoasă întrecere sport-vă au drep
tul să ia parte concurenții clasați 
pe primele două locuri în etapa de 
zonă.

Competiția va începe sîmbătă 30 
la ora 16,30, cînd va avea loc șl fes
tivitatea de deschidere. întrecerile 
©ontinuînd. apoi, duminică 1 iulie de 
La ora 9 dimineața
• Duminică dimineață se va dis

puta o ștafetă de marș în organiza
rea colectivului sportiv Locomotiva 
P.T.T., intitulată „Circuitul Gărilor14. 
Chiar din titulatura competiției, se 
poate ușor înțelege că este vorba de 
o ștafetă de marș al cărei traseu va 
atinge principalele gări ale Bucureș- 
tiului. Traseul este împărțit în trei 
schimburi în felul următor: schim
bul I Gara de Nord—Gara Filai et— 
Gara Obor; schimbul II Gara Obor— 
Gara Băneasa; schimbul III Gara 
Băneasa — Gara de Nord. Lungimea 
parcursului este cic 30 de km., iar 
în cele trei schimburi echipele vor 
folosi pentru fiecare schimb cîte doi 
mărșăluitori. Plecarea se va da la 
ora 9 din fața Gării de Nord.

tachiadei de vară a tineretului, se 
apropie de sfîrșit. Luni după amiază 
s-au desfășurat focurile din cadrul 
penultimei etape (a 8-a) înnegistrîn- 
du-se următoarele rezultate tehnice: 
Sportul popular — Steagul Roșu 
4—2 (2—2); Informația Bucureștiului— 
Agerpres 3—0 (forfait); Apararea Pa
triei — Romînia Liberă 9—0 (4—0);
Scînteia — Scînteia Tineretului 2—1 
(1—1); Direcția Presei-Eldre 2—1 (1—C>

După această etapă, 
prezintă astfel:
1. Sportul popular
2. Apăr. Patriei
3. Informația Buc.
4. Direcția Presei
5. Scînteia
6. Steagul roșu
7. Agerpres
a. Scînteia Tineret.
9. Romînia Liberă

10. Eldre

Cu această ocazie colectivul spor
tiv Locomotiva P.T.T. organizează si 
întreceri de marș pentru începători.
• FOTBAL—Core pe ti ța de fotbal 

dotata cu ..Cupa ziarelor*4, care 
desfășoară în prezent în cadrul Spar-

înaintea rundei a 5-a, clasa
mentul arată în felul următor: 
Radovici 37, puncte, Dunăreanu 
3 p., Costea și Mititelu 2'/2 (1) p., 
Alexandrescu, Nacht și Halic 2 p., 
Drimer l'/2 (2) p., Crețulescu 1’/»
(1) p., Seimeanu 17» p., Erdely 
V2 (2) p., Voiculescu V, (1) p., 
Suta și Breazu ’/, p.

V. Zbarcea 
corespondent

DOUA INTERESANTE COM
PETIȚII PUGILISTICE

Pe ringul instalat în incinta sta. 
dionifui Grulești a început aseară 
o nouă competiție pugrlistică : cam
pionatul asociației Locomotiva. In. 
trecerea, reunind peste 60 de boxeri 
fruntași din colectivele acestei aso
ciații, se desfășoară, în continua
re. în zilele de 28, 29 și 30 iunie. 
Notăm că printre participanți se 
numără maeștrii sportului Petre 
Zaharia și Otto Bostiog, precum 
și cunoscuții pugiliști Gh. Tomes- 
cu, Ștefan Marcoviceanu, Iosif Am. 
bruș, Alex. Ghiță și Ion Buzac. 
ReuniunCe încep la ora 20

★
La sfîrșitul acestei săptămîni, du

minică 1 iulie, va răsuna primul 
sunet de gong al concursului repu
blican de juniori pe echipe repre
zentative de regiuni. Competiție 
inedită în istoria boxului nostru, 
campionatul acesta, care se adre
sează tinerelor „speranțe", va com
porta trei etape și un turneu final. 
Echipele vor fi împărțite în patru 
serii : seria I : — Suceava, Bacău, 
Iași, Galați; seria a Il-a : Ploești, 
reg. Stalin, R. A. M., Cluj; seria a 
IlI-a : București, Craiova, Pitești, 
Constanța: seria a IV-a : Timi
șoara, Oradea, Baia Mare, Hune
doara. Meciurile se vor disputa la 
12 categorii de greutate (inclusiv 
minimă și hîrtie), pe distanța d» 
3 reprize a 2 minute.
SEMIFINALELE CUPEI R.P.R. 
LA RUGBI SE DISPUTA 

I IULIE
Semifinalele Cupei R.P.R. 

rugbi se vor desfășura în 
eași zi: duminică 1 iulie pe stadio
nul Republicii din București, după 
cum urmează : la ora 16,15 Ener
gia I.S.P—Progresul Sănătatea, 
iar la 18 Locomotiva Grivița Ro
șie—C..C. A
SUCCESUL CONCURSULUI DE 

CANOTAJ DIN
Lacul Herăstrău 

ultimele două zile 
trecute, o animație 
torită sutelor de participanți care 
au luat startul în concursul de 
canotaj organizat de asociația Vo
ința, în cinstea zilei de 26 Iunie. 
Este suficient să arătăm că 99
de ambarcații s-au întrecut în
cele 24 de probe ale concursului 
pentru succesul deplin de partici
pare obținut în cea de a treia com
petiție organizată de o asociație 
în acest sezon.

„Cupa 26 Iunie" a revenit cano
torilor de la Tînărul Dinamovist 
care au dominat în special pro
bele de caiac-canoe. Și cu această 
ocazie s-a vădit grija deosebită 
care este acordată creșterii ele
mentelor 
Pe locul 
ral s-a 
care are 
un Tot foarte numeros de 
tivi fapt ce constituie de altfel 
un obiectiv permanent al acestei 
asociații. îmbucurătoare este și

LA

La 
ace-

CAPITALA 
a cunoscut, în 
ale săptămînii 
deosebită, da-

tinere de la Dinamo, 
doi în c'asamentul gene- 
situat asociația Energia 
meritul de a fi prezentat 

snor-

la

Alma Baeder (Voința) 
dublu: I. Radu, E. Matei 
2:12,0 (3) ; dublu klinker; 
dulescu, N. Nae (Prog.) 
(2); seniori simplu: Anton 
wei (.CCA) 4:01,3 (5); dublu:

participarea canotorilor de 
CCA (clasați pe locul III) care 
prin prezența lor și valoarea ară
tată au produs un element nou 
și prețios în întreceri.

Caiac: junioare simplu: Andreea 
Lungu (TD) 3:25,8 (2); dublu: 
A. Prunescu, B. Spancioc (TD) 
2:59,0 (2); dublu klinker: S. Ra- 
țiu, A. Rațiu (TD) 2:51,0 (2) ; 
juniori simplu: V. Mocioiu (Loco
motiva) 2:18,2 (6); dublu: E. Ne- 
culce, M. Zink (TD) 2:05,1 (4); 
dublu klinker: M. Frangu, Mănes- 
cu (Loc.) 2:24,6 (8); caiac 4 
(Codreanu, Avram, Eftimie, Dan) 
T.D. 1:44,1 (3); senioare simplu: 

“ ‘ ............. 2:24,0
(V) 

1. Ră- 
2:42,0 
Eber- 

. : G.
Santighian, I. Svoboda (CCA) 
3:10,0 (5); caiac 4: C.C.A. 2:52.0
(4) . Canoe: juniori simplu; I.
Grosu (T.D.) 2:52,0 (3) ; du
blu : Teodorescu, Castriș (T.D.) 
2:37,8 (3). In afara probelor 
de caiac seniori desfășurate pe 
800 m. restul s-au disputat pe 
500 m. Schif: juniori simplu: Du
mitrescu (Energ.) 3:40.0 (2) ;
dublu: Paraschiv, Rigard (Energ) 
3:40,0 (5); 4+1: Voința I (Nico- 
Iau, Preda, Cristescu, Nicolau + 
Ionescu) 3:10,0 (5); senioare sim
plu: Vanda Sfetescu (Prog) 3:59,7
(2);  dublu: Sfîrlea, Jifcu (Energ) 
3:33,3 (2); 4+1: Energia (Sălcea- 
nu, Țuțaru, Giulescu, Comaragiu 
+ Barkani) 3:22,2 (6); seniori
simplu: Tudor Neacșu (E) 3:13,1
(5) ; dublu vîsle: P. Moldovan, 
T. Takacs (CCA) 2:55.1 (4); du
blu rame: Nedelcu, Moscu (E) 
3:41,0 (3); 2+1: Mantzel, Ionescu 
+ Dațiu (CCA) 3:22,0 (2); schif 
4 C.C.A. 2:52.4 (3); 4 + 1: CC,A 
(Kurescka. Kiss, Bozsac, Ostoia 
+ Stoll) 2:55.1 (6); 8+1: Energia 
2:41,1 (3). (Rezultatele sînt înre
gistrate pe 800 m.).

Cezarina Tuchel 
corespondentă

DUMINICA, IMPORTANTE ÎN
TRECERI MOTOCICLISTE IN 

CAPITALA
Întrecerile camp:onatului moto- 

eîclist de viteză pe circuit se a- 
propie de sfîrșit. Duminică, aler
gătorii vor continua să-șă dispute 
întîietotea în cea de a patra fază, 
probă care, după cum am anunțat, 
se va desfășura în București și nu 
la Orașul Stailin cum fusese ho. 
tărît inițial

Faza a patra a campionatului 
republican de viteză pe circuit 
va avea loc pe traseul : șoseaua 
Kiselef — Arcul de Triumf — 
Bdul. Mareșal Voroșilov — 
Alexandrina — str. Porumbacu și 
este organizată de asociația Vo
ința, care a și luat o serie de mă
suri organizatorice, astfel îneît 
întrecerile de duminică să se poată 
desfășura în cele mai bune con- 
ditiuni tehnice.

In programul întrecerilor moto- 
cicliste de mîine figurează și o 
probă rezervată automobiliștilor 
care își vor disputa întîietatea 
în cadrul unui concurs republi
can ce se desfășoară de-a lungul 
a trei faze. Prima fază a avut loc 
la Cluj iar ultima se va disputa 
la Orașul 
a cincea 
ciclist de * 1 2 3 4 5 6 7 * 9 10

stir.

Stalin simultan cu faza 
a campionatului moto- 

viteză pe circuit.

clasamentul se

8 7 1 934: 9 15
8611 35:12 13
8602 25:11 12
8 6 0 2 16:10 12
7 2 2 3 12:17 6
8305 12:19 6
8125 18:25 4
7 115» 8:20 3
7115 4:27 3
7106 10:22 2

& POLO. — Iată rezultatele din 
etapa a doua a campionatului repu
blican de polo pe apă: — categoria 
B — Flamura Roșie Lugoj-Știința Ti
mișoara 2-3 (1-2), Voința Timișoara-Lo- 
comotiva Timișoara 4-4 (3-0), Voința 
Oradea-Metalui (E) Cluj 2-8 (1-4), Ști
ința București-Voința București 13-0 
(5-0). Meciul dintre Voința Tg. Mu- 
reș-Flamura Roșie Cluj s-a amînat 
deoarece temperatura apei era foarte 
scăzută.
• POPICE. — Pe arenele de popice 

Progresul Gospodării și Locomotiva 
P.T.T. din București a avut loc în 
zilele de 23 și 24 iunie un concurs 
de popice rezervat echipelor femi
nine din regiunea București și dotat 
cu Cupa .,26 iunie”. Pe locul 1 s-a 
clasat echipa Progresul Călărași, care 
a totalizat 1.990 popice doborîte; 2. 
Locomotiva Giurgiu 1.968 popice do- 
bcrîte: 3. Progresul Giurgiu 1.737 po
pice doborîte: 4. Recolta Urziceni 
1.423 popice doborîte.



Selecționata Craiovei — 
Metalac Zagreb 12-8

CRAIOVA, 27 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Marți seara, 
un public extrem de numeros, ci
frat la peste 8.000 spectatori, a 
luat pur și simplu cu asalt sta
dionul Locomotiva, pentru a asista 
la întîlnirea internațională de box 
dintre echipa Metalac Zagreb și 
selecționata Craiovei.

Iată rezultatele :
Categoria muscă : Zlatko Novak 

(Metalac) nu i-a pus prea multe 
probleme lui Mircea Dobrescu 
(Craiova), care și-a „sufocat" ad
versarul în repriza a doua, astfel 
că, după o serie rapidă de lovi
turi, arbitrul Ivan Baici (R.P.F.I ) 
a oprit meciul declarîndu-1 pe Mir
cea Dobrescu învingător prin k.o. 
tehnic.

Categoria cocoș: Marian Tkalcic 
(Metalac) a făcut o partidă foarte 
bună și l-a depășit la puncte pe 
Martin Farkas (Craiova).

Categoria pană: După un meci 
foarte disputat, Sloboda Vitic 
(Metalac) l-a învins la puncte pe 
Dumitru Prunoiu (Craiova). Pru- 
noiu n-a respectat indicațiile an
trenorului și, în loc să ducă lupta 
de la distanță, așa cum fusese 
sfătuit, s-a aventurat, mai ales 
în repriza a IlI-a, într-o luptă 
„corp la corp" care i-a fost de
favorabilă.

Categoria semi-ușoară: Iosif O- 
laru (Craiova) s'-a prezentat 
foarte bine pregătit tactic în 
fața „stîngaciului" Bruno Modun 
(Metaiac). El a folosit cu multă 
eficacitate croșeul de stînga și, 
fn repriza a treia, forțînd ritmul, 
l-a adus pe Modun la un pas 
de k.o. Cu toate acestea, decizia 
juriului a fost: meci nul.-

Categoria ușoară : Mihai Trancă 
(Craiova), folosind cu precizie 
upercuturile, l-a depășit în repri
za a treia pe Vlado Balantici 
(Metalac). Acesta s-a dovedit un 
adversar foarte dur, punîndu-1 de 
multe ori în dificultate pe Tran
că. Ultima renriză a fost deosebit 
de dinamică. Folosind multe uper
cuturi și croș*uri, Trancă își asi
gură avantajul necesar victoriei 
la puncte.

Categoria semi-mijlocie: Mihai 
Stoian (Craiova) l-a întîlnit pe 
Petar Pavlin (Metalac). După o 
repriză egală, lupta se îndîrjește 
în repriza a doua, cînd Pavlin 
reușește cîteva lovituri foarte fru
moase. Dozîndu-și foarte bine e- 
forturile, Mihai Stoian pornește în 
repriza a treia, un atac puternic, 
trimițînd numeroase și variate lo
vituri. Pavlin e „groggy" și gon
gul îl salvează de la o înfrân
gere nrin k.o. învingător la punc
te : AL Stoian.

Categoria mijlocie-ușoară: Duoă 
două reprize egale, C. Iordache 
(Craiova) l a deoășit pe Slavko 
Pelin (Metalac). Acesta din urmă, 
după ce a fost la podea în re
priza a treia, a recurs la obstru, 
ții pentru a termina , 
și din această cauză 
calificat.

Categoria mijlocie : 
(Craiova) a luntat cu 
fă împotriva lui Ante Pankota 
(Metalac), terminînd fiecare re
priză în avantaj și cucerind asl- 
fel victoria la puncte.

Categoria semi-grea: Oct. Cio- 
loca (Craiova) învinge prin k.o. 
fn repriza l-a pe Zdravko Vusen» 
(Metalac).

Categoria grea: V. Mariuțan 
(Craiova) a boxat admirabil două 
reprize, dominîndu-1 ca'egoric pe 
Tomo Krizmanic (Metalac). In 
ultima repriză, Kr-’m-'c a echi
librat situația. Meci nul.

Deoarece reprezentantul Craio
vei la categoria semi-grea. Petre 
Zaharia, a depășit greutatea, me
ciul Cioloca-Vusem a avut loc ne
oficial. Astfel, scorul întîlnirii a 
fost 12—8 pentru selecționata 
Craiovei.

IC- 
„în picioare" 

a fost des-

Petre Deca 
multă voin-

G. MIHALACHE

Concursul Pronosport nr. 26 din 
1 iulie prezintă unul dintre cele 
mai interesante programe din ul
timul timp.

„Capul de afiș" îl constituie me
ciul dintre reprezentativele Da
nemarcei și U.R.S.S.

Cel de al doilea meci : Dina
mo Berlin — C.C.A. se anunță ca 
foarte echilibrat. Liderul campio
natului nostru are de înfruntat 
în deplasare o echipă greu de 
denășit.

Urmează trei întîlniri din ca
drul cat. A: FI. roșie Arad — 
Știința Timișoara, Progresul Ora
dea — Dinamo Orașul Stalin și 
Locomotiva București — Dinamo 
Bacău.

Înainte de a trece la comen
tarea meciurilor din cat. B vă re-

FOTBAL-» FOTBAL • FOTBAL,» FOTBAL • FOTBAL# FOTBAL •. FOTBAL

Astăzi pe Stadionul „23 August”
ECHIPA NOASTRA REPREZENTATIVA ÎNFRUNTA 
UN NOU ADVERSAR DIFICIL: ECHIPA NORVEGIEI

DYBWAD (Norvegia)

noastră de fotbal susține al treilea joc în acest 
națională a Norvegiei. Meciul de azi contează

ro- 
la 

se-

■ Jocul de astăzi al reprezen
tativei noastre este al 137-lea din 
palmaresul ei și al doilea cu na
ționala Norvegiei.

■ Ieri după amiază atît jucă
torii norvegieni cît și jucătorii 
mini au asistat la jocul de 
Ploești, dintre reprezentativele 
cunde ale celor două țări.

■ Marți dimineață, în jurul orei 
11, după ce fotbaliștii noștri și-au 
încheiat scurta ședință de pregă
tire, pe terenul de la „23 August" 
au intrat în antrenament cei 29 
de jucători ai reprezentativelor 
norvegiene. Căldura și data apro
piată a jocului nu i-a împiedicat 
să lucreze intens. Privindu-i, aveai 
impresia că sînt la unul din an
trenamentele de mare intensitate 
din mij'ocul săptămînii. Se alerga 
foarte mult, se făceau intermina
bile conduceri de balon, iar por
tarii, instalați în cele două porți, 
nu mai pridideau să facă față 
avalanșei de baloane cu care erau 
bombardați. „Bombardamentul" a-

Intilniri internaționale 
ale fotbaliștilor ronuni

Ieri a plecat în R. D. Germană 
un prim lot al echipei C.C.A., care 
— după cum se știe — va susți
ne trei intilniri: la 1 iulie cu 
Dinamo Berlin, la 4 iulie cu Mo
tor Karl Marxstadt și al treilea 
la o dată și cu un adversar care 
va fi desemnat ulterior. Din lo
tul plecat fac parte jucătorii: 
Apolzan, V. Dumitrescu, Cacovea- 
nu, Alexandrescu, Ivănescu, V. 
Moldovan, Nertea, Bukossy, Marin 
Marcel, Staicu și Rădulescu. Cei
lalți jucători, care fac parte din 
lotul echipei R.P.R., vor pleca 
vineri.

La începutul lunii iulie alte c- 
chipe romînești vor întreprinde 
turnee peste hotare. In progra
mul anunțat au intervenit însă 
cîteva modificări.

Astfel, în R.P. Polonă va pleca 
echipa Progresul Oradea, care va 
susține 2—3 jocuri între 5 și 18 
iulie. In jurul acelorași date Loco
motiva București va disputa două 
meciuri (cu echipe de categoria A) 
în R. Cehoslovacă. In R.P. Un
gară, în locul Locomotivei Bucu
rești va juca Energia-Minerul Pe
troșani. Aceasta va evolua , la 
Szombathely și Salgotarjan între 
5 și 15 iulie. In sfîrșit. Flamura 
roșie UTA Arad va juca la Bu
dapesta la 7 iulie cu o echipă 
a asociației Voros Lobogo. De la 
Budapesta, echipa arădană va 
pleca în R.P. Polonă pentru două 
meciuri, intre 10 și 18 iulie.

insă

@,onosporf

amintim că meciul X : Locomotiva 
Iași — Progresul C.P.C.S. este 
anulat. Veți trebui deci să com
pletați pronosticul dvs. la primul 
meci de rezervă: Metalul Hune
doara — Locomotiva Arad.

O întîlnire echilibrată (deși cla
samentul nu o prea arată ast'e'.) 
e desigur cea de la Reșița. Gaz
dele, într-o formă slabă, vor tre
bui să depună serioase eforturi 
pentru a depăși Minerul (E) Lu- 
peni. O situație asemănătoare se 
prezintă și la meciul următor.

Azi reprezentativa 
an, întîlnind echipa 
drept revanșă a partidei desfășurată anul trecut la Oslo și terminată, 
după cum se știe, cu victoria reprezentanților noștri la scorul de 
1—0. Pentru echipa noastră națională meciul de astăzi de pe stadio
nul „23 August" nu este de loc o întrecere ușoară. După compor
tarea slabă pe care formația noastră a avut-o în meciul cu Suedia, 
fiecare dintre iubitorii fotbalului așteaptă — se înțelege, — o reabi
litare a reprezentanților noștri. La rîndul lor, jucătorii noștri aș
teaptă încurajarea spectatorilor în tot timpul meciului, astfel ca
fiecare să simtă că cei din tribune sînt alături de cei „unsprezece" 
de pe teren. In formația pe care o aliniem astăzi sînt și o serie de 
debutanți. Un motiv în plus ca spectatorii să-i încurajeze așa cum 
se cuvine la debutul lor, totdeauna însoțit de trac, de emoții.

Echipa Norvegiei este un adversar redutabil. Jocul bun reușit du
minică de fotbaliștii norvegieni la Copenhaga a dat o puternică doză 
de optimism oaspeților noștri, care și-au arătat încrederea în șansele 
echipei. Se vede de aici — în plus — că sarcina reprezentanților noștri 
nu va fi ușoară. Să sperăm că echilibrul de forțe va duce și la 
realizarea unui spectacol fotbalistic de bună valoare, căci acesta 
este în primul rînd obiectivul urmărit prin organizarea partidelor 
internaționale amicale.

In meciul de astăzi, care va fi arbitrat de B. Nedelkovski (R.P.F. 
Iugoslavia) ajutat la tușe de L. Lemesici (R.P.F. Iugoslavia) și D. 
Rumianțev (R.P. Bulgaria), cele

R.P. Romină: Toma-Neacșu, 
haria, Constantin, Olaru, Zavoda I, David.

Norvegia: Hansen-Bakker, Sve nssen, Falch-A. Legernes, Hernes- 
Kotte, Dybwad, Sandengen, (Sund by), Tiedemann, Nilsen.

Programul de astăzi de pe stadionul „23 Augus-t" este următorul -. 
ora 14.15: demonstrație de rugbi ; ora 15.40: Tînărul dinamovist 
București—-Energia Ploești (juniori) : ora 17.30 : R.P. Romînă A — 
Norvegia A.

vea un tir precis și mai cu seamă 
puternic, deși șuterii loveau min
gea ...............
sen
rar

fără efort. In poarta lui Han- 
însă mingile își găseau foarte 
„odihna".
Specialiștii, au calificat ast

fel echipa Norvegiei după meciul 
susținut duminică la Copenhaga: 
o formație puternică, rapidă, ex
celentă în apărare și deosebit de 
periculoasă pe contraatac. Acțiu
nile sînt construite în special pe 
extreme unde Kotte și Nilsen, ra
pizi și întreprinzători, sînt jucă
tori ideali pentru asemenea atacuri.

Din nou o „raită”

majo. 
Echi- 
Mare, 
Tecu- 
Ener-

Turul campionatului categoriei 
C este pe terminate și în seria a 
Il-a și în a IlI-a. El a pus în 
mișcare o adevărată „armată" de 
fotbaliști, arbitri, antrenori șl... 
suporteri care etapă cu etapă au 
participat din plin la reușita aces
tei întreceri.

De multe ori întrecerile au mul
țumit prin nivelul ridicat pe 
ritalea iubitorilor fotbalului, 
pe ca Energia Minerul B. 
Progresul Corabia, Victoria 
ci, Recolta-Avlntul Fălticeni, 
gla Metalul Oțelul Roșu, Energia 
Flacăra 7 și multe altele practică 
un joc frumos, iar antrenorii res
pectivi se străduiesc să îmbunătă
țească pregătirea echipelor

Cei care urmăresc campionatul 
acestei categorii au observat însă 
în ultimul timp o scădere de formă 
accentuată la unele echipe care ju
cau un rol de frunte în seriile res
pective. Știința Galați — de pildă 
— după ce a condus 9 etape în cla
samentul seriei I, în ultimele două 
a avut o cădere totală terminînd 
turul pe locul IV, la 4 puncte de 
prima clasată. In seria a 11-a ace
lași lucru se 'intîmpTa cu Dinamo 
Pitești, iar în seria a IV-a cu Fla- 
mura roșie Rm. Vîlcea.

Foarte mulți corespondenți ne- 
au semnalat' numeroase meciuri 
slabe sau dure.

Doi corespondenți, unu! din Cra
iova, celălalt din Arad, ne-au tri
mis cîte o lungă scrisoare în care

Ceferiștii clujeni nu au strălucit 
cîtuși de puțin. Nici Avîntul (R) 
Reghin nu are însă prea multe 
șanse, cu atît mai mult cu cit 
— după cum se pare — trec prin- 
tr-o adevărată „pasă neagră"...

Flacăra (E) Cîmpina, deși joacă 
în deplasare (cu FI. roșie Burdu- 
jeni) are totuși șanse de a „ciupi" 
măcar un meci nul.

In meciurile de la Bacău (FI. 
roșie — Locomotiva Constanța) 
și Bîrlad (Dinamo — Metalul (E) 
1 Mai Ploești) echipele oaspe au 
șanse de a obține victoria.

Ultimul meci al programului (re
zerva A) ne prezintă o specialistă 
a meciurilor egale — Metalul Hu
nedoara. 

două echipe vor alinia formațiile: 
Androvici, Soare-Onisie, Bone-Za-

Centrul atacant Sandengen are 
principala calitate necesară postu
lui său : eficacitatea. El a înscris 
de altfel două dintre cele trei go
luri ale echipei lui în meciul cu 
Danemarca. Al 3-1ea gol a fost 
marcat de interul dreapta Dyb
wad.

■ Căpitanii celor două echipe 
sînt Thorbjorn Svenssen și Adal
bert Androvici. O coincidență : a- 
mîndoi sînt stoperi.

■ In echipa noastră debutează 
patru jucători : Soare, Zaharla, 
Olaru și David.

■ Un amănunt interesant: tn

prin categoria C...
fiecare se ocupă de meciul Știința 
Craio^^-Constructorul Arad (1—0) 
disputat la Craiova. Iată ce scrie 
D. Craioveanu (corespondentul 
din Craiova): „In min. 70 jucătorul 
Croitoru de la Știința Craiova pe 
post de extremă stînga se îndrep
ta cu mingea spre poarta arădani. 
lor. Dan, fundașul dreapta a| oas
peților, l-a atacat regulamentar și 
ambii jucători au alunecat pe iarbă, 
căzînd. Dan a încercat să împie
dice pe Croitoru să se ridice. To
tuși, Croitoru a sărit primul în pi
cioare și în timp ce faza se mutase 
fn altă parte a terenului, l-a lovit 
pe arădan, fiind necesară scoate
rea acestuia de pe teren. Arbitrul 
de centru (n.n. Niță Marin-Bucu- 
rești) n-a văzut, pentru că urmă
rea faza și pentru că Croitoru avu
sese grijă să plaseze lovitura cu 
spatele spre arbitru. Arbitrii de 
tușă C. Savu (pe partea unde s-a 
petrecut faptul) și David Iser n-au 
„văzut" pentru că jucătorul (ca 
și dînșii) era craiovean... Intr-un 
cuvînt, ceea ce au văzut cei 4.000 
de spectatori n-a văzut nici unul 
din arbitri și chiar dintre oficiali 
deși de pe banca oficialilor priveau 
fără a schița cel mai mic gest de 
reprobare I. Mucinoiu (președintele 
CCFS regional), I. Niță și Miron 
Boriță (din comitetul regional CFS) 
ca și observatorul delegat, tov. 
Pisc. De remarcat că Croitoru re- 
intrase de curînd după ce fusese 
suspendat trei etape".

„Acest incident a influențat În
treaga echipă din Arad care a în
ceput să joace cu frică, ne scrie I. 
Varga din Arad. Arbitrul de cen
tru a dat multe decizii eronate, 
care se datoresc însă și atitudinii 
complet nesportive a spectatorilor".

„Abia apăruse articolul „O raită 
prin categoria C“ din 19 mai a.c., 
în care printre alții era criticat 
jucătorul Prohaszka și antrenorul 
I. Lazăr. ambii de la Progresul 
Turda, cînd iată că același jucă
tor, la meciul Progresul Turda- 
Dinamo Tg. Mureș s-a „eviden
țiat" din nou — ne sccie Dezide- 
rlu Kanyaro din Tg. Mureș. In 
plus, antrenorul loan Lazăr de la 
Progresul, în cursul aceluiași meci, 
cu de la sine putere, nu a dat voie 
med'ciduî să dea primele îngrijiri 
uni' iucător accidentat de la Tg. 
Mureș".

ONIS1E (R.P.R.) 
toate cele trei jocuri susținute 
anul acesta de Norvegia (cu Po
lonia, Danemarca și R. F. Germa
nă) apărarea a îost aceeași, cu 
cea care va juca astăzi pe sta
dionul „23 August".

■ In Norvegia se joacă fotbal 
pînă aproape de Polul Nord I De 
altfel, doi dintre jucătorii care 
vor evolua astăzi (Arne Kotte, 
socotit speranța nr. 1 a Norve
giei și supranumit „Mathews" al 
Scandinavici, și Gunnar DybwadI 
fac parte din echipa de categoria 
B a orășelului Steinkjer (3000 lo
cuitori) situat în imediata veci
nătate a Polului Nord. Chiar Kotte 
șl Dybwad sînt animatorii echipei 
și ei au satisfacția de a o vedea 
acum pe primul loc al campiona
tului categoriei secunde, cu multe 
șanse de a 
gorie.

intra în prima cale-

★
spectatorilor în sta- 

face numai prin in-
■ Accesul 
dion se va 
trările indicate pe bilete. Specta
torii sînt rugați să respecte în
tocmai aceste indicații.

■ Prin intrarea din str. Maior 
Coravu au acces :

— Biletele de tribuna I, secto
rul 0.

— Carnetele roșii și albastre 
în piele, precum și carnetele de 
culoare neagră (ziariști) eliberate 
de C.C.F.S./C.M.

■ Copiii peste 7 anî au acces 
numai pe bază de bilet.

■ Biletele se găsesc în vînzare 
în cursul dimineții de astăzi la 
casele Stadionului Republicii, la 
agențiile Dinamo, C.C.A., Prono
sport (Cal. Victoriei 9) și la casa 
din str. Ar. Briand.

■ Sînt valabile biletele cu seria 
nr. 10.

Flamura roșie Arad 
învingătoare in R. P. Ungară

Echipa de fotbal a Flamurii 
roșii UTA a jucat duminică la 
Bekescsaba, în R. P. Ungară, cu 
Epitok — echipă de categoria a 
doua.

Partida s-a terminat cu victoria 
fotbaliștilor arădeni la scorul mi
nim de 1—0.

Juniorii au plecat 
in R. P. Polonă 
feri dimineață a părăsit Capi

tala o parte din Iotul de fotba
liști juniori, care duminică vor 
juca la Zabrze, cu reprezentativa 
R. P. Polone. Al doilea lot de 
juniori romîni va pleca mtine, 
vineri.

Scurte știri
• Restanțe : Locomotiva Galați 

— FI. roșie BR București (cat C) 
se dispută ,azl la Galați ; Energia 
St. Roșu Orașul Stalin — FI. ro
șie Bacău (cat. B) se dispută la 
5 iulie (cealaltă restanță a echi
pei din Orașul Stalin se va disputa 
în toamnă).

• Duminica trecută la Șiria (reg. 
Timișoara) a avut loc meciul inter- 
naftonal dintre Recolta Șiria și 
Voros Meteor din Gyula (R.P. Un
gară), în fața a 2000 spectatori. 
Victoria a revenit oasipeților la 
scorul de 1—0 (0—0) prin punct ud 
înscris de Mcravetz II. întîlnirea 
s-a desfășurat într-o netă de per
fectă sportivitate.



INTiLNIRILE INTERNAȚIONALE
ALE SPORTIVILOR ROMÎNI

Meciul de șah U. R. S. S. — R. P. F. Iugoslavia
S-au jucat șase runde

Echipele de canotaj acalmie
ale R.P.R. concurează la Berfin

Cinci echipaje reprezentative de 
canotaj academic au părăsit Ca
pitala, ieri și azi dimineață, >n- 
drentîndu-se spre Berlin. Cano
torii noștri vor participa — ca 
în fiecare an — la tradiționala 
regată internațională de la Gru- 
nau, care se desfășoară în zilele 
de 7 și 8 iulie.

Au făcut deplasarea trei echi
paje masculine (8 + 1, 4 fără 
cîrmaci și 4 + 1) și două echi
paje feminine (8 4- 1 și 4 + J 
vîsle).

Iată componența echipajelor 
noastre care participă la întrece
rile de la Berlin:

BĂIEȚI. Schif 4 fără cîrmaci: 
Pongraț, Radu Nicolae, Sîngeac. 
Bălan. Schif 4 + 1: Boicu, Me- 
saroș, Bulugioiu, Bompa + Lupu 
Schif 8 + 1; Petrov, Beiu, Bo- 
roș, Șerban, Bolbni, Benea, Corfu, 
Butnaru + Păunescu.

FETE. Schif 4 + 1 vîsle: Flo- 
rica Bruteanu, Viorica Udrescu. 
Stela Stanciu, Maria Laub + Ște- 
fania Borisov. Schif 8 4-1: Fe
licia Urziceanu, Marta Kardoș, Lia 
Togănel, Rita Schob, Sonia Bu
lugioiu, Elza Oxenfeld, Etelca 
Laub, Maria Bucur + Angela Co- 
dreanu.

In zilele dinaintea concursului, 
sportivii romîni vor face o serie 
de antrenamente pe pista de con
curs, de pe lacul Dahme.

Echipa noastră feminină de handbal 
a plecat in R. F. Germană

' Puțini sînt aceia dintre specta
torii care au asistat la ultimul 
program sportiv de pe stadio
nul 23 August și care să nu ii 
fost impresionați de evoluția hand
balistelor noastre fruntașe. Selec
ționata divizionară — de fapt echi
pa reprezentativă de handbal a R. 
P. Romîne — a făcut atunci o stră
lucită demonstrație, dezvăluind ze
cilor de mii de spectatori frumu
sețea acestui sport.

Dar jocul acela nu a avut doar 
un scop propagandistic. EI făcea 
parte din programul de pregătire 
a echipei noastre reprezentativa în 
vederea participării la campionatul 
mondial de handbal. De altfel, ieri 
dimineață handbalistele noastre au 
părăsit Capitala pe calea aerului 
îndreptîndu-se spre R. F. Germa
nă, țară care va găzdui ediția de 
anul acesta a campionatului mon
dial feminin de handbal. La pleca
re, echipa noastră a fost condusa 
de reprezentanți ai mișcării noa. 
stre sportive, care le-au urat din 
partea tuturor sportivilor noștri și 
din partea tuturor activiștilor spor
tivi, succes la această mare com
petiție internațională.

La rîndui nostru, în numele citi
torilor și mai ales al acelora care 
au admirat atît de mult jocul de 
pe stadionul „23 August", dorim 
reprezentantelor noastre ca partici
parea lor la campionatul mondial 
să fie încununată de un frumos 
succesl

Pregătiri in vederea jocului 
internațional de handbal 

Timișoara-Budapesta
TIMIȘOARA, 27 fprin telefon). 

In vederea jocului internațional de 
handbal' care se va disputa la 
8 iulie în localitate, echipa selec
ționată a Timișoarei șt-a început 
antrenamentele încă din primele 
zile ale lunii iunie. Pregătirea re
prezentativei Timișoarei a fost în
credințată antrenorului Constantin 
Lache, care este ajutat de către 
Gh. Gunesch.

Lotul selecționat este următo
rul : Chița și Anghel (portari) ; 
Lache, Silvestrovici, Vlad, Pușca- 
șiu, Zavadschi, Oprea (apărători); 
Gunesch, Reitz, Sipoș, Moser și 
Jude (atacanți). In afară de a- 
ceștia au mai fost convocați și 
o serie de jucători din Reșița, 
Jimbolia și Arad care însă nu 
s-au prezentat la antrenamente 
Lotul va fi completat cu jucă
torul Ehrenreich care a fost acci
dentat și care acum este restabi
lit și își poate relua antrena
mentele.

Săptămîna trecută echipa Ti
mișoarei s-a deplasat la Jimbo
lia unde a făcut un meci de an
trenament cu formația Flamura 

roșie din localitate. In această 
partidă nu s-a insistat asupra re
zultatului, ci mai mult asupra o- 
mogenizării formației. In general 
jucătorii timișoreni s-au „mișcat" 
bine, însă au vădit serioase lacu
ne în special în loviturile la poar
tă, care păcătuiesc mult prin im
precizie. Cu acest prilej selecțio
nata Timișoarei a jucat în urmă
toarea formație: Chița (Anghel)- 
Silvestrovici, Vlad, Lache, Pușca- 
șiu, Zavadschi-Gunesch, Reitz, Ju
de, Moser, Șipoș. A mai fost fo
losit și jucătorul Zahari de la 
FI. roșie Jimbolia. Din echipa Ti
mișoarei s-au remarcat portarul 
Chița și atacantul Reitz.

In vederea întîlnirii cu echipa 
Budapestei, selecționata Timișoa
rei își va continua antrenamen
tele de mai multe ori pe săptă- 
mînă. Pînă la 8 iulie, data me
ciului, se vor mai disputa încă 
trei meciuri de antrenament.

Jocul internațional de handbal 
între selecționatele masculine ale 
Budapestei și Timișoarei se va 
disputa pe stadionul „23 August", 
unde se fac pregătiri speciale în 
vederea acestui eveniment.

De la subredacția noastră

Baschetbaliștii din R. P. Chineză 
au realizat un spectacol frumos 

la Orașul Stalin și sint așteptați 
cu nerăbdare la Tg. Mureș

ORAȘUL STALIN (prin telefon) 
întâlnirile susținute de echipele de 
baschet ale R. P. Chineze.în com
pania reprezentativelor masculină 
și feminină ale Orașului Stalin au 
stîrnit un mare interes, răsplătit 
de altfel de spectacolele frumoase 
realizate de oaspeți, cărora le-a 
revenit victoria, în ambele meciu
ri la scoruri concludente. La tete 
au învins cu 69—43 (35—21),
punctele fiind înscrise de: Siu 
Min (9), Tao I-shian (9), Ian-Tse
(6),  Chow Chen-iun (3), Wang 
Shia-fei (4), Ge Li-li (5), Ma 
Shen-mei (4), Shlu Wen-li (3), 
Chen Iu-lian (6), Li Shao-fen (6), 
Thian Lu-pin (12), Shen Tan-ni
(2) , Cucucurz (6), Roșu (2), 
Krauss (9), Tampa (4), Anca Fop 
(11), Firimide (9), Kropfel (2). 
Au condus P. Petruț și M. Negu- 
lescu. La băieți, oaspeții au în
vins cu 94—59 (55—23), scorul 
fiind realizat de: Liu Kuei-i (9), 
Wang Li-fa (5), Wang Chao.in 
(4), Iang Po-iung (10), Chu ferag- 
kang (10), Liu Foh-Tsu (9), Pai 
Chin-sen (4), Iu-Lien-han (17), 
Chang Hsi-sen (14), Tai Chin-sen
(3) , Tsai Ci-che (5), Pang Shilî- 
hou (2), Roșu (2) Ciontea (1), 
Buzan (22), Albu (20), Dumitres
cu (7), Bota (2), Stinghe (3), 
Balteș (2). Au arbitrat: M. Ber- 
cuș și C. Negulescu

A

TG. MUREȘ (prin telefon) — 
Parcul Voința din localitate a tost 
special amenajat și este pregătit 
să primească azi pe baschelbaliș- 
tii și baschetbalistele din R. P. 
Chineză, așteptați cu multă nerăb
dare de sportivii locali care au și 
cumpărat cele 4.000 de bilete puse 
în vînzare. Pentru aceste întîlnirl 
antrenorii Attila Balaș (la fete) 
și Ștefan Zoldi (la băieți) au fixat 
următoarele loturi: Georgeta Fiil- 
lop, Margareta Rogobete, Maria

• Continuînclu-și turneul prin ță
rile America de Sud, echipa repre
zentativă de baschet a Uniunii So
vietice a Jucat la 26 iunie în orașul 
Buenos Aires cu echipa argentiniană 
River Plata. Baschetbaliștii sovietici 
au cîștigat meciul cu scorul de 65-58.
• Echipele selecționate de baschet 

(băieți și fete) ale Federației sporti
ve muncitorești de gimnastică și 
sport FSGT Franța și-au încheiat tur
neul întreprins în R.P. Chineză, .lu
cind la 26 iunie în orașul Tientsin. 
Echipa FSGT (fete) a reușit să în
vingă cu scorul de 57-42 selecționata 
orașului. In meciul masculin echipa 
orașului Tientsin a dispus cu scorul 
de 57-52 de echipa franceză.

g Iată rezultatele obținute de hal
terofilii italieni la un concurs de va- 
riflcare înaintea campionatelor euro
pene de la IJelsinkt: Amati 282,5 kg. 
Manironi 337,5 kg. (record), De Ge
nova 335 kg. Pignati 360 kg., Masu 
375 kg. Borgius 382,5 kg. Pijfalani 420 
kg.

& Recent săritorul cu prăjina R 
Lundberg a stabilit un nou record al 
Suediei în această probă trecînd șta
cheta ridicată la 4,45 m.

3 In cadrul campionatelor de selec
ție ale atleților americani, desfășu
rate săptămîna trecută în California 
s-a înregistrat o mare surpriză în 
proba de aruncarea greutății. Victo-

Kovacs, Ibolya Koble, Paraschiva 
Varga, Iolanda Simon, Maria Kary, 
Iuliana Kosa, Iuliana Antal, Irina 
Maior, Ecaterina Hatazi, Eva De
meter, Ifdiko Szombathely (femi
nin), Elek, Zoizon, Kadar, Koos, 
Buzan, Fullop, Bokos, Toth, Ret- 
tegy, Borbely, Lăzărescu, Mittel- 
mainjNagy (mia&culi.n).

★
După întîlnirile de la Tg. Mureș 

oaspeții își vor continua turneul la 
Cluj (vineri), Oradea (sîmbătă) și 
Satu Mare (duminică).

Cinci tineri reprezentanți ai tenisului 
de masă din țara noastră, la 

Campionatele europene de la Opatija
Astăzi vor începe în frumoasa 

localitate baîneo-climaterică de pe 
țărmul mării Adriatice, Opatija din 
R.P.F. Iugoslavia, întrecerile de 
tenis de masă ale marii compe
tiții, campionatele europene (ne
ol iciale) deschise tinerilor jucă
tori și jucătoare. Concursul, care 
se va desfășura timp de patru 
zile, va reuni unele din „speran
țele" tenisului de masă euro
pean. Se vor disputa toate cele 
șapte probe de la campionatele 
mondiale, adică : echipe băieți — 
sistem Cupa Swaythling, echipe 
fete — sistem Cupa Corbillon 
și probele individuale de simplu 
băieți, simplu fete, dublu băieți, 
dublu fete și dublu mixt.

Țara noastră este reprezentată 
la această competiție de un va
loros lot de tineri jucători și 
jucătoare, care cuprinde pe cam
pioana de junioare Mariana Ba- 
rasch, pe talentata Maria Golo- 
pența, pe campionul "țării la ca
tegoria a II-a Alexandru Sirlitv- 
can și pe Zaharia Bujor și Gheor- 
ghe Cobîrzan. Cu toate că sînt 
lipsiți de experiență competițio- 
nală, totuși cu pregătirea pe cai? 
o au ca și cu dorința lor de 
afirmare, sperăm că tinerii noștri 
reprezentanți vor face o figură 
onorabilă. Mai important însă va 
fi desigur schimbul de experiență 
pe care îl va prilejui acest con
curs și, din acest punct de ve
dere, credem că jucătorii noștri 
vor ști să folosească din plin a- 
ceastă întrecere.

Echipa R.P. Ungare a ciștigat turneul 
internațional de polo de la Neapole

Luni noaptea a luat sfârșit tur
neul inter național de polo de la 
Neapole, la care au participat re
prezentativele U.R.S.S., Ungariei, 
României, Germaniei occidentale și 
Italiei. Duminică dimineața după 
o luptă foarte strînsă U.R.S.S. a 
dispus de R.P R. cu scorul de 

, 3—2 (2—2). Golurile au fost în
scrise în următoarea ordine : Meș- 
veniradze (U.R.S.S.) 1—0, Szabo 
(RPR) 1-1, Hospodar (RPR)
1— 2, Meșveniradze 2—2 și din nou 
Meșveniradze din 4 m. 3—2.

O mare surpriză s-a produs în 
întîlnirea dintre Italia și Ungaria 
care a luat sfîrșit cu scorul de
2— 1 (2—0) în favoarea reprezen
tativei Italiei după un joc de înal
tă factură. Echipa U.R.S.S. a 
învins luni noaptea Germania oc
cidentală cu 5—1 (2—0). Clasa
mentul final este următorul: 1.
R. P. Ungară 6 pet., 2- U.R.S.S. 
6 pet., 3. Italia 5 pet, 4. R. F. 
Germană 2 pet, 5. R.P.R. 1 pet.

ria a revenit lui Benett cu 18,02 m. 
care l-a învins pe recordmanul mon
dial O’Brien (17,97 m.). De notat că 
aceasta este prima înfrîngere a cam
pionului olimpic în ultimii patru ani.

BERLIN. 26 (Agerpres).—
Duminică s-a disputat în orașul 

Frankfurt pe Oder dubla întîlnire 
internațională de handbal dintre echi
pele reprezentative ale R. D- Ger
mane și R.P. Polone. Meciul dintre 
echipele masculine a luat sfîrșit cu 
scorul de 11—1 (6—0) în favoarea 
handbaliștilor germani, în timp ce 
întîlnirea dintre reprezentativele fe
minine s-a terminat cu un rezultat 
de egalitate: 3—3.

PARIS, 26 (Agerpres). —
La Marsilia a luat sfîrșit turneul 

internațional feminin de baschet la

BELGRAD (Agerpres). — In 
cea de a cincea rundă a meciului 
de șah dintre echipele Uniunii So
vietice și R.P.F. Iugoslavia, care 
se desfășoară la Belgrad, după 
cinci ore de joc s-a terminat o 
singură partiidă. Smislov, care a 
jucat cu negrele împotriva Iui 
Gligorici, după ce a obținut în 
deschidere un ușor avantaj nu a 
găsit cele mai bune continuări, 
astfel că Ia mutarea 23-a cei 
doi șahiști au căzut de acord a- 
supra remizei.

La 25 iunie s-au disputat par
tidele programate în runda a 6-a. 
Petrosian, cu albele, a jucat foarte 
bine deschiderea în partida cu 
Gligorici și a obținut avantaj sim
țitor datorită celor doi nebuni ai 
săi foarte puternici. Cînd soarta

Miroslav Filip (R. Cehoslovacă) « leat conducerea
în turneul international

PR AGA 27 (prin telefon). — 
Partidele întrerupte în cea de a
15- a rundă a marelui turneu in
ternațional de șah ce se desfă
șoară în localitate s-au soldat la 
reluare cu rezultatele scontate. 
Bălanei cu o calitate în plus Ia 
Uhlman și-a realizat cu precizie 
avantajul material obținînd vic
toria. Flohr a cîștigat la Beni, 
Szilagy la Pithart, Pachman la 
Dworzinski, iar partida Fichtl- 
Zitta a fost remiză.

întîlnirea centrală a rundei a
16- a a fost firește cea dintre frun
tașii clasamentului : Filip și Ra
gozin. Obținînd victoria marele 
maestru cehoslovac a* luat condu
cerea în turneu. Pithart a cîștigat

OLIMPIADA, PREOCUPAREA PRINCIPALĂ
A ATLEȚILOR

PRAGA. — Pentru o cit mai 
bună pregătire în vecterea Jocuri» 
k>r Olimpice de vară de la Mel
bourne, atleții cehoslovaci au în 
programul lor o nouă serie de în- 
•tîlniri internaționale. Astfel» la 
14—15 iulie va avea loc la Bratis
lava întîlnirea Cehoslovacia B 
Olanda A, la 6-7 august la Lon
dra meciul Marea Britanie — 
Cehoslovacia (masculin și îemi- 
nin), întrecerea Ungana-Ceho-slo-

FOTBAL PESTE HOTARE
CAMPIONATUL DE FOTBAL 

AL U.R.S.S.
In răgazul dintre numeroasele In- 

tîlniri internaționale susținute de e- 
chipele de fotbal din U.R.S.S. au a- 
vut loc și cîteva meciuri contînd pen
tru campionatul unional. Astfel, Bu- 
revestnik Chișinău s-a deplesat la 
Leningrad unde a jucat în interval 
de patru zile cu ambele formații din 
localitate. Moldovenii au învins cu 
2-0 Rezervele de Muncă și au termi
nat nedecis (1-1) cu Zenit. Dinamo- 
viștii din Moscova au întrecut cu 2-1 
pe Sahtior, victorie care le-a permis 
să’ urce pe locul V în clasament iar 
T.D.S.A. după o serie de înfrîngeri 
consecutive a reușit să cîștige în 
fața feroviarilor moscoviți cu același 
scor de 2-1.

In urma acestor rezultate clasa
mentul este următorul :

Spartak 14 9 3 2 47:18 21
Burevestnik 14 8 2 4 29:29 18
Torpedo 12 6 4 2 25:15 16 

care au participat echipe din Franța. 
Italia și R.P. Polonă. Un frumos suc
ces internațional a obținut echipa 
selecționată a asociației sportive stu
dențești Azs din Varșovia, care a 
cucerit primul loc pentru a doua 
oară consecutiv. După ce au învins 
echipele Sporting Marseille și Faen- 
za (Italia) baschetbalistele poloneze 
au întrecut în ultimul meci ai tur
neului echipa selecționată a Fran
ței cu scorul de 51—50 (30—30)
• Pe stadionul Vasil Levski din 

Sofia s-a disputat vineri întîlniTea 
internațională de fotbal dintre e- 
chipele Rad nick i (R.P.F. Iugosla
via) și Dinamo Sofia. Meciul a 
luat sfîrșit cu scorul de 2—1 (2—1) 
în favoarea echipei Dinamo Sofia.

© Echipa reprezentativă de fot
bal a Etiopiei care întreprinde în 
prezent un turneu în Uniunea So
vietică a jucat la 22 iunie în ora
șul Baku cu echipa locală Neftia- 
Uik. Fotbaliștii sovietici au obținut 
victoria eu scorul do 6—2.

9 După cum transmite agenția 
France Prese, o expediție de alpi- 
niști elvețieni a reușit să efectueze 
o ascensiune pe vîrful Everest din 
munții Himalaia, aflat Ia altitudi
nea de 8845 m. Doi membri ai ex
pediției, Reist și Gunten, au rămas 
timp tie două ore pe cel mai înalt [ 
vîrf din lume după 4 ore de urcuș 

partidei părea hotărîtă, marele 
maestru sovietic a făcut o gre
șeală gravă pierzînd dama. După 
cîteva mutări el a trebuit să se 
recunoască învins.

Boleslavski, care a jucat apăra
rea Indiană Veche, în partida cu 
Udovcik a făcut un joc bun reu
șind să controleze cu cei doi ne
buni ai săi întreaga tablă. Valo- 
rificîndu-și cu precizie avantajul 
său, marele maestru sovietic a ob
ținut victoria la mutarea 33-a. Trei 
partide s-au terminat remiză : 
Smîslov-Karaklajic, Keres-lvkov și 
Matanovic-Gheller. Restul parti
delor s-au întrerupt.

După desfășurarea a 6 runde 
echipa Uniunii Sovietice conduce 
cu 21'A—16>/2 puncte

de șah de la Praga
la Uhlman, Pachman la Pilnik, 
iar Jezek (cu negrele) la Rejfir. 
Celelalte partide ale rundei, Bălă- 
nel-Sefc, Alster-Szilagv, Flohr- 
Wade, Dworzinski-Beni, Fihtl- 
Stahlberg și Zitta-Ujtelki au fost 
remize.

Astfel, după 16 runde clasa
mentul turneului este următorul :

1. Filip 10>/2; 2—4. Flohr, Pach
man, Ragozin 10 p.; 5—8. Rejfir, 
Alster, Stahlherg, Szilagy 9 p.
9. Bălanei 8'A p.; 10—13. Pilnik, 
Sefc, Jezek, Zitta 8 p., 14—15 
Fihtl, Uhlman 7‘/2 p.; 16. Pithart 
7 p.; 17. Ujtelki 6 p.; 18. Dwor- 
rinski 5>/2 p.; 19. Wade 5 p.; 20-. 
Beni 4‘A p.

CEHOSLOVACI!
vacia (echipele masculină și femi
nină) se va desfășura în zilele d» 
15—16 septembrie la Budapesta, 
meciul feminin Cehoslovacia — K. 
F. Germană la I—2 octombrie In 
R. F. Germană, iar cel masculin 
la 20—21 octombrie la Praga.

In afara acestor întîlniri, nume
roși atleți și atlete vor participa la 
diferite concursuri internaționale 
în străinătate.

© A luat sfîrșit campionatul do 
fotbal al R. P. Chineze. In finala 
competiției s-au întîlnit echipele o- 
rașelor Sanhal și Pekin. Victoria și 
titlul de campioni a revenit primei 
echipe care a cîștigat meciul cu sco
rul de 4-1*

Dinamo Kiev 12 4 6 2 14:13 14
Dinamo Moscova 13 4 6 3 17:17 14
Dinamo Tbilisi 12 4 4 4 19:16 13
T.D.S.A. 13 4 4 5 29:2U' 12
Lokomotiv 13 3 5 5 17:16 11
Zenit 13 1 9 3 13:22 11
Rezervele de Muncă 12 2 4 6 14:21 •
Sahtior 14 1 6 7 13:28 8
Casa Ofițerilor 11 3 1 7 15:27 7

★
MOSCOVA 26 (Agerpres) TASS 

transmite:
Pe stadionul ,,Dinamo” din Mos

cova s-a disputat luni întîlnirea in
ternațională de fotbal dintre echipele 
Spartak Moscova și Atletica Portu- 
guesa (Rio de Janeiro).

De la începutul jocului atacanțll 
echipei Spartak inițiază numeroase 
atacuri reușind sa deschidă scorul în 
minutul 18 prin Tatușin. Echipa bra
ziliană contraatacă și după 10 minute 
obține egalarea pentru ca apoi să 
preia conducerea cu 2—1. In ultimul 
minut al primei reprize, fotbaliștii 
sovietici înscriu din nou, astfel că 
la pauză scorul a fost egal: 2—2. La 
reluare gazdele domină’ insistent, 
marchează 3 puncte, stabilind scorul 
final la 5—2 (2—2).

Cu acest joc a luat sfîrșit turneul 
pe care echipa braziliană de fotbal 
Atletica portuguesa l-a întreprins în 
Uniunea Sovietică.

it
VARȘOVIA 26 (Agerpres).
Echipa reprezentativă de juniori a 

R. P. Polone care se pregătește In 
vederea întîlnirii cu reprezentativa 
de juniori a R. P. Romîne a susți
nut duminică o întîlnire în compa
nia echipei Gornik By tom, care acti
vează în divizia secundă. Meciul a 
luat sfîrșit cu scorul de 2—1 (1—0) 
în favoarea echipei Gornik Bytom.

★
VARȘOVIA 26 (Agerpres). PAP 

transmite:
In cadrul unui meci internațional 

de fotbal desfășurat duminică la 
Szczecin, echipa Empor Rostock din 
R. D. Germană a învins selecțio
nata orașului Szczecin cu scorul de 
4—1 (3—0)
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