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Pregătiri la nivelul importanței Întrecerilor

Se apropie ziua desfășurării tra
diționalei competiții de masă, cro
sul „Să întîmpinăm 1 Mai*. De 
curînd, am vizitat o serie de co
lective sportive clujene, pentru a 
lua cunoștință de stadiul pregă
tirilor ce se fac în vederea Între
cerii de la 28 aprilie.

Zilnic, pe aleile din parcul „Ba- 
beș*. mii de studenți clujeni tșide- 
săvîrșesc pregătirea tehnică, în ve- 

■ derea participării la crosul „Sâ în-

e știe că anul acesta spor- 
' i aproape

------ disciplinele sportive 
se-practică în țara noastră

chemați să-și dovedească

Se știe că anul ace 
tivii fruntași din 
toate disciplinele 

care
stat 

măiestria, dîrzenia și dragostea, 
față de culorile patriei în între
ceri deosebit de grele. Anul 1956 
a reprezentat, prin succesul ob
ținut la Melbourne, anul consa
crării sportului nostru pe plan 
mondial. Anul 1957, prin nume
roasele competiții internaționale 
la care participă sportivii noș
tri, ne oferă prilejul să consoli
dăm prestigiul sportului dîn Re
publica Populară Romînă.

Intr-adevăr, aproape toate dis
ciplinele sportive au un calendar 
de competiții internaționale, ne
obișnuit de bogat. Ca un punct 
culminant al acestor competiții 
se remarcă, firește, concursurile 
din cadrul celei de a IlI-a ediții 
a Jocurilor sportive internaționale 
prietenești care vor avea loc în 
acest an la Moscova. în timpul 
desfășurării celui de al 6-lea Fes
tival Mondial al Tineretului și 
Studenților pentru pace și prie
tenie. Este cunoscut că la jocu
rile sportive de Ia Moscova vor 
participa 350 sportivi din țara 
noastră, care își vor apăra șan
sele la 21 discipline sportive.

Pregătirile sportivilor ta vede
rea competițiilor internaționale se 
vor face în acest an în deosebi 
în cadrul colectivelor respective. 
O sumară menționare a unora 
dintre competiții este suficientă 
pentru a demonstra cît de mare 
este răspunderea consiliilor colec
tivelor, a conducerilor secțiilor, 
unde activează acei sportivi frun
tași care sînt în vederea selec
ționerilor. Nu este nevoie să mai 
insistăm asupra importantelor sar
cini ce revin antrenorilor res
pectivi. Cît privește sportivii în 
cauză, este limpede că de munca, 
de disciplina, de strădaniile, de 
sudoarea care va curge pe fața 
lor la antrenamente, depinde su
prema lor satisfacție: laurii ce 
încunună fruntea învingătorului, 
mulțumirea — mai prețioasă ca 
orice altă răsplată — că ai con
tribuit la sporirea gloriei sportive 
a patriei iubite.

La fotbal avem întîtairî cu re
prezentativele Belgiei, U.R.S.S.

DE MIINE — IN SALA 
FLOREASCA — TURNEUL 

FINAL

Duminică vom cunoaște 
campionii de baschet 

ai tării!
De miine și pînă duminică 

seara, amatorii de baschet din 
Capitală vor avea trei zile 
.pline... Toate echipele 
online de categoria A vor 
evolua în sala Flareasca, în 
cadrul turneului final al cam
pionatului, pentru a 
pe ocupantele celor 
ale clasamentului.

Se anunță o luptă 
rește, în special în

, care va desemna pe campioană 
' ca și în grupa IlI-a care... va 

indica echipele ce vor trebui 
să trăiască clipele de emoția 
ale partidelor de baraj pentru 
rămînerea pe mai departe în 
prima categorie.

Pentru titlul de campioană 
vor lupta C.C.A. — actuala 
deținătoare a titlului — Loco
motiva P.T.T., Dinamo Bucu
rești și Dinamo Oradea. Din
tre aceste patru formații cele 
mal mari șanse de a îmbrăoa 
tricourile de Campioni le au 
jucătorii de la C.C.A. Nu ui
tăm însă că Dinamo București 
și Locomotiva P.T.T. sînt ca
pabile să furnizeze mari sur-.

(echipele A și B), Angliei (ti
neret), Greciei și R.P.F. Iugo
slavia (in cadrul preliminariilor 
campionatului mondial) și altele; 
la rugbi cu echipele Londrei, Car- 
diff-ului și a Franței; la box cu 
echipa Parisului, cu cea de tine
ret a R.P. Polone, și cu cei mai 
valoroși pugîliști amatori de pe 
continent in cadrul campionatului 
Europei; la gimnastică fete: În
trecerea cu reprezentativa R. Ce
hoslovace și Cupa Europei. Am 
amintit doar patru discipline spor
tive. Spațiul nu ne permite sa 
dăm exemple și din celelalte spor
turi în care reprezentanții noștri 
au examene deosebit de dificile, 
examene care vor culmina cu în
trecerile din cadrul Jocurilor spor
tive internaționale prietenești de 
Ia Moscova. întreceri la startul 
cărora se vor prezenta aproape 
cei mai buni sportivi din lume.

Este firească deci grija deose
bită manifestată de C.C.F.S. și 
organele sale, de comisiile cen
trale, pentru felul cum se des
fășoară pregătirile sportivilor frun
tași. Din cele ce s-au putut con
stata pînă acum, reiese că situa
ția este 
rătoare. 
o stare 
rată și 
cutului 
acei sportivi care au avut succese 
mari în anul trecut. Așa se in- 
tîmplă la handbal feminin, gim
nastică fete, canoe etc. De ase
menea, în cadrul competițiilor in
terne din campionatele respective 
au putut fi observate mari lipsuri 
în pregătirile sportivilor. Să dăm 
cîteva exemple: mult talentata 
noastră campioană la gimnastică 
Elena Leuștean, a întîrziat inex
plicabil de mult reluarea antre
namentelor și asociația Știința 
nu s-a neliniștit pentru acest 
lucru; echipa campioană de volei 
masculin — Locomotiva Bucu
rești (an'renor Al. Orășanu) — 
se prezintă extrem de slab față 
de valoarea sportivilor din echipă 
(doar Nicolau și Plocon vădesc 
o formă mulțumitoare) ; canoiștii 
fruntași (de la Dinamo Bucu
rești) au intirziat mult reluarea 
antrenamentelor deși timpul era 
favorabil; fotbaliștii din multe 
echipe din categoria A nu sînt 
încă in formă sau vădesc o in
constanță îngrijorătoare (cei de 
la Flacăra Ptoești, Progresul 
București etc.). Sint, desigur, și 
exemple pozitive. Să menționăm 
unele dintre acestea ca îndemn 
pentru sportivii respectivi și pen
tru alții de a merge pe calea unor 
pregătiri intense: handbaliștii și 
voleibaliștii de la GC.A. (antre
nori Ioan Kunst și respectiv V. 
Tibacu), baschetbalistele de la 
Flamura roșie Tg. Mureș (antre-

departe de a fi îmbucu- 
Se observă, în deosebi, 
de airtomulțumire exage- 
de culcare pe laurii tre
ia acele discipline și la

mas-

desemna
12 locuri

mare. Fi- 
gnupa I

(continuare iii pag. 2)

(continuare in pag. 3)

Sportiv fruntaș în producție

La întreprinderea poligrafică Nr. 5 din Capotată, sportivii obțin 
importante succese in producție in cinstea zilei de 1 Mai. -Printre 
aceștia se numără și tinărul mași nist Gheorghe ’ Amuzescu, an bun 
jucător de fotbal și tenis de masă, care obține zilnic o depășire de 
plan de 25-35 la sută.

in clișeu : Gh, 
plane.

Amuzescu supraveghează funcționarea unei mașini
(Foto: L MIFsnGA)

tîmpinăm 1 Mai*. Antrenorul aso
ciației Știința, dr. I. Arnăutu, a- 
jutat de maestrul emerit al sportu
lui prof. /. Moina, se ocupă Îndea
proape de pregătirea studenților 
sportivi.

In cadrul colectivului sportiv 
Progresul—Finanțe Sfaturi peste 
2.000 de tineri și tinere iau parte 
la art-enamentele conduse de in
structorul sportiv Nagy Martin. 
Pentru zilele viitoare au fost pro
gramate o serie de concursuri de 
verificare a participanțiior.

Antrenorii colectivului Locomo
tiva, Nagy Gheorghe și Biro Ște
fan, efe't'iează cite 3 antrenamen’e 
pe săptămlnă cu numeroși membri 
ai celor 29 cercuri sportive. Se re
marcă, în mod deosebit, atenta, 
preocupare a conducerii colecti
vului sportiv al Direcției regiona
le C.F.R. atit în ceea ce privește 
masiva mobilizare a participanțiior 
cît și buna pregătire tehnică a 
acestora.

Din păcate, colectivele mari 
Energia—Metalul, Locomotiva —? 
16 Februarie și Flamura roșie — 
lanoș Herbac r.u dau dovadă de 
aceeași preocupare, pentru pregăti
rea crosului, 
ca tovarășii 
tor colective 
ția cuvenită 
întrecerilor, 
de
cărora să le asigure pregătirea 
tehnică necesară.

De aceea, se cuvine 
din conducerea aces- 
să-și îndrepte aten- 
față de organizarea 

să intensifice munca
mobilizare a participanțiior

Emu Focos 
corespondent

In Turneul Internajional de Juniori din Spania

nurii o nouă uletorâ: MîiH-Niii 2-0 d-i)
Astăzi: o întîlnire decisivă cu Franța

Juniorii romini au cucerit o nouă victorie in Turneul Interna
țional (FIFA) din Spania. De dala aceasta, reprezentativa noastră a 
întrecut Belgia cu 2—0 (1—0) și a făcut un nou pas înainte 
spre turul final. Astăzi, ea în franță — în cadrul grupei D — 
ultimul adversar: echipa Franței, cu care a mai jucat în ediția 
din 1955 a Turneului (in Italia) și pe care a întrecut-o atunci cu 
1—0. Selecționatei noastre de fotbal îi va fi suficient astăzi, doar 
un rezultat' de egalitate, pentru a rămîne pe primul loc al grupei și 
a se califica astfel în semifinale. Valoarea și pregătirea juniorilor 
romini îndreptățesc încrederea șl 
firmarea performanțelor anterioare 
al T urneului.
Asupra victoriei repurtate marți 

asupra Belgiei, Tudor Vornicu 
ne-a transmis aseară, telefonic, 
prin Paris, următoarele amănunte:

Jocul a avut loc marți după 
amiază la San Sebastian, în fața 
a 61000 de spectatori, pe o vreme 
noroasă și pe un teren uscat. 
A arbitrat foarte bine spaniolul 
Echevarria. Victoria cu 2—0 (1—0) 
este meritată. Juniorii romini n-au 
mai jucat însă atît de bine ca în 
partida de la Tolosa. Ei au părut 
cam obosiți și, în plus, au avut 
de înfruntat un adversar mai bun 
decit se așteptau, cu o formație 
muft schimbată în bine (5 jucă
tori au fost in’ocuiți). In prima 
repriză echipa noastră a dominat, 
dar a ratat numeroase 
vorabile. Scorul a fost 
rata 8 cînd Mateianu,

ea în fruntă — in cadrul grupei D —

speranțele celor din țară, în-con- 
și calificarea pentru turul finalpentru turul final

a centra! precis, iar 
pe postul de centru 
cu capul in plasă

situații la- 
deschis In 
trecut ex-

Fodor (C.C.A.) a provocat mare panică la coșul Locomotivei P.TIT.ț 
toți cei cinci „petetiști" încearcă să-l oprească t VonȚ repedea ase* 
menea faze interesante in turneul jirial £

frem dreapta, 
Raab — de
— a reluat
(1—0). Belgienii, contraatacă pu
ternic, dar nu obțin decît o „bară* 
prin Diggenant. Romînii termină 
repriza superior tehnicește, dar în- 
tr-un ritm cam lent. La
— timp de 20 de minute 
gienii controlează jocul și domină, 
însă nu reușesc să marcheze; apă
rarea echipei noastre rezistă cu 
succes presiunii. Apoi, romînii, re
vin în atac și in min. 78 o acțiune 
încheiată prin Maleianu — cel mai 
bun jucător de pe teren — aduce 
al doilea gol prinir-un șut pu
ternic și de la distanță.

ROMINIA: Ctmpeanu —< Bărbu- 
tescu, Motroc, Mureșan — Petre 
Emil. Stanei u — Bis că, Raab, Ma- 
teia/ui, Nunu, Remje.

BELGIA: Holsbeck — Makow
ski, Breesschot, Jenssens — Gil< 
lissen, Gecraerts — Goyvaerts, 
Schoofs. Diggenant, Van Hemel- 
ryck, Van Laecke.

MATEI ANU
reluare, 
- bel-

In celălalt meci al grupei D, 
Cehoslovacia a învins Franța cu 
3—2 (2—1) după un joc viu dis
putat și cam dir. Cehoslovacii au 
fost mai buni din punct dejvedere 
tehnic și fizic. Francezii nu s<u 
acomodat cu jocul a iversaralcr și, 
în plus, au avut o linie ae atac 
slabă. Au marcat :

Kvetor și Mravec (C), Sauvage șț 
Sadat (F), ambii din 11 ni.

Celelalte rezultate: ' Turcia —*•Celelalte rezultate: _____
R.D. Germană 3—1, Polonia —*• 
R.F. Germană 2—2, Spania 
Ungaria 8—1, Olanda — Greciă 
5—1, Austria — Anglia 3—0.

Astăzi, au Joc ultimele jocuri dirt 
cadrul grupelor. De subliniat, afară 
de meciul junioritor romîini, „der- 
bijjrile* grapelor A și G: Italia —e 
Turcia și Austria —• Olanda.

Iată programul acestor întîlnid 
și clasamentele grupelor:

GRUPA A: italia — turcia ’
LA G1J0N
Clasamentul

1. Italia
2. Turcia
3. R.D. Germană

GRUPA B: SPANIA — 
mana și polonia —

LA MADRID

Clasamentul

L Spania
2. R.F. Germană
3. f^jonia
4. Ungaria

La 28 APRILIE se desfășoară\ 
în întreaga țară CROSUL DE MASA ș 

«ri A KimiMr»!*! A U A U A Vcc„SA INTIM PIN AM 1 MAI“.
Sa organizăm din vreme antrenamente 

^‘concursuri pregătitoare, sâ creăm premizelc 
unui: deplin succes al marii competiții!



Duminică vom cunoaște campionii sie baschet ai țării! CARNET ATLETIC
(urmare din pag. 1)

acordam 
rămas o 
Oradea, 
orădeni

în consecință le 
nostru. A mai 
echipă: Dinamo 
că dinamoviștii 
răsturnări de calcule ce- 
favoriți dar nu au fini

prize și 
creditul 
singură 
Credem 
pot crea 
lor trei 
șui necesar unui turneu final.

Așa cum anunțam, a doua mare 
'dispută a turneului final, se va da 
în grupa echipelor care luptă să 
evite retrogradarea. Aici echili

brul dintre echipe este parcă mai 
pronunțat chiar decît în grupa din 
fruntea clasamentului. Progresul 
Orașul Stalin a marcat o puter
nică revenire spre sfirșitul pri
mei părți a campionatului, la tel 
ca și Voința lași, în vreme ce 
Știința Timișoara și Știința Cluj 
prezintă loturi cu multi jucători 
rutinați și de valoare.

In grupa echipelor medii 
trecerea prezintă caracterul tran
șării unor rivalități pe care eta
pele de pînă acum le-au lăsat 
nelămurite. Ne referim la între
cerea directă
București și Dinamo Tg. Mureș 
sau Progresul Arta și Energia 
Cluj.

Mai mult decît o simplă luptă 
pentru coșuri, puncte și locuri 
turneul final care începe mîine 
trebuie să însemne însă o pro
pagandă pentru adevăratul bas

fn-

dintre Energia

chet. Cei mai buni jucători ai țării 
reuniți la București pentru trei 
zile au datoria să încheie acest... 
adevărat congres baschetbaJistic 
cu cele mai BUNE REZULTATE 
CALITATIVE. Ei nu trebuie să 
uite că ultimele etape ale cam
pionatului au dezamăgit din punct 
de vedere al calității și concep
ției jocului. In consecință să 
joace adevăratul baschet — des
chis, rapid, variat — singurul 
care poate asigura echipelor noas
tre de frunte și celor reprezenta
tive un loc onorabil pe plan conti
nental.

Desigur că cititorii noștri aș
teaptă acum programul. Iată-1:

VINERI — Sala Floreasca: 
ora 9: Știința Timișoara — Pro
gresul Orașul Stalin; ora 1030: 
Energia Cluj — Dinamo Tg. Mu
reș; ora 12: Voința lași — Știința 
Cluj; ora 17: Energia București
— Progresul Arta: ora ,18,30: 
Locomotiva P.T.T. — Dinamo 
Oradea; ora 20: “C.C.A. — Di
namo București, jf

SIMBATA — Sala Floreasca : 
ora 9: Știința Cluj — Progresul 
Orașul Stolm; ora 1030: Pro
gresul Aria — Dinamo Tg. Mu
reș ; ora 12:' Voința Iași — 
Știința Timișoara : ora 17: Ener
gia București — Energia Cluj; 
ora 18,30: Dinamo București — 
Dinzmo Oradea ; ora 20:
— Locomotiva P.T.T.

Atenție ta ultimele două 
din fiecare zi !

Ultima zi a turneului 
duminică.

C.C.A.

jocuri

final :

CAMPIONATELE
Acum trei zile, 

lie, poștașul ne-a 
tie regulamentul 
republican pentru 
oare pe anul 1957. Cităm din ar
ticolul 3 al regulamentului: „Eta
pa I pe localități (orașe și co
mune) are loc între 14 aprilie șl 
12 mai 1957“ (sublinierea ne a- 
parține).. Așadar, ar ii două posi
bilități: ori poștașul nu s-a prea 
grăbit să aducă de la C.C.F.S. 
plicul cu pricina (se vede treaba 
că nu era dintre cei evidențiați la 
circuitul de marș al Locomotivei 
P.T.T.) ori subcomisia de compe
tiții din comisia centrală difu
zează regulamentul unei competi
ții după data fixată pentru „star
tul" acelei întreceri. Care să fie 
adevărul?

Făcînd abstracție de acest mic 
incident... calendaristic, trebuie să 
acordăm firește, importanța ce se 
cuvine campionatului atiețîlor ju
niori. In acest an. campionatul se 
va desfășura fa 4 etape. In spe
ranța că aceste rtnduri vor fi ci
tite de cri direct vizați extragem 
pentru ei din regulament care stat 
aceste etape și datele lor de des
fășurare. Etapa I — pe locali
tăți — se organizează de cătr“ 
colectivele sportive desemnate de 
comitetele C.F.S. raionale, între 14 
aprilie și 12 mai. Etapa a doua, 
pe raioane, între 13 mai și 2 iu
nie. fa organizarea! comisii tar 
raionale de atletism. Etapa a tre-

noi „speranțe
/Participarea la 

"trecere „Cursa ______ ____
tuie un punct de onoare pentru 

«orice ciclist, mai vîrstnic sau mai 
’tinăr. Cinstea de a purta culorile 
asociației respective în cea mai 
populară rfergare, este Ți ’spe

cial, pentru tineret obiectivul cel 
mai de seamă. In această com
petiție, tinerii au multe de învățat 
și, mai ales, găsesc un prilej de 
afirmare, așa cum s-a întîmplat 
în fiecare an, de altfel.

Și ediția jubiliară (a X-a) 
..Cursei Scîateîi" _ ~ _
tribuție efectivă la promovarea de 
noi „speranțe". De ele ne vom 
ocupa azi, urmînd ca despre ci
cliștii fruntași să vorbim în nu
mărul viitor.

Marea revelație a probei a fost, 
desigur, Constantin BACI U 
țC.C.A.). La 19 «ni, abia împli
niți, tinărul electrician instalator 
este una dintre autenticele spe
ranțe ale pedalei noastre. Mă
runțel, însă destul de robust, a- 
âergînd cu multă dîrzenie și a- 
vînd un Avansat spirit de ori

entare, C. Batiu a ocupat 
XVI, depășind categoric 
cicliști cu experiență, parte 
<re ei chiiar internaționali.

O altă revelație: Constantin 
ÎMOICEANU (Voința). înalt, bine 
Jegat, cu pedala) suolu, mereu 
atent la orice acțiune importantă, 
înzestrat cu o remarcabilă dîrze
nie, Moiceanu II (19 ani) se a- 
rată hotărât să calce cu succes 
pe urmele fratelui său, maestrul 
sportului Gabriel Moiceanu.

D. Stănescu (Recolta), I Cos- 
ma (Dinamo Or. Stalin), V. Zi- 
gler (Energia), Aii Aiham și E. 
Dnță (Locomotiva), M. Voinea 
SfVoința), D. Ionesco ($c. Sp. 
Ploești) șl alt ii au arătat cali
tăți remarcabile, care promit ca 
acești cicliști să treacă în scur
tă vreme în rîndurile sportivilor 
fruntași. Comportarea lor mai a- 
rată că în asociații si colective a 
început să se manifeste o preocu
pare mai evidentă pentru creșterea 
de noi cadre. Faptul firește, este 
îmbucurător.

Dar, subliniind rezultatele a- 
«estor tineri, le atragem atenția 
(lor și in același timp antre

norilor respectivi) că abia de a- 
cum încolo începe partea cea 
mai anevoioasă. De aci înainte, 
li se cere acestor tineri (cît și

tradiționala în- 
Scînteii" consti-

a
a adus o con-

locul 
multi 

din-

DE JUNIORI
deci la 15 apri- 
adus la redac- 

campicmafului 
juniori, și juni-

ia, pe regiune, între 15—16 iu
nie, organizată de comisiile regi- 
oaade, iar filnala la 5—7 iulie», 
In Capitală.

Este timpul să se treacă fără 
întîrziere la organizarea campio
natelor pentru juniori, care vor 
servi și ca o excelentă pregătire 
înaintea concursurilor pentru „Cu
pa balcanică" rezervată juniorilor 
si junioarelor.

REZULTATE... REZULTATE
București. Dintre rezultatele în

registrate duminică dimineața pe 
stadionul Tineretului, cu prilejul 
-Zilei alergărilor" se remarcă: FE
MEI: 100 ni.: Ștefania Chioseaua 
($.) 13,4 ; 200 m.; Zamfra Voi-

nea (E) 29,9; 400 m.: Nina Eana 
(L) 67,5: 800 m.; Zamfira Voinea 
2:40,8; BARBAȚI. 100 m.: Gri- 
gore Enache (CCA) 11,6; 200 m.; 
G. Stanei (L) 23,0; 800 m.: Marin 
Pîrvu (R) 2:02,8; 3000 m.: D. 
Dragomir (R) 9:22,0. Participarea 
alergătorilor fruntași a fost, după 
cum se vede, deficitară. Pe cînd 
o „zi a alergătorilor"? (A. Mos- 
covid-couespondent)

Timișoara. La ultimul concurs 
desfășurat în localitate au luat 
startul 86 de atierți și 22. atlete. 
Cu acest prilej Mircea Ursac a 
alergat 100 m. în 11,5 sec., Gh. 
Cristea 800 m. în 2:10,3, Gh. 
Băruță 1.500 m. în 4:17,3, Aranca 
Liuoczi 200 m. în 27.8.

NOUTĂȚI IN HANDBAL
• ÎNCEPE „CUPA ORAȘtLOR" PENTRU JUNIORI Șl JUNIOARE
• PRIMELE TRIALURI IN VEDEREA SELECȚIONĂRII ECHIPE
LOR REPREZENTATIVE

Sportivi din orașele 
îi satele țării noastre! 

Participind la concursurile
PRONOSPORT

contrMiți la s^rirea 
numărului bazelor sportive 

din regiunea voastră!

■ La sfirșitul acestei săptă- 
mini va începe o competiție mult 
așteptată : „Cupa Orașelor" pentru 
echipele de juniori și junioare. 
Juniorii * ' " .
pe teren mare, în 11 jucători, în 
timp ce junioarele vor participa 
la meciuri de handbal „mic", în 
7 jucătoare.

Competiția va fi inaugurată du
minica aceasta de către echipele 
de juniori, prin următoarele par
tide : București—Craiova, Sibhi— 
Petroșani, Cluj—Timișoara, Boto
șani—Ploești. Vom preciza că sînt 
înscrise 12 echipe, care au fost 
împărțite în patru serii, urmînd 
ca după returul acestor. partide 
(care se va disputa în 28 apri
lie) echipele învingătoare să în- 
t Unească celelalte formații din 
serie astfel: București sau Cra
iova — Or. Stalin, Sibiu sau Pe
troșani — Odorhei, Cluj sau Ti
mișoara — Sighișoara, Botoșani 
sau Ploești — Constanța.

In competiția junioarelor sînt 
înscrise numai opt echipe, așa 
că au fost programate patru în-

își vor disputa jocurile

titairi, echipele învingătoare cali- 
fieîndu-se pentru turneul final. 
Primele jocuri se vor disputa la 
28 aprilie după următorul pro
gram : Sibiu—București, Timișoa
ra—Sighișoara, Mediaș—Orașul 
Stalin, Tg. Mureș—Bistrița.

•Marți după-amiazî pe tere
nul de zgură de pe stadionul 
Progresul F.B. s-au desfășurat 
două meciuri de trial, în vederea 
selecționării echipelor reprezenta
tive, feminină și masculină. Au 
participat 28 de jucătoare și 30 
de jucători, meciuriile fiind însă 
mai puțin concludente din cauza 
condițiilor atmosferice (vînt. ploa
ie) în care au avut loc. Impor
tant este însă de subliniat fap
tul că la triaturi au asistat și 
antrenorii jucătorilor și jucătoa
relor din provincie, în așa fel 
Incit concluziile antrenorului de 
stat și ale antrenorilor echipelor 
naționale au putut fi comunicate 
pe loc, pentru ca în pregătirea 
de la colectiv să se știe unde 
trebuie să se insiste.

MUMl'L CAMPIONAT 
MOTOCI C LIST AL AKVLVI

Constantin
In grupul

.Macroru/ (X) 
fruntaș, atent la

de la Voința, pedalează (ca de obicei) 
orice

celor care 
gătirea lor) 
getîță și 

pentru a se putea ridica Ia culmi 
și mai înalte, unde isprava lor 
din ediția jubiliară, a lăsat să se 
întrevadă că sînt capabili să a- 
jungă.

se îngrijesc de 
o și mai mare 

seriozitate îto muncă

pre- 
exi-

acțiune mai importantă.
(Foto L. Tibor)

56. S.
D. Por 

Ghioca

EM. I.
Publicăm, în continuare. cla

samentul general al competiției:
16. C. Baciu (CCA) 17 h. 10'52“ ;
17. N. Filipov (R.P. Bulgaria)
17 h. II’37“; 18. I. Ioniță (CCA) 
17 h. 14’18*; 19. - -- -
(Voința) 17 h. 
Braharu 
21. C.

16’39“ ; 
Bulgaria) 17 h. 17’07“; 23. 
Istrate (FI. r.) 17 h. 18’56“ ; 
A. Folbert (Energia) 17h. 19’15“; 
25. N. Pelcaru

19’1
17 h.

tru (Progr);
(Locom.) ; 57. 
gia) ; 58. D.
19 h. 23’46“.

Iată clasamentul cățărătorilor; 
1. N. Maxim 10 puncte; 2. C. 
Dumitrescu 8 pete; 3. Lalev 5 
pete; 4. N. Pelcaru 5. pete. Cel 
mal bun sprinter al cursei a fost 
I. Constan ti nescu (CCA).

Zosim 
(Ener- 

(Locom.)

I

• La începutul sâptămînii viitoare 
motoc îcliștii noștri fruntași sînt 
chemați să răspundă: la primul și 
poate cel mai greu examen pe care 
îl vor avea de dat în cursul acestui 
an: campionatul de regularitate șl 
rezistență.

întrecerile se vor desfășura Intre 
23-28 aprilie, deci timp de 6 ztle, pe 
trasee situate în preajma orașului 
Sibiu Organizatoarea (asociația K- 
mergta) a trimis pe teren încă de 
acum două săptămîni un corp de 
tehnicieni care, după ce au ales tra
seul celor șase etape și l-au mar
cat, s-au ocupat în continuare cu 
rezolvarea tuturor problemelor teh
nice legate de buna desiășura.-e a 
alergărilor.

CONCURSUL DE ATLETISM PEN
TRU COPII S-A AM1NAT

Din cauza timpului nefavorabil, 
concursul pentru copii care urma 
să albă loc astăzi după masă pe 
stadionul RepnbHcti s-a amînat pen
tru • dată care va fi anunțată ul
terior

CAMPIONATUL DE VOLEI

Orașul Stalin 17 (prin telefon). — 
Ieri s-a disputat în localitate meciul 
de volei feminin dintre echipele 
Voința Orașul Stalin și Progresul 
Cluj, din campionatul republican. 
Victoria a revenit echipei locale 
cu 3-1 (15-13, 8-15, 15-M, 15-8).
Trebuie remarcat faptul că în al 
doilea set clujencele au avut o fru
moasă revenire și au condus cu 12-0. 
S-au remarcat Marla Stanciu și Ga
briela comșa (Voința), Elena Uj- 
varosi șl u. Slncrișan.

— La Cluj, echipa locală Flamura 
roșie a fost întrecută de Dinamo 
București cu 3-1 (13-15; 15-10; 15-1; 
15-4). Cu excepția primului set, ju
cătoarele clujene s-au menținut pe 
linia compar tării slabe din ultima 
vreme.
— Ieri s-a desfășurat la Arad me

ciul de volei între echipa Știința 
din localitate și Locomotiva Bucu
rești. La capătul unei lupte dfrae 
victoria a revenit oaspeților cu 3-2. 
De remarcat că arădenii au condus 
CU 2-0 (17-15; 15-12; 11-15; 14-15; l«-15j.

După campionatul de scrimă al juniorilor
C. Moicaanu

17 h. 16'15’“; 20. I.
(Voința) 17 h. 16’31“;

Tudose (CCA) 17
22. H. LaJev (R.

h. 
P. 
C. 
24.

Cei „mici” mai buni decît „vîrstnicii”

(Voința) 17 h.
’38“; 26. P. Ga ne (Energia) 

22’H“; 27. " -----
(Energia) 17 h. 25'38“ ; 28. 
Vasilescu (Dinamo) 17 h.
29. I. Sima (Energia) 
36’09“; 30. D. Stănescu 
ta) 17 h. 36’16“; 
cu (Rec.) ; 32.
(Progr.) ; 33. I. Minulescu (Rec) ; 
34. C. Stănescu (Progr.) ; 35. P.
Nuță (Energia); 36. Gh. Văsîl 
(Voința) ; 37. N. Me’.rar (Lo

com.) ; 38. M. Voinea (Voiaja) ;
39. K. Coliu (R.P. Bulgaria) ;
40. G. Mayerbuchler (Dn. Or.
Stalin) ; 41. D. IOnescu (Șc. Sp. 
Ploești) ; 42. P. Șoltuz (FI. r.) ;
43. I. Cosma (Din. Or. Stalin) ;
44. V. Zigler (Energia) : 45. O. 
Bcsniac (Dinamo) ; 46. E. Duță 
(Locom.) ; 47. C. Datcu (Dina

mo) ; 48. M. Gherman (Dta. Or. 
Stalin) ; 49. V. Georgescu (Lo
com.) ; 50. I. Angeleseu (Dina
mo) ; 51. A. Aiham (Locom.) ;

52. A. Faniciu (EDergia) ; 53. M 
Simion (Din. Or. Stalin) ; 54. C. 
Jkteicioc (FI. r.) ; 55. C. Bună-

V. Militarii
N. 

31’32“. 
17 h. 
(Recol- 
Petres- 
Mihăilă

31. G.
E.

Datorită noii formule de des
fășurare a campionatului repu
blican de juniori, în anul 1957 
(întrecerile au fost organizate 

pe două categorii de vîrstă) m:- 
cii scrimeri au luptat cu adver
sari de talia lor, iar campionatul 
a căpătat un plus de spectacu
lozitate, fiind posibilă chiar o 
mai justă ierarhizare a valori'or. 
Am avut râie două fina’» la fie
care armă — cu exceptta spa
dei — și trebuie să spun m că 
finalele „mici" au fost mai fru
moase decît cele „mari". Mai 
dîrzi. mai combativi, juniorii din 
categoria a Il-a (14—16 an:) au 
dovedit prin comportarea lor că 
au meritai un concurs aparte. 
Dintre cei mai buni menționăm 
pe: St. Hakler, Ștefan și Ăgneta 
Csipler (Energia Satu Mare), 
Ion Dr’mbă. luliu Falb (FI. r. 
Tim.) .Valeria Ludman și Radu 
Manoliu (Sc. sp. tin. Buc.). Reiese 
decî că nana formulă de orga
nizare a campionatului — pe 
care ziarul nostru o sugera încă 
din anul trecut — este cea 1mai

de
din anul
indicată pentru campionatul 
juniori.

Agneta
ma la fioretă fe'e în cat. a 
iar Radu Manoliu a obținut o 
performanța asemănătoare, în

Csipler s-a clasat orî- 
Il-a

aceeași categorie, la sabie. Vic
toriile lor sînt deplin meritate. 
Dar atît Oprifa Dragalina cît și 
Valeria Ludman puteau cîștiga ti
tlurile respective, ele fiind de 
aceeași valoare cu Agneta Csip
ler. Atunci, de ce n-a cîștigat 
Oprița Dragalina și de ce era 
cît pe aci ca lui Radu Manoliu 
să-i „scape" locul I ? Oprita Dra
galina, talentată și bine pregă
tită, s-a prezentat în finală cu 
convingerea că va cîștiga. Dar 
când a suferit o înfrângere n-a 
mai putut să-și refacă moralul, 
iar rezultatul... locul IV. ceea 
ce nu reprezintă posibilitățile ei. 
Cu Radu Manoliu lucrurile s-au 
petrecut altfel. Conștient de va
loarea sa — pe care nu i-o con
testăm — Radu Manoliu a intrat 
pe planșă înfumurat: numai după 
ce a „gustat" o înfrângere și 
și-a dat seama că poate pierde 
locul I, a tras serios.

Am dat aceste două exemple 
pentru a ilustra importanța unei 
educații corespunzătoare în rân
dul juniorilor, cadre de valoare 
pentru loturile republicane.

Am subliniat în cronicile la zi 
faptul că întrecerile — privite 
în ansamblu — n-au mai avut 
nivelul ridicat din anul trecut. 
Era vorba însă de f toatele junio-

rilor de categoria I (16—18 
ani), care au fost cu adevărat 
monotone. Care este cauza ? Se 
știe că anul trecut mai erau ju
niori Olga Orban, Vasile Koșa, 
■Nicolae Ghilezan și alții, alături 
de care Attila Csipler și Tănase 
Mureșan (prezenți și anul acesita 
în concurs) au furnizat asalturi 
de bună valoare. Dar între cei 
care au depășit vîrsta junioratu
lui și juniorii din categoria a 
Il-a (din rîndurile cărora se vor 
ridica desigur în curând sportivi 
de frunte) s-a creat un gol. Nu 
în ce privește numărul, ci ca 
valoare. In afară de Tănase Mu- 
reșan. ' Attila Csipler, Csaga 
Szentkiraly și într-o oarecare mă
sură Otilia Vadnay și fudith Kab- 
debo, juniorii din categoria I 
nu pot completa, ca valoare, cel 
puțin la ora actuală, rîndurile 
fruntașilor.

Sezisînd din timp acest aspect, 
antrenorii noștri de scrimă — 
care merită felicitări pentru stră
duința pe care o depun în for
marea juniorilor — au datoria de 
a munci și mai mult cu actualii 
juniori de categoria I. evitînl 
astfel o eventuală stagnare pînă 
la sosirea „plutonului" celor mici.

ELENA MATEESCU
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PROGRESUL BUCUREȘTI ȘI DINAMO ORAȘUL STALIN 
DESCHID ASTĂZI ETAPA A lV-a 

A „CUPEI PRIMĂVERII”
• TURNEUL PROGRESULUI IN GRECIA • STADIUL LUCRĂRI

LOR DE SELECȚIONARE
Etapa a patra a „Cupei Primăverii” — categoria A începe astăzi. 

Pe stadionul Republicii, începînd de la ora 16,45. Progresul primește 
replica dinamoviștilor din Orașul Stalin.

Reamintim că această întîlnire.programatâ de fapt pentru dumi
nică, se dispută azi deoarece vineri fotbaliștii Progresului urmează să 
plece în turneu în Grecia. O TELEGRAMA PRIMITA DIN SALO
NIC, DIN PARTEA ORGANIZATORILOR TURNEULUI, II ANUNȚA 
PE BUCUREȘTENI CA DATELE TURNEULUI AU RAMAS NE
SCHIMBATE (21, 23 ȘI 28 APRILIE), DAR CA JOCURILE VOR 
AVEA LOC LA ATENA, probabil în compania formațiilor Panathinai- 
kos, Olimpiakos și o a treia echipă nedesemnată.

» cete

Iată, așadar, cum partida de azi 
a Progresului’ — ultima înaintea 
plecării în turneu — capătă o sem
nificație în plus. întrecerea cu Di
namo Orașul Stalin nu este deloc 
ușoară, mai ales că și aceasta din 
urmă se află după o înfringere (la 
Ploești) și, deci, este dorrrcă de 
reabilitare ca și Progresul de alt
fel. Să nu uităm că bucureștenii, de 
la meciul cu Știința Timișoara, au 
intrat — ca să spunem așa — în 
„pasă neagră", înregistrînd o că
dere mai evidentă în partida cu 
CCA, în care au jucat sub toate 
așteptările. Incit trebuie să conchi
dem că astăzi vom asista la „o par
tidă a reabilitării", echilibrată și 
deschisă oricărui rezultat. Echipele, 
și în special Progresul, au rămas 
datoare iubitorilor de fotbal cu com
portări de calitate.

CUM STĂM
CU SELECȚIONAREA?

Și în acest meci, ca și în
programate duminică, vor evolua o 
serie de jucători selecționabili, care 
vor fi urmăriți de comisia de selec
ție șî'de antrenori-observatori spe
ciali.

Lucrările de selecție desfășurate 
pînă în prezent au dus la un prim 
rezultat în sensul că lotul mare, 
inițial, a fost redus la circa 62 de 
jucători. Reducerea lotului va con
tinua pe măsură ce vor fi observate 
jocurile etapeior următoare ale 
„Cupei Primăverii".

Viitoarele jocuri de verificare, 
triere și omogenizare sînt în func
ție de întâlnirile internaționale din 
ultima parte a lunii aprilie. In prin
cipiu, viitorul antrenament comun 
este fixat pentru data de 25 aprilie 
(pentru tineret — București și lo- 

' tul B — provincie). Cum însă, la 
data aceasta pe lingă Dinamo Bucu
rești și Progresul București, va 
lipsi — probabil — din tară și e- 
chipa CCA, rezultă că loturile vor 
fi descompletate. In această situa
ție, antrenamentul comun va fi a- 
mînat pentru datele de 2 și 3 mai 
(loturile A, B și tineret).
CUVINTUL OBSERVATORILOR

Duminica trecută au funcționat 
din nou observatori la jocurile „Cu
pei Primăverii* și din constatările 
făcute, spicuim următoarefe :

C. BRAUN, antrenor de stat, ob-

servator la FI. roșie Arad — Ener
gia Petroșani: „In ciuda timpului 
ploios și a terenului desfundat, e- 
chipele au furnizat im joc de un 
nivel bun și cu un ritm susținut tot 
timpul. Arădenii au fost superiori 
din punct de vedere tehnic, Ener
gia s-a impus din punct de vedere 
moral, fizic și tactic (s-a adaptat 
mai bine la condițiunile de teren și 
a contraatacat rapid pe extreme). 
Foarte buni au fost Băcuț II și 
Farcaș, apoi Petschowski (excepțio
nal ca half), Sziics, Florea, Sima, 
Panait și tînărul Țîrlea (FI. roșie)”.

R. WETZER, antrenor, observator 
la Energia St Roșu — Progresul 
Oradea : „In primele 23 de minute, 
factura jocului a fost bună, apoi a 
scăzut treptat-treptat din cauza sla
bului joc pres at de Progresul. In 
general, jocul nu a satisfăcut. Ener
gia St. Roșu a acționat cu elan, 
voință, convingere ; în schimb. Pro
gresul mi-a părut lipsită de convin
gere, cu lipsuri tactice. Foarte buni 
Hașotă și David, care au tras tot 
atacul după ei”.

M. GOLDENBERG, antrenor, ob
servator la Recolta Tg. Mureș — 
Știința Timișoara. „Față de starea 
timpului și a terenului, meciul a a- 
tins un nivel destul de bun. Recolta 
a fost superioară în execuți* tehnice 
și ca rezistență ; Știința a „căzut" 
in repriza a doua; cred că din 
cauza unei greșite dozări a efor
tului. Dintre selecționabili au co
respuns Zbîrcea. Tănase și Boroș“.

I. MIHĂILESCU, antrenor, ob
servator la Energia Ploești — Dina
mo Orașul 'Stalin : „S-a jucat în 
același ritm tot timpul. Echipele 
sînt bine pregătite din punct de 
vedere fizic. Ploeștenii au iucat în 
adîncime, mult pe extreme, dinamo- 
viștii lateral și fără finalitate. Foar
te buni au fost: Pahonțu, Neacșu, 
Moarcăș. Szakacs I și

Internaționale...
• Echipa Dinamo București a 

plecat ieri dimineață în R.D.G. 
Bucureștenii vor juca vineri la 
Berlin, cu Dinamo, și luni la 
Magdeburg, cu Motor. A făcut 
deplasarea următorul lot de ju
cători : Cozma, Uțu — Popa, 
I Lazăr, Izghireanu, Szdko, FI. 
Anghel — Călinoîu. Nunweiller, 
AL Vasile — R. Lazăr, Boian, 
Nicușor. Ene, Koszegy, Neagu, 
Suru, V. Anghel. Antrenori: A. 
Niculescu și N. Vîlcov. Bucu
reștenii au declinat invitația de 
a susține și un al treilea med, 
cu selecționata R.D.G., din cauza 
activității competiționale interne.

• Proectul unui turneu al e- 
chipei CCA in Belgia a rămas 
în picioare. Neputînd fi perfectat 
pentru datele de 21 și 23 aprilie, 
propuse initial de echipa OC 
Charleroi, aceasta a făcut o con- 
tra-propunere: 23 aprilie și 1 
raaL Tratativele sint în curs.

• Recent s-au desfășurat tra
tative cu o echipă franceză, 
Ofimpique Marseille, pentru 
două jocuri la noi (în vară) și 
pent-u o revanșă în Franța (in 
cursul iernii viitoare). S-a ajuns 
la un acord principial.

• Fiorentina, campioana Ita-( 
liei, a fosț invitată să joace la. 
București după turneul său în 
U.R.S.S. Clubul italian nu al 
putut accepta, însă, invitația din. 
cauza pregătirilor echipei națio
nale italiene (căreia îi furnizează’ 
numeroși titulari) pentru cara-( 
pionatul mondial.

N. MINDREAM $1 C. GHEORGHIU AU TERMINAT 
LA EGALITATE ÎN GALA DE BOX DE LA FLOREASCA

Sala Floreasca a lost din nou 
arhiplină! Celor care își manifes
taseră îndoiala cu privire la opor
tunitatea (sau necesitatea) galelor 
amicale de box și al succesului de 
public pe care l-ar putea înregi
stra asemenea gen de întreceri, li 
s-a dat astfel cea mai promptă și 
mai nimerită ripostă! Intr-adevăr, 
confirmînd previziunile noastre, 
reuri'unea amicală de marți seara 
a însemnat o deplină reușită din 
toate punctele de vedere. Specta
torii, care au o:upat pină la ulti
mul loc tribunele, nu și-au ascuns 
satisfacția pentru meciurile de ca
litate la care asistaseră, răsplătind 
cu aplauze entuziaste comportarea 
boxerilor Firește, disputa care a 
polarizat atenția tuturor a fost cea 
dintre „cocoșii” Nicolae Mîr.dreanu 
(CCA) și Constantin Gheorghiu 
(Dinamo). Cum era de așteptat, 
lupta a fost foarte strînsă ’nea de 
la primul sunet de go.'ig, Mindrea- 
nu a căutat permanent să 
intre de aproape, pentru a-și putea 
plasa puternicele sale croșeuri. Șî 
nu se poate spune că n-a reușit 
deseori. Dar și Gheorghiu, depla- 
sîndu-se excelent, a ripostat de 
fiecare dată, cu contre și „serii” 
clare. Meciul a avut o desfășurare 
echilibrată și spectaculoasă, rezul
tatul de egalitate, pronunțat de 
juriu, Find deci — după 
noastră — fără cusur.

Revanșa Șerbu Neacșu 
— Dumitru Rizea (Energia 
gust) a reeditat în mare
precedenta lor „ciocnire”, de pe Sta
dionul Republicii, cind inverșuna- 
rea cu care cei doi pugiliști și-au 
disputat șansele a atins momente 
cu adevărat dramatice. Marți sea
ra, am asistat din nou la o partidă 
extrem de dîrză. Dar, dacă anul 
trecut, Rizea a fost cel nedreptățit 
de juriu, putem spune, cu toată

MTNDREANU

că de astă dată cel

părerea

(CCA) 
23 Au- 
mâsurâ

SCURTE ȘTIRI
• Arbitrii jocurilor 

AL Ardos (B. Mare) 
colta Tg. Mureș), C. 
rești (Știința Timișoara — Ener
gia Ploești), M. Popa-București 
(Energia St. Roșu — Fi. roșie A- 
rad) și P. Bacea-Orașul Stalin 
(Energia Petroșani — Locomotiva 
București). La 25 aprilie : I. Dobrin- 
Petroșani (Progresul Oradea — Di
namo București).
• In meci amical. Energia Mi

nerul Petroșani a dispus la Deva 
de formația locală FI. roșie cu 7—I 
(6-0).
• Rezultate din „Cupa rezerve-

de duminică: 
(CCA — Re- 
Mitran Bucu-

Pregătiri la nivelul 
importanței întrecerilor

(urmare din pag. 1)

nor Gh. Fulop), cele de la Voința 
Orașul Stalin (antrenor Gh. 
Roșu) precum și cele de la Pro
gresul Învățăm! nt (antrenor E. 
Manea) ; fotbaliștii de la Știința 
Timișoara (antrenor Stepan Eu- 
tin), Locomotiva București (an
trenori Fr. Ronay și B. Marian) 
și Dinamo București (antrenor A. 
Niculescu și N. Viicov).

Nu am epuizat, firește, toate 
pildele. Nici pe cele bune nici 
pe cele mai puțin bune. Subli
niem însă că situația trebuie 
bunătățită. Și aceasta fără 
o întîrziere.

Nu poate fi o îndatorire 
importantă ca aceea de a se 
toate măsurile pentru ca pregăti
rile sportivilor respectivi să se 
desfășoare în mod planificat, în 
cele mai bune cc>ndi*iuni. respec- 
tîndu-se întocmai îndrumările co
legiilor centrale de antrenori.

De la C.C.F.S. și pină la ulti
mul colectiv sportiv activiști 
antrenori, sportivi să facem totul 
pentru ca anul 1957 să devină 
un an de și mai răsunătoare suc
cese pentru mișcarea noastră 
sportivă, pentru sporirea gloriei 
sportive a patriei iubite.

im- 
nici

mai 
lua

II, Csegezi

Prinir-o săritură caracteristică, fundașul Victor Dumitrescu 
pinge balonul cu capul la un atac al Progresului. Ozon și Oaidă 
urmăresc faza dezolați... (C.C.A. — Progresul 5—1).

lor” : Energia Ploești — CCA 0—1 
(0—0), Dinamo — Știința 2—0 
(1—0), Locomotiva — FI. roșie FC
1— 0 (0—0), Progresul — Energia
2- 0 (0—0).

• Biletele pentru jocul de azi 
Progresul — Dinamo Orașul Stalin, 
ca și pen’ru meciul de duminică 
CCA — Recolta Tg. Mureș (ambele 
pe Stadionul Republicii) se găsesc 
la: Stadionul Republicii (str. Haș- 
deu), Stad’onul Dinamo, Stadionul 
Giuiești, Stadionul 23 August (Bd. 
Muncii), Stadionul Progresul FB 
(sir. dr. Staicovici), agenția CCA, 
Pronosport (cal. Victoriei) și la 
chioșcul special din str. 1. Vidu. 
Bilete cu preț redus pentru elevi și 
studenți se găsesc numai la Stadio
nul Republicii (str. Hașdeu).
• Duminică în București: Loco

motiva Gara de Nord — Dinamo 6 
(Cat. B), Stadionul Giuiești, ora 
*030: Energia 23 August — Ener
gia Galați (Cat. C). teren Du- 
dești ora 10.30.

convingerea, 
lezat a fost Șerbu Neacșu, decizia 
de „meci nul” dezavantajîndul în 
mod vădit. Pugilistul mihtar a bo
xat mai bine, mai ofensiv, a punc
tat mai mult și a fost superior și 
pe plan tehnic. Rizea ne-a mulțu
mit în mai mică măsură. El s-a în
grășat și se mișcă greoi, iar viteza 
de 
cu 
că 
i-a 
de 
putea „opera' 
și în „cazul" lui Rizea.

O formă excelentă a manifestat 
Pu*u Nicolae (Dinamo). Utilizând 
necruțătoarele sale upercuturi și 
croșeuri upercutate, în special >a 
corp, el l-a învins fără drept de 
apel pe curajosul Vasile Vintilă 
(CCA). Cu totul surprinzătoare ni 
s-a părut optica unei părți a spec
tatorilor, care au protestat destul 
de vehement la anunțarea deciziei 
din m?ciul de categorie cocoș Vic
tor Schiopu (CCA) — G. Popa 
(Dinamo). Schiopu a boxat calm, 
atent, prinzîndu-și adversarul de 
nenumărate ori în contrele sate ra
pide și bine plasate. G. Popa, 
care 
ces 
dit 
și a făcut o partidă curajoasă, pen
tru care merită o evidențiere deo
sebită. Revajri dintre „mijlocii u- 
șori“ Vasile Tiță (CCA) ?i Gm 
Moise (Flamura roșie) s-a termi
nat în mai puțin de o repriză : o 
dreaptă a lui Tiță s-a oprit la caro
tida lui Moise, care a căzut la po
dea. La reluare, arbitrul- B. Robert 
a oprit justificat lupta, declarîndu-1 
pe Tiță învingător prin abandon. 
La categoria semi-grea, Gh. Negrea 
(CCA), aflat în excelentă dispozi
ție de luptă, l-a întrecut conforta
bil Ia puncte pe Petre Zaharia (Lo
comotiva), care a abuzat de ob
strucții. Dintre meciurile de „des
chidere", am remarcat partida Gh. 
Vereș (Loc. ICCF) — N. Ichim 
(Energia Constructorul), în care 
s-a dat o luptă epuizantă, terminată 
cu victoria lui lehim.

Semnalăm arbitrajul foarte bun 
prestat de B. Robert, C. Iorgulescu, 
D. Dimulescu si Victor Popescu.

MARIUS GODEANU

execuție a loviturilor a devenit 
totul necorespunzătoare. Credem 
antrenorul I. Stoianovici, care 
impus lui Dinu Eugen un stil 
luptă mai clar ca în trecut, ya 

i“ schimbările necesare

cu
M. Farcaș, 
mare progres

A Vil-a etapă a campionatului 
programează 

meciuri de o
republican de volei 
pentru azi cîteva 
deosebită importanță în stabilirea 
clasamentelor finale. Să amintim 
de pildă de meciul dintre formații
le Știința din iași și Știința Timi
șoara, care va decide — în mare 
măsură — una din echipele care 
vor retrograda. E lesne de înțeles 
că o asemenea miză va face ca 
jucătorii să lupte din răsputeri, să 
iacă uz de toate posibilitățile și

l-a înlocuit 
pe 
in

mult s’jc- 
s-a dove- 

te'.-n c

• EXACT acum o săptămină, în 
obișnuitul nostru comentariu pre
zentam concursul din 14 aprilie ca 
pe un concurs tare și mai ales atră
gător.

Acum, cînd sîntem în posesia re
zultatelor acestui concurs, ne con
vingem că părerea nu a fost deloc 

ni departe de reabtate. iAtr-adevăr, 
concursul de duminică s-a situat la 

In înălțimea așteptărilor. Cei cinci de 
/1/..2” și trei de „X” care au ieșit la 
(Sa acest concurs, dintre care destule 
7/ surprize au împiedicat apariția 
R vreunui buletin cu 12 rezultate e- 
W xacte.
R După cum știm, de data trecută 
III au fost reportați 87.729 lei așa că 
R fondului de premii în valoare de 
7/ 925767 lei 1 s-a adăugat și această 
R sumă, ceea ce ar face în total 
11.013.496. Iată însă că, așa cum de

altfel am spus mai sus, nici de "data 
aceasta nu a existat buletin cu 12 
rezultate exacte.

DECI DIN FONDUL DE 1.013.496. 
10«/« SE VOR REPORTA CON
CURSULUI DE DUMINICA 21 A- 
PRTLIE ADICA SUMA DE 101.350 
LEI.

Iată deci unul dintre cele mai 
„concrete" puncte de atracție ale 
concursului de duminică, abstracție 
făcînd de conținutul programului

@to?.osport
care și ei este extrem de interesant.

© PLATA premiilor de la concursul 
nr. 15 din 14 aprilie pentru particl- 
panții din Capitală se face în zilele 
de vineri și sîmbătâ la agenția cen
trală din Calea Victoriei 9, inceoind 
de la orele 17.

O SE ADUCE la cunoștința parti- 
cipanților că pentru concursul Pro
nosport nr. 16 din 21 aprilie a.c. se 
vor acorda următoarele premii pen
tru variantele cu rezultate:

— o motocicletă I.F.A. de 356 cmc. 
participantului cu cei mai mare nu
măr de variante cu „•*’ rezultate.

— un aparat de televiziune pârtiei- 
pantulin următor cu cel mai mare 
număr de variante cu rezultate.

Prin tragere din uraft :
— 3 aparate de televiziune.
— 3 aparate de radio ,,Victoria*'.
DE REMARCAT CA IN LOCUL 

OBIECTELOR, PARTICIPANT)! VOR 
PUTEA PRIMI CONTRAVALOAREA 
XN BANI.

• PREMIILE speciale acordate va
riantelor cu rezultate de la con
cursul Pronosport nr. 13 (etapa din 
31 marve 1937} au reverat următori
lor participant! : Motocicleta I.J de 
3S« cmc. acordată participantului cu 
cele mai multe variante cu ,3* re
zultate a revenit lui : Postelrucu Ion 
din Com. Stîlpeni-regiunea Pitești 
care a avut €5 variafnte cu ,.%*• re
zultate ; Motocicleta jawa de 125 
cmc. acordau participantului urmă
tor cu cele mai multe variante cu 

rezultate a revenit lui Zaman 
Constantin din Tulcea str. 7 Noiem- 
Lrie nr. 4 care a avut 59 variante cu 

rezultate ; Premiile speciale a- 
cordate prin tragere din urnă au 
revenit următorEor: o motocicletă 
ăawa de 125 cmc. : Rama Ulmi trie 
din Arad str. Ceapaev nr. 9. Cite un 
aparat de radio : Nipcoveanu T'-nca 
din București str. Episcop Daiion 
nr. 4; Pițigoiu Gheorghe din Pitești 
B-dul R.P.*R. nr. 133 și Poenaru Ion 
din Buzău str. Cuza Vodă nr. 8. Cite 
uri cupon de 3 m. stofă impart : 
Dozsa Albert din Tg. Mureș str. 
Ștefan cel Mare nr. 45 și Gafton 
Iorgu din Rădăuți str. Mîndrila nr. 
16.

In umâ' au fost introduse 474 va
riante cu „0“ rezultate.

cunoștințele lor tehnice și tactice 
pentru a învinge. La Cluj, studen
ții din localitate vor da probabil 
o replică serioasă Energiei Bucu
rești, care la rîndul ei va încerca 
să demonstreze că înfrîngerea de 
duminică de la Timișoara nu a 
fost decît un accident. La fete, 
capul de afiș este deținut de întil- 
nirea Locomotiva București-Voința 
Sibiu, în care Locomotiva susține 
un exemen dificil înaintea „finaie." 
campionatului, pe care o va dis
puta duminică în compania echi
pei Dinamo București. Progresul 
C.P.C.S. și Știința LC.F. se întrec 
într-un meci care va fi echilibrat 
doar dacă studentele vor înțelege 
să lupte, să-și apere din toate'pu- 
terile șansele.

Iată programul complet al jocu
rilor : MASCULIN: Știința Cluj-: 
Energia București, Știința Arad- 
Locomotiva București, Energia O- 
rașul Stalin-C.C.A., Știința Iași- 
Știința Timișoara, Progresul I.T.B.- 
Dinamo București : FEMININ : 
Locomotiva Bncurești-Voirța Sibiu, 
Știința I.C.F.-ProgresuI București, 
Progresul Alba lulia-Energia-Bucu- 
reș'i.

Jocurile din Capitală se dispută 
în sala Floreasca de la ora 16, in 
următoarea ordine: Știința l.C.Frt 
Progresul București (feminin), Lo-, 
comotiva-Voința Sibiu (feminin), 
Progresul I.T.B.-Dinamo Ducurești 
(masculin).



Dublă intilnire intre rep rezentativele de fotbal ale U.R.S.S. și RM
in calendarul internațional al fotbalului nostru au fost ineiuse 

UJț.S.S. — R.P.R., pentru echipele reprezentative A și B. Jocurile vor 
echipele A la Moscova, iar cel dintre formațiile secunde la București.

★
Cu perfectarea acestor jocuri și cu modificarea datei meciului cu 

Belgia (26 mai în loc de 19 mai), calendarul internațional din acest 
sezon se prezintă astfel:

19 mai

două noi și importante întiiniri: 
avea loc la 1 iunie, cel dintre

FRUNTAȘII CLASAMENTULUI,
1. BÂLĂNEL SI V. CIOCÎLTEA 

AU REMIZAT ÎN RUNDA Vlll-a

26
26

mai
mai

la București: R.P. Romînă B — R.P. Polonă B

la București: R.P. Romînă — Anglia (tineret)
la Bruxelles: Belgia----- R.P. Romînă.

1 iunie la Moscova : U.R.S.S R.P. Romînă.
1 iunie la București: R.P. Romînă

16 iunie la Atena : Grecia — R.P.
B — U.R.S.S. B
Romînă.

B — Grecia Bla București : R.P. Romînă
meci fusese perfectat sub numele de București — Akna, 
tratativelor duse între cele două foruri de specialitate, te-

16 iunie
Ultimul 

dar în urma 
derația greacă a acceptat transformarea lui într un meci intre echi
pele naționale secunde.

PLOEȘTI (prin telefon).— Par
tida centrală a celei de a VlII-a 
runde a fost fără îndeiaiă 
întilnirea Bălanei—Ciocîltea care 
opunea pe fruntașii clasamen
tului. Cei doi protagoniști au

de la BUCUREȘTI
te-

Au fost anunțate 
echipele de tenis 

ale Austriei 
pentru irotiinirile
Ieri a sosit la CCFS/C.M.

legrama federației de tenis a Aus
triei prin care se anunță compo
nența echipelor pentru meciul de 
„Cupa Davis“ și pentru întilnirea 
de tineret. Iată numele jucătorilor 
anunțați: Huber, Saiko, Hainka și 
Szasz pentru .Cupa Davis' și Bok,

Herzik. Kla.il, Mulii și Pajor pen
tru echipa de tineret.

Cu C. Zacopceanu despre turneul din Egipt și liban și despre... „Cupa Davis”
După întoarcerea din Egipt și 

Liban, ne-am adresat doctorului 
Cornel Zacopceanu care, după cum 
se știe, a reprezentat tenisul ro- 
mînesc, alături de Gogu Viziru, 
la turneele de la Cairo, Alexan
dria și Beirut. Impresiile culese de 
Zacopceanu în această călătorie 
care a durat mai bine de o lună 
de zile sint foarte variate și — 
mărturisim — captivante pentru 
auditori. Convorbirea noastră a 
depășit cadrul unui simplu inter
viu și datorăm... ploii care a fă
cut impracticabile pentru cîtva 
timp terenurile de tenis faptul că 
Zacopceanu ne-a stat ciieva cea
suri bune la dispoziție. Altfel, an- 
tienamentele in vederea apropia
tei întiiniri de „Cupa Davis" cu 
Austria ar fi făcut prezența sa 
mai necesară pe courts-urite din 
str. dr. Staicovici decit in biroul 
redacției. Transcriem, foarte pe 
scurt, citeva din insemnăr'e de 
la această plăcută convorbire.

PRIMIRE CĂLDUROASĂ, 
ATMOSTERĂ PRIETENEASCĂ. 

MULTE ÎNVĂȚĂMINTE
„La Cairo, Alexandria, Beirut, 

pretutindeni am fost primiți cu 
multă simpatie și înconjurați cu 
toată solicitudinea, ne spunea Za
copceanu. A fost importantă, fi
rește, pentru noi prezența pe ta
blourile de concurs. Dar la fel 
de important este și faptul că 
aproape o lună de zile am stai 
împreună cu o serie de jucători 
de mare valoare internațională: 
suedezul Davidson, oficial recu
noscut ca jucătorul nr. 3 al lumii 
și primul din Europa in 1956, bel
gianul Washer. primul jucător 
american Richardson, australianul 
Wadkock. englezul Baker, polone-

zul Skonecki și alții. Tot timpul 
cit au durai turneele noi ne întîl- 
neam cu acești jucători, dimine
țile, la antrenamente deosebit de 
utile. Am putut cunoaște jocul fie
căruia și mi-am format o părere 
despre tendințele existente astăzi 
in jocul de fmis modem. Astfel,

asigur că am avat mult de ciști- 
gai. De altfel ziarele egiptene și 
libaneze au avut cuvinte elogioase 
pentru jucătorii romîni".

ȘI ACUM „CUPA DAVIS“
.Spre regretul nostru jucătorii 

austrieci nu au luat parte la tur
neele din Orientul apropiat. Ei

CONTINUA PREGĂTIRILE JUCĂ
TORILOR NOȘTRI

Deși atmosfera era puțin propice 
pentru meciurile de tenis, totuși 
jucătorii fruntași au ținut să se 
prezinte ieri după amiază la Pro
gresul F. B.

In turneul primilor șase s-au în
registrat rezultate normale. Mai a- 
proape de valoarea sa reală, G. Vi
ziru l-a întrecut pe T. Bădin în 4 
seturi (4-6, 6-2, 8-6, 6-2). Partida 
dintre Zacopceanu și Caralulis s-a 
Încheiat, practic, după primul set, 
Caralulis ne mai opunînd nici o re
zistență în următoarele. Scor : 9-7, 
6-3, 6-0 pentru Zacopceanu. C. 
Năstase a fost surclasat de antre
norul său, G. Cobzuc, cu 4-6, 2-6, 
2-6. In turneul .urmăritorilor', A. 
Bardan și D. Viziru se arată oei 
mai în formă. Primul l-a întrecut 
pe Șt. Georgescu cu 6-2, 6-1, 4-6, 
6-0, celălalt pe Serestar cu 7-5, 
6-3. 6-1.

evitat, însă, riscurile unei lupte 
de mari complicații și au căzut de 
acord la mutarea 15-.a asupra re
mizei care de altfel îi „aranja" pe 
amîndoi.

Reicher, cu negrele, a cîștigiat 
o foarte frumoasă partidă de atac 
la Puc, iar Golz la Dzîeciolowski. 
Krogius a obținut din deschidere 
avantaj la Radovici, și l-a reali
zat la mutarea 33-a. Alte rezul
tate : Kolarov—Alster ‘/2—7z I 
Portisch—Drimer ’/a—*/2; Diaco- 
nescu—Urseanu — întreruptă.

lată clasamentul: 1. Băiănel 7 
pct.; 2. Ciocîltea 6‘/2; 3. Drimer 
6; 4. Krogius 5‘/2; 5—6. Kolarov, 
Alster 4*/»—-pct. etc.

Astăzi se joacă runda IX-a, iar 
mîine se reiau partidele între
rupte.

I. Oprescu și M. îlngelcscu 
corespondenți

slîrșlt la Praga 
cadrul campiona- 
masă al R. Cclio- 
campion în proba 
a fost cucerit de 

pe

Recent a luat 
turneul final din 
tulul de tenis de 
slovace. Titlul de 
de simplu bărbați
Stipek care l-a învins cu 3-1 
Andreadis. La simplu femei Hrus- 
kova a întrecut-o în finală cu 3-1 
pe Krejkova. Alte rezultate: DUBLU 
BĂRBAȚI: Andreadis, Stipek-Tokar, 
Mikes 3-0; DUBLU FEMEI: Krejkova, 
Hruskova-Krupova, Butzova 3-2; 
DUBLU MIXT: Stipek, Krejkova- 
Vyhnanovski, Krupova 3-0.

Te aștept Peter la MOSCOVA”
Recordmanul mondial F. Bogdanovski

Turneul internațional de juniori 
din Spania

(urmare din pag. I)
GRUPA C: AUSTRIA — OLANDA 

ȘI GRECIA — ANGLIA 
LA BARCELONA

Clasamentul
2 2 0 0 6:0 4 
! 2 0« 72 4 
2 00 2 1:5 0 
2 0 0 2 W 0

Jucătorii noștri de tenis Gheorghe Viziru și Cornel Zacopceanu s-au 
bucurat de o frumoasă primire în capitala Libanului. In fotografie: 
la sosirea pe aeroportul din Beirut, Carne! Zacopceanu este salutat 
de președintele federației libaneze de tenis.

se aflau pe Coasta de Azur, ur
mărind ca și noi pregătirea pen
tru meciul de la 27—29 aprilie, 
așa că nu pot veni cu impresii 
proaspete despre viitorii noștri ad
versari. ci doar cu... amintiri’.

— Te referi la meciul cu Huber, 
din 1955?

„Exact. .Am jucat cu Huber, ju
cătorul lor nr. 1. acum doi ani 
la Praga. Af-a învins destul de 
greu și tot ce pot spune despre 
el acum este că... nu e imbata
bil. Are un joc eminamente ofen
siv dar este in dificultate în fața 
unui jucător care știe să atace așa 
cum a știut atunci 
Vladimir Zabrodski. 
învins'.

— In concluzie, ce 
meciul cu Austria ?

,JE un meci foarte _ 
noi, dată fiind valoarea și 
adversarilor, și cred că nu mai 
este nevoie să spun că vom de
pune toate eforturile pentru o com
portare cit mai bună".

C. SEVEREANU 
I. MANOL1U

de președintele federației libaneze 
consider că marea majoritate a 
jucătorilor de clasă internațională 
iși bazează jocul pe un atac pro
gresiv. adică pe venirea treptată 
la fileu, și nu pe loviturile jarf, 
„pleznite". Precizez că. chiar și in 
aceste condiții, nu sint necesare 
pentru un punct mai mult de 3—4 
schimburi! La dublu, spre deose
bire de felul cum jucăm noi. par
tenerul jucătorului care primește 
mingea stă mai in fată și. după 
returul scurt al colegului său el 
intervine, în 90 la sută din ca
zuri, pe traiectoria mingii, cu un 
voie decisiv.

REZULTATE?'
— „Mai bune deci! ne-am fi 

așteptat. Ele au apărut în presa 
noastră, deci nu le reamintesc, ci 
vreau să spun dozr atît: în toate 
cele 3 turnee, care s-au ridica! 
datorită compoziției participării la 
un nivel înalt, Romînia a fost 
reprezentată cel puțin în sfertu
rile de finală. Eu, personal, n-o 
Să uit meciul cu Davidson, 
semi-finala de la Beirut. Deși am 
pierdut cu 6—3, 2—6

cehoslovacul
care l-a și

în

crezi

greu

despre

penira 
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1. Austria
1 Olanda
3. Anglia
4. Grecia

GRUPA D: FRANȚA — ROMÎNIA 
ȘI BELGIA — CEHOSLOVACIA LA 

SAN SEBASTIAN

Clasamentul
1. Romînia
X J*r«ița
S. Cehoslovacia
4. Belgia

In semifinale se vor 
minică) câștigătorii grupelor: A cu B 
și C cu Q.

2 2 ea 4:1 4 
S 1 « 15:41
2 1 0 1 4:4 3
2 o a 2 i:s a
Intimi (du-

• Din cauza îmbolnăvirii marelui 
maestru M. Botvlnik cea de-a 18-a 
partidă a meciului de șah pentru ti
tlul mondial, care urma să se des
fășoare marți, a fost amînată. Pînă

Simbătă și duminică la Praga

R. Cehoslovacă — R- P, Romînă 
la gimnastică

Praga . a găzdui la sfîrșitul 
acestei săptămîni un concurs in
ternațional de gimnastică în ca
drul căruia se vor întîlni echi
pele reprezentative ale R. Ceho
slovace și R. P. Romîne.

Concursul se anunță foarte in
teresant, 
întîlnesc 
egale, a căror rivalitate sportivă 
este bine cunoscută. Adăugind la 
aceasta că programul concursului 
cuprinde numai exerciții liber 
alese putem afirma că întilnirea

avînd în vedere că se 
două echipe de forțe

feminină
va prilejui un reușit spectacol 
sportiv.

In vederea acestui concurs, în 
cursul dimineții de azi vor pă
răsi Capitala gimnastele noastre 
fruntașe care ne vor reprezenta 
țara sîmbătă și duminică în con
cursul mai sus amintit. Iată com
ponența echipei: Elena Leușteanu- 
Teodorescu, Georgeta Hurmuza- 
che, Sonia Inovan-Iovan, Emilia 
Vătășoiu, Elena Mărgărit, Ileana 
Petroșanu, Anica Kocsis, Utta 
Schlandt.

acum Smislov conduce cu S*/a—VI,
• Cu prilejul unul concurs de no

tație desfășurat la Varșovia. înotă
torul polonez Krieze a stabilit două 
noi recorduri naționale în probele 
de «4 m. fluture — l'«5”Sl« și 300 
m. fluture — WVU
• La Varșovia s-a desfășurat în- 

tîlnlrea internațională de box dintre 
echipele reprezentative ale R.P. Po
lone șl Finlandei. Pugiliștii polonezi 
au obținut o victorie categorică cu 
u-2.
• In organizarea uniunii sportive 

„Dozsa” Ujpest duminică s-a desfă
șurat la Budapesta tradiționala cursă 
ciclistă anuală organizată în memo-

.ria căpitanului sovietic Ostapenko, 
ucis de fasciști în anul 1944. Cursa 
disputată pe un traseu în lungime 
de 12S km. a fost cîștigată de aler
gătorul Csikos în timpul de 3h Zl’<>5”.

• La 2S aprilie va avea loc meciul 
de baschet feminin dintre reprezen
tativele Cehoslovaciei și Italiei la 
Triest, iar meciul Italia-Belgia (mas
culin) se va desfășura la 4 mai.
• Azi se dispută la Florența re

turul meciului de fotbal Fiorentina- 
Steaua roșie Belgrad din cadrul 
semi finalelor „Cupei Campionilor 
europeni”. La Steaua roșie vor rein
tra Stankovici și Beara.
• Duminică la Cracovia s-au desfă

șurat două întîlntri internaționale 
de baschet. Echipa selecționată fe
minină a orașului Riga a învins cu 
scorul de 54-40 formația CASC iar 
echipa masculină din Riga a întrecut 
Wisla Cracovia cu 66-58.
• Pe stadionul Letna din Praga 

s-a disputat marți întîllnirea inter
națională de fotbal dintre echipele 
Spartak Praga Sokolovo și Zagreb. 
Victoria a revenit fotbaliștilor iu
goslavi cu scorul de 4-2.

invită in capitala U.R.S.S.
Cunoscutul campion olimpic, 

maestru emerit al sportului Fedor 
Bogdanovski, care de curînd a sta
bilit un nou record mondial de hal
tere, va participa la cea 
III-a ediție a 
internaționale prietenești 
Moscova. Intr-o convorbire cu un 
cores, 
dor I _

„Doresc să invit cu această o- 
cazie pe toți prietenii mei de peste 
hotare la locurile de la Moscova- 
Să ne încercăm încă odată forțele

pe fruntașii halterelor

de a
Jocurilor sportive 

de la

.pondent al agenției TASS, Fe- 
Bogdanovski a spus:

Lotul de ciclism al R. P. R.
se antrenează fle șoselele 

din Cehoslovacia
Marți la prinz a sosit la Praga, 

pe calea aerului, lotul de ciclism 
al R.P.R. Lotul este compus din: 
C. Dumitrescu, C. Șaindru, Șt. 
Porecsanu, L. Zanoni, N. Maxim, 
G. Șerbafii, C. Tudose, D. Mun- 
teanu și A. Șelaru. Pînă la 2 mai, 
cind se va da plecarea în „Cursa 
Păcii", cicliștii rotnîini se vor an
trena pe șoselele asfaltate din 
împrejurimile orașului Praga, pre
cum și pe traseul primelor etape. 
De asemenea, pentru desăvîrșirea 
pregătirii, ei vor lua parte la cî- 
tevia concursuri de verificare, a- 
lături de cei mai buni alergători 
cehoslovaci, după care vor fi de
semnați cei 6 componenți ai e- 
chipei romîne pentru „Cursa 
Păcii'.

împreună. In mod speciaL mă ă- 
dresez americanului Peter George. 
După părerea mea lupta noastră 
sportivă începută în anul 1954 la 
Viena încă nu s-a terminat. Te 
aștept Peter la Moscova. De ase
menea, aș dori foarte mult să mă 
îniîlnesc cu talentatul halterofil a- 
merican Tommy Kono, cu france
zul I. Debuf. cu italianul A. Pi- 
niatti, polonezul K. Bec și alți 
maeștri ai halterelor.

M-ar bucura să-i văd la Mosco
va pe halterofilii egipteni. Noi 
ne-am întrecut cu minunății sportivi 
ai acestei țări și ne-am împriete
nit cu ei cind am concurat la Cai
ro șl Alexandria. Această priete
nie trăiește în inimile noastre și 
u voi saluta cu multă bucurie pe 
halterofilii egipteni la Moscova.

Veniți la noi. prieteni. Să îmbu
nătățim încă o dată recordurile 
noastre naționale. Cel mai bun 
să învingă t"

Selecțiunata de box a ParisuMu 
pentru meciul cu echipa 

Bucureștkilui
După cum s-a mai anunțat, la 
mai va avea ioc la Paris întîlni-

NOI
ALE

ÎNTIINIRI INTERNAȚIONALE 
LUPTĂTORILOR ROMÎNI

primele zile ale lunii mai e- 
selecționată de lupte libere

In 
chipa 
a orașului București va pleca în- 
tr-un turneu în RP- Polonă. Lup
tătorii romîni vor susține la 9 mai 
o întîlnire cu selecționata Varșo
viei și la 12 mai se vor întrece 
cu reprezentativa orașului Wroclaw.

4
rea internațională de box dintre e- 
chipele selecționate ale orașelor 
București și Paris. întilnirea este 
așteptată cu mare interes de cercu
rile sportive franceze care apre
ciază performanțele înregistrate în 
ultimul timp de pugiliștii romîni 
pe plan internațional. Zilele tre
cute antrenorul Fernand Vianey a 
alcătuit lotul boxerilor parizieni în 
vederea acestui meci. In lot figu
rează 4 finaliști ai campionatelor 
Franței de amatori: Saket (mus
că), Arib (cocoș), Hamon (seml- 
mijlocie) și Favereau (grea). Cel 
mai bun boxer din lot este cunos
cutul internațional Saluden (u- 
șoară) care a participat și la Jocu
rile Olimpice de Ia Melbourne. Din 
echipă mai fac parte Ould (pa
nă), Maolet (semiușoară), Fernan
dez (mijlociemică), Julien (mijlo
cie), Kopoc (semigrea) și alții.

CAMPIONATUL MONDIAL
o . .GRAD (Agerpres). — 

derația iugoslavă de handbal 
anunțat la 16 aprilie 
nența grupelor preliminare ale pri- 
muftii campionat mondial feminin 
de handbal redus care se 
fășura în R.P.F. Iugoslavia între 
13 și 28 iulie. Cele 9 echipe re
prezentative înscrise la această 
competiție au fost repartizate în

DE HANDBAL REDUS
Fe- 

a 
compo-

va des-

trei grupe după cum urmează:
Grupa A: Danemarca, R.P. Ro- 

mtnă, Austria; grupa B: R. Ceho
slovacă, R. P. Ungară, Suedia; 
grupa C: Germania, Franța, R.P.F. 
Iugoslavia.

La 13 iulie, în ziua de deschi
dere a campionatului, va avea loc 
la Belgrad meciul dintre echipele 
Iugoslaviei și Franței.
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