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9 M A I
Au trecut 12 ani de atunci, 

dar în mintea fiecăruia dm- 
tre noi sînt încă prezente 

clipele de nețărmurită bucurie, de 
adincă satisfacție dăruite de ves
tea că bubuitul tunurilor a înce
tat, că fiara fascistă a fost zdro
bită în propriu-i birlog.

Sacrificiile cele mai grele si con
tribuția cea mai însemnată la reali
zarea acestei victorii epocale le-a 
adus eroicul popor sovietic care, a- 
nimat de înaltul său spirit patrio
tic și internaționalist și condus de 
Partidul Comunist în frunte cu Co
mitetul său Central, este marele 
făuritor al victoriei de la 9 Mai 
«45. înțeleaptă politică externă, 
bazată pe principiile leniniste, dusă 
de statul sovietic, a dus la înche
garea puternicei coaliții antihitle
riste care a eliberat lumea de sub 
coșmarul fascismului și a creat le
gături trainice de prietenie — ci
mentate prin jertfele comune — în
tre popoarele combatante în lupta 
împotriva fascismului.

Dar. schimbarea raportului de for
țe, provocată de ruperea a noi țări 
— printre care și țara noastră — 
din lanful capitalismului precum și 
impetuoasa dezvoltare a mișcării 
muncitorești și democratice din ță
rile capitaliste și lupta pentru li
bertate națională a popoarelor co
loniale și dependente l-a speriat pe 
reprezentanții cercurilor reacționare 
ș! militariste din Occident. Punînd 
propriile lor interese mai presus de 
cauza păcii și a înțelegerii între po
poare, aceste cercuri au promovat 
o politică „de forță", bazată pe pac
te agresive în genul Pactului At
lantic și pe reînvierea Wehrmach- 
tului revanșard în Germania Occi
dentală. Neținînd seama de voința 
popoarelor lumii, de dorința proprii
lor lor popoare, aceste cercuri res
ping propunerile realiste, construc
tive ale guvernului U.R S S. în ve
derea rezolvării pe calea tratativelor 
a problemelor litigioase, a dezarmă
rii și a interzicerii armelor de ex
terminare în masă, propuneri meni
te să asigure o coexistență pașnică 
între cele două sisteme. Dar po
poarele lumii și-au însușit această 
idee, mase tot mai largi s'nt ciști- I 
gate penlru lupta pentru pace.

Oamenii muncii din țara noastră 
participă la sărbătorirea celei de 
a 12 a aniversări a eliberării Ger
maniei de sub jMg-d fascist, clibe- I 
rare care a creat condițiile pen
tru întemeierea unui stat german 
democratic, iubitor de pace. Acest 
lucru s-a putut realiza numai in 
partea de răsărit a Germaniei unde 
a luat ființă Republica Democrată 
Germană, in timp ce guvernanții 
vest germani, sub directa influență 
a cercurilor reacționare occidentale- 
au transformat Republica Federală 
Germană într-un stat militarist, re
vanșard, piedică in calea unificării 
Germaniei.

Poporul nostru adresează un salut 
frățesc poporului cehoslovac care 
aniversează de asemenea 12 ani de 
la eliberarea Cehoslovaciei de sub 
cotropirea hitleristă. 12 ani de mun
că pașnică, creatoare, pentru con
struirea socialismului.

Pentru poporul nostru, ziua de 
9 Mai este o dublă sărbătoare : tot 
azi se împlinesc 80 de ani de cînd, 
cu ajutorul poporului rus, Rominia 
și-a dobîndit, în 1877, independența 
de stat. încadrat in marea fami
lie a popoarelor socialiste, poporul 
romîn iubitor de pace și construc
tor al unei vieți noi, socialiste, săr
bătorește această dublă aniversare 
strîngîndu-și rîndurile în lupta pen
tru înflorirea patriei, pentru unita 
te-a lagărului socialist în frunte cu 
Marea Uniune Sovietică, pentru în
tărirea și asigurarea păcii în întrea
ga lume.

O finala, pasionantă
în turneul de volei de la Istanbul 
R. Cehoslovacă — R. P. R. 3-2

ISTAMBUL (prin 
trimisul nostru). întrecerile 
uitma zi a turneului s-iau desfă
șurat marți în fața a peste 7.000 
de spectatori. înaintea meciurilor 
masculine sau întîlnt In joc a- 
tnîcal reprezentativele feminine 
ale R.P. Romîne și R.P. Bulgaria. 
Victoria a revenit echipei R.P. Ro
mîne cu scorul de 3—0 (la 6, 
II și 8).

In turneul echipelor masculine, 
R.P. Bulgaria a întrecut reprezen
tativa L'fccmilui cu 3—0 Ca 10.12,

telefon de la 
din

Caius Miculescu (R.P.R).
9), iar Franța a dispus de Turcia 
tot cu 3—0 (la 10,7,6),

Apariția pe teren a reprezenta
tivelor R.P. Romîne și R. Ceho- 
slov>acet csre urmau să desemneze 
pe cîștigătoarea turneulu-, a fost 
în timpi n stă cu o adevă-ată fur
tună de aplauze și wale. f'i’bucid 
era dornic să vadă întrecerea
dintre R. Cehoslovacă, deținătoarea 
titlului de campioană mondială.

Romînă, 
locul secund 1b 
mondial disputat 

Paris. R. Cehcslova-

campioană 
și Republica Populară 
clasată pe 
campionatul 
anul trecut la 
că a aliniat lotul complet, adică: 
Tesar. Karel Broz, locef Broz. 
Laznicka, Musil. Paldzs. Paulus, 
Malik. lonath, Schwartzkopl, 
Purnoch și Golian. Echipa R.P. 
Romîne a folosit pe cei 8 jucă
tori disponibili: Roman, Ponova, 
Cherebețiu, Micolau. Rus.'scJ. Mi 
culescu. Fieraru, Corbeanu.

Mec'ul a fost, în general, de o 
mare spectaculozitate. In primut 
set, jucătorii romîni au fost con
duși cu 0—2 și I—3, dar dator'tă 
atacurilor ireproșabile, variate și 
rapide, ei refac diferența și iau 
conducerea, ciștglnd eu 15--9. In 

doilea set, echipa R.P R. <’.ă 
bește forța atacului ia' reprezen- 
ta’.'va R. Cehoslovace, -u un blo
caj mai prompt, conduce cu 6—1 
și 9—3. Echipa noastră își 
vine, reface, dar 
te cîștlga setul.
seturi lupta a fost de a dreptul 
dramatică. Jocului ‘ 
blocaj sigur și prompt al ceho

re-
nu mai poa
la celelalte

In forță. cu

slovacilor, echipierii romini i-au 
opus acțiuni rapide, cu multă 
fantezie, cu atacuri surprinzătoare, 
o exceientă apărare la blocaj și 
în "na 11-a. După o iuntă. impre
sionantă, care a - - —
spectatorii, după

cn tura sunt 
nenumărate 

ach.mburi de servicii, cvoipțri de 
scor pasionante, echîoa R.?.R. a 
cedat cu scorul de 2—3 (15—9,
6—15, 9—15, 16—14. 9—15), care 
reprezintă un rezultat meritoriu 
l:t fața ech'pei cam-roane mon- 
d ale. Aceasta cu a':t mai mult 
cu cit arbitrul mecii'.L!. francezul 
Loctaux, a dezavantajat echipa 
noastră (a fluierat de cele ma: mul
te ori imaginar mîini peste fileu 
la blocajul echipei r.-.astre și nu 
a sancționat „dublele” șj „ținute
le" jucătorilor cehostavaci iăcute 
fa primirea servici'or), fapt C3re 
reiese și din declarația arbitrului 
cehoslovac Kettner: „li;r adevăr, 
ar birul Loctaux a foit foarte slab 
și a dezavantajat echipa ronânii". 

Cei mai buni jucători au fost 
M\s:l, Paldus, Tesar, Gc-lian, Laz- 
nicka, Corbeanu, Mfculeseu, l-tu- 
scscu, Cherebețiu, P-jncvx

C'asamerrtul " 
masculine: 1. 
R.P. Romînă, 
4. Franța, 5.

Echipa feminină a R.P. Rcmî-ne 
susține azi un meci demonstrativ 
's Ankara în compahia echipei 
Turciei sau a unei echipe mascu
line, iar băieții pieră în Grecia 
ucide vor susține cî'îva jo-’iTi la 
Ateu.

final al e-hipelor
R. Cehoslova-», 2.

3. R.P. Bulgaria, 
Turcia, 6. Liban.

C. FAUR

Echipajul Tazbir-Mihalski (R. P. Polonă) 
și echipa Marina A.V.S.A.P.

în fruntea clasamentului, după 7 regate
MAMAIA 8 (prin telefon). — 

Cele trei regate — a V-a, a 
Vl-a și a VIl-a — desfășurate 
în cadrul fazei internaționale 
a „Cdpei Vfctoriei"" în ulti
mele două zfle ’ (marți și 
miercuri), au dat un plus de 
spectaculozitate luptei strînse 
între echipajele participante, 
pentru un loc cft mai bun în 
clasament. îndeosebi regatele a 
V-a și a Vl-a au prilejuit, da
torită șt condițiilor atmosferice 
favorabile care au permis folo
sirea întregului arsenal de 
cunoștințe ale concurenților și 
a numeroase și variate scheme 
tactice, dispute în care câști
gătorii s-au hotărit pe ultimii 
zeci de metri. Regata a VH-a 
In schimb, desfășurată pe o 
ploaie continuă și vînt puter
nic a cerut serioase eforturi 
fizice concurenților. dezavanta- 
jîndu-i net pe unii dintre ei. 
Un exemplu în acest sens îl 
oferă echipajul Dumilriu-Lun- 
gu (Energia) 
pentru primul 
ciat*  în etapa 
barca(iunea cu
pe timp favorabil și vînt mo
derat. această ambarcațiune 
„merge*  foarte greu pe un timp 
ca cel de miercuri după-amiază.

Iată acum rezultatele aces-

care, in luptă 
loc, a „benefi- 

a VII-a de am- 
Nr. 6. Excelentă

I

tor trei regate: regata a V-a;
1. Costescu-Viespescu (Marina 
A.V.S.A.P.); 2.' Dumitriu-Lungu 
(Energia); 3. Geles-Saghin (E- 
nergia); regata a Vl-a: Mali- 
șevski-Ostrovski (R.P. Polonă);
2. Milio-Baraș (Marina
5. A.P.); 3. Dumitriu-Lungu 
nergia); regata a Vil-a: 
Malișevski-Ostrovski (R. 
Polonă); 2. Geles-Saghin 
nergia); 3. Tazbir-Mihalski 
P. Polonă).

Cu cinci etape înaintea 
minării competiției, în fruntea 
clasamentului individual se 
găsesc: 1. TAZBIR-MIHALSKI 
(R. P. Polonă) 4859 p.; 2. Du- 
mitriu-Lungu (Energia) 4625 
p.; 3. Milio-Baraș (Marina 
A.V.S.A.P.) 3977 p.; 4. Ivancic- 
Videka (R.P.F. Iugoslavia) 
3859 p.; 5. Costescu-Viespescu 
(Marina A.V.S.A.P.)
6. Geleș-Saghin 
3370 p. Pe echipe 
MARINA A.V.S.A.P.
urmată de: 2. R.P. Polonă 
10311 p.; 3. Energia 8974 
4. R.P.F. Iugoslavia 8491 
. Concursul va continua 
joi, prin disputarea regatelor 
VIII și IX, iar vineri dimineața 
se va desfășura regata a X-a.

A.V.
i (E-

I. 
P. 

(E- 
i (R.

ter-

3683 p.;
(Energia) 

conduce
10384 P-. 

cu 
?;
p 

azi,

Peire Enache 
corespondent

Marginalii la partida de rughi București

Unele aprecieri și cîteva propuneri

l 
t

Londra

Cum e și firesc, orice partidă in
ternațională suscită numeroase co
mentarii. La fel sau petrecut lu
crurile și cu intilnirea de rugbi 
dintre selecționatele orașelor Bucu
rești și Londra. Superioritatea rug- 
biștilor britanici sub aspect tactic, 
dar mai ales tehnic, a fost eviden
tă, apreciindu-se ca pozitiv jocul 
și evoluția lor la București, tar 
victoria lor ca meritată. Așa cum 
au jucat duminică, rugbiștii bucu- 
reșteni nu puteau, în mod normal, 
cîștiga. Ei au desfășurat un joc 
de multe ori șablon, steril, simplist, 
bazat pe teme tactice 
fără orizont, fără o 
modernă.

Echipa noastră, greșit 
de antrenori, a adoptat o tactică 
neadecvată, preferind, cea mai 
mare parte din timp, să joace pa 
înaintare, unde — așa cum spu
neam și în cronica meciului — ea 
a fost dominată și depășită 

- de masivii înaintași englezi. Aee-

stereotipe. 
concep;ie

îndrumată

c.ț* ’1st ;

Mi/locașul la grămadă Jeeps, care scăpind de placaj, va lansa un 
nou atac al liniei sale de trei sferturi

știa au cîștigat majoritatea baloa- 
nelor In margine și aproape tota
litatea lor la grămadă, unde au 
beneficiat de aportul excepțional 
al talonerului internațional Rafile, 
din „naționala" Angliei. Văzind a- 
ceasta situație, antrenorii trebuiau 
să schimbe tactica și să deschidă 
jocul cit mai mult, desfășurkidu-I 
in r-un ritm tot mai rapid datorită 
Căruia, rugbiștii romini au obținut 
în trecutele întilairi internaționale 
victorii entuziasmanfe. Dumini
că însă, uzindu-se intr-o luptă 
directă, prelungită, cu pachetul de 
înaintași advers, Înaintașii romîni 
au vădit, spre sfîrșitul jocului, șl 
o lipsă de pregătire fizică, permi
țând englezilor să domin; și să 
ma'cheze chiar in ultimul minut 
de joc. Jucind astfel, rugbiștii ro
mini ne-au privat de satisfacția 
unei comportări la nivelul reputa
tei lor.

De asemenea, echipierii selecțio
natei bucureșten» s-au arătat a fi 
deficitari și la capitolul tehnicii in
dividuale (baloane scăpate îna
inte, placaje defectuoase), ei au 
plimbat de multe ori balonul, de 
pe o parte pe alta a terenului fă- 
cînd risipă de energie, fără însă 
â reuși să străpungă apărarea fer
mă a englezilor.

Este surprinzător, însă, faptul că 
au fost unii confrați care au pre
zentat înfrîngerea echipei romîne 
ca un efect al unor cauze subiec
tive. Recunoscînd că echipa noa
stră a jucat mai slab ca de obicei, 
dar adoptlnd o poziție nejustă, lip
sită de simț critic, și pretinzmd 
că Înaintarea ect ipel romîne a fost 
egală cu cea a englezilor, (depă
șind-o chiar?!) încercîrdu-se 
explica înfrângerea în special 
erorile de arbitraj, ei ru 
m serviciu cauzei rugbiului

nesc, tocmai In preajma dificilelor*  
intîlniri cu naționala Franței șt 
selecționata marelui centru rugbî—- 
știe britanic — Cardiff. Acești co
mentatori nu au adus un ajutor in 
tragerea celor mai juste concluzii" 
care se impun după această^

(Continuare în pag. 4-a)

Primele confirmări de particip»» 
te ediția jubiliară a campionatelor,' 
interi<ona!edeatletismal8ll.P.IL

a se 
prin 
aduc 
rornî-

Intre 14 și 16 septembrie se W 
desfășura pe Stadionul Republicii 
din Capitală cea de a X-a ediției 
a Campionatelor Internaționale de- 
Atletism ale R.P.R. In vederea or
ganizării în cit mai bune condi-^ 
țiuni a acestor frumoase întreceri7 
și a asigurării cadrului sărbătoresc*  
cel mai potrivit pentru aniversa
rea jubileului de zece ani al între
cerilor, au fost trimise invitații" 
de participare celor mai multe țării 
din Europa și din alte continente- 
Pînă acum au răspuns, favorabil,- 
federațiile de atletism ale urmări
toarelor țări: Uniunea Sovietică». 
Ungaria, Cehoslovacia, Iugoslavia». 
Polonia, R.D. Germană, Albania,. 
Bulgaria, Turcia, Grecia (participă 
pentru prima oară), Austria, Islans- 
da, etc.

Federația de atletism a Japo
niei a anunțat că lotul său de 
atleți care va participa la campio
natele mondiale universitare de la 
Paris (1—8 septembrie) va lua 

parte apoi și la Campionatele In
ternaționale ale R.P.R. In săptă
mânile ce urmează se așteaptă con
firmarea participării și din partea, 
federațiilor de atletism ale altor 
țărj.

edeatletismal8ll.P.IL


rUltimele jocuri de verificare 
ale lotului de handbal ADEVĂRATUL SUCCES AL VOLEIBALIȘTILOR DE LA C C A.

In ciuda condițiilor atmosferice 
<u totul neprielnice, selecționabilii 
— mai ales băieț.i — s au prezen
tat într-un vădit prcg es în raport cu 
jocurile antrerioare de selecționare. 
Dar, față de datele apropiate la 
care echipele reprezentative vor 
trebui să susțină jocuri internaț'io- 
■nale, considerăm cî pregătirea lor 
este incă insuficientă deși întrece
rile din cele două campionate de 
categoria A (masculin și feminin) 
fiind în pragul sfîrșitului ar fi 
fost normal ca pregătirea jucători
lor și jucătoarelor — componenți 
ai echipelor fruntașe — să fi atins 
acum o formă superioară.

De la aceste jocuri au lipsit unii 
sportivi convocați (Vlad, Moser, 

-Jude, Silvestrovici — toți de la 
Știința Timișoara) și au fost pre- 
zenți unii care nu fpseseră con- 
vocați (Elena Roșulescu, Liliana 
Borcea). Timișoranii nu sânt la 
prima abatere de acest gen și ati
tudinea condamnabilă pe care co
lectivul Știința Timișoara o mani
festă față de jocurile de trial tre
buie să fie analizată de oătre co 
misia centrală.

In primul joc — feminin — 
s-au întîlnit' echipele: A; Nagy 
(„orcea) — Szoko, Ugron, Popescu 
(Roșulescu), Cîrligeanu (Băiaș), 
Neurohr — Dobre (Petrescu), 
Scheip (Dobre), Wjndt, Padurea- 
nu, Dumitrescu; B: Griinther — 
Rujă, Schenker, Kapp, Roșu, Ve- 
reș — Walzer, Niculescu, Jipa, 
Gross, A. Vasile. Jocul s-a termi
nat la egalitate 5—5 (4—1),

Pitești, 
Ploești,

Yoleibaliștii juniori se întrec 
in Cupa orașului București

Azi începe în Capital^ un inte
resant turneu de volei cotat eu 
Cupa orașului București. La între
ceri participă selecționatele de ju
nioare ale orașelor Cluj. Pitești, 
Tîrgovbște, Orașul Stalin, 
Constanța, București I și II, iar le 
juniori selecționatele Orașul Stalin, 
Bm. Vîlcea, Brăila, Timișoara, Con
stanța, Ploești, București I și II. 
întrecerile se disputa pe terenurile 
de la Stadionul Tineretului, zilnic 
de la ora 16, iar duminică de la 
ora 8.

V. Dumitru
corespondc.it

’ 0 „ECHIPĂ FANTOMĂ”
♦ Echipa de tenis Energia 
J Trustul III Construcții Bucu- 

rești, a pierdut prin neprezen- 
' tare meciul pe care trebuia 
< să-l susțină duminica trecută 

la Timișoara cu formația loca
lă Energia, In cadrul primei 
etape a campionatului catego
riei A. Cărui fapt se datorește 
oare acest rușinos „debut" al 
unei echipe în a cărei alcă
tuire intră 3 membri ai lotu
lui republican: Irina Ponova, 
C. Zacopceanu, T. Bădin, cite
va elemente valoroase ca A. 
Schmidt, Mariana Niculescu și 
o serie de tineri talentați Ca 
C. Vasilescu, Dumitra, Basa- 
rab, Sollosi? Pentru edijicare, 
să cităm un pasaj din scri
soarea antrenorului acestei e- 
chipe, T. Bădin adresată Comi
siei centrale de tenis: „Intru- 
cît, în afară de cei trei juca-, 
tori care au făcut o pregătire 
în cadrul lotului R.P.R., ceilalți ț 
nu au avut posibilitatea de a 
se antrena din lipsă de tere
nuri, vă rog a aproba ca eta
pa din 4—5 mai cu Energia 
I.R.E.T. Timișoara să fie amî- 
nată la o dată, pe care o va 
fixa Comisia centrală”. Iar 
pentru completare, să răsfoim 
cîteva file din istoria acestei 
formații.

Acum doi ani, după promo
varea în prima categorie, efor-' 
iurile antrenorului T. Bădin și 
ațe celor oare au răspuns și 
răspund de activitatea acestei 
secții de tenis, s-au îndreptat 
mai mult asupra racolării de 
jucători din diferite colective. 
In rest, nimic altceva. Nici 
un fel de preocupare pentru 
organizarea secției, nici un te
ren de antrenament, deci nici 
o pregătire. Intr-un cuvînt, o 
„echipă fantomă" o echipă care 
nu există decît pe hîrtie. Vina 
principală o poartă asociația 
Energia, colectivul sportiv E- 
nergia Trustul III Construcții 
și Biroul comisiei centrale de 
tenis care au admis această 
situație intolerabilă. A sosii 
însă momentul să se încheie 
acest trist capitol. Așteptăm 
măsuri prompte și hotărîte din' 
partea Direcției Jocuri spor
tive din C.C.F.S.

C. S. ; 

i
*

L

după ce în prima repriză echipa A 
manifestase o vădită superioritate. 
In repriza secundă însă, cu apăra
rea modificată și evident slăbită, 
prima formație s-a angrenat te 
jocul echipei B, acționînd la în- 
tîmplare și fără viteză. Dintre ju
cătoare s-au evidențiat: Scheip 
(excelentă) ,Windt din echipa A și 
Gross, Schenker și A. Vasile din 
echipa B.

In meciul masculin au jucat for
mațiile: Roșii: Chița (Haberpursch) 
— Oprea, Pană, Șelaru, Balaeș, 
Bretz — Ehrenreich, Reitz, Căli
mări, Wagner, Hnat; Albaștri: 
Labă (Sidea) — Sorescu, Nițescu, 
Streitferdt, Dorica, Zahari — Bul- 
garu, Sauer, Nodea, Jost, Stăne- 
scu. Victoria a revenit echipei al
bastre cu scorul de 10—7 (5—2). 
S-a remarcat Întreaga echipă „al
bastră” și în mod special portarii 
Labă, Sjdea și Chița.

CALIN ANTONESCU

In R.
Din experiența sportivă a țărilor prietene

P. Bulgaria» gimnastica de producție 
ciștigă tot mai mulți adepți

colectivele 
rodos de 

«port dar

In, R. P. Bulgaria, 
sportive au un număr 
secții pe ramură de 
printre acestea, secția de gimnas
tică este aproape întotdeauna 
„prezentă”. Ca și baschetul, 
gimnastica este practicată de ma
rea majoritate a tinerilor munci
tori. Numărul competițiilor de 
gimnastica este, de asemenea, 
foarte mare. Dar, „întreceri” de 
gimnastică poți urmări in zeci de 
fabrici sau Întreprinderi dacă 
poposești cam pe la mijlocul zi
lei de muncă. Timp de 10—15 mi
nute, toți muncitorii execută 
(mulți dintre ei cu adevărată 
măiestrie) variate exerciții de 
gimnastică. Este gimnastica de 
producție care în R.P. Bulgaria a 
trecut de curînd stadiul experi
mentului și a început să se răs- 
pîndească în mai toate întreprin
derile. Cercetările făcute pină la 
începutul acestui an arată că mai 
bine de 15.000 de muncitori și 
muncitoare fac zilnic gimnastică 
de producție. Citeva vizite la co
lectivele sportive de pe lingă 
Uzina de tăiere a metalelor, Fa
brica de zahăr și Fabrica de tu
tun din Sofia mi-au întărit con
vingerea că, într-adevăr, gimnas
tica de producție a început să-și 
capete locul cuvenit.

De aceea, poate, n-am fost deloc 
surprins afiind că printre princi
palele teme de studiu ale Institu
tului de Cercetări Științifice, con
dus de cunoscutul profesor Dra- 
gomir Mateev, este și cea pri
vind gimnastica de producție. De 
asemenea, la Institutul pentru 
Cultură Fizică, prof. N. Mircev, 
șeful catedrei de gimnastică, mi-a 
vorbit îndelung despre sarcinile 
Institutului — și îndeosebi ale 
catedrei pe care o conduce — 
in sprijinirea dezvoltării gimnasti
cii de producție. Aici sint dezbă-

De ce atît de puțini atleți din
Am asistat în acest început de sezon atletic la două concursuri 

importante pentru noi: concursul de primăvară al juniorilor și faza 
de zonă a campionatului universitar. Nu vă așteptați să vedeți o 
analiză a reeultatelor înregistrate, sau aprecieri asupra evoluțiilor 
diferiților competitori, deoarece în acest articol ne-am propus să 
discutăm puțin despre participare.

După părerea noastră acesta a fost capitolul deficitar al ambe
lor concursuri, în special în ceea ce-i privește pe bucureșteni. La 
juniori de pildă, cei mai mulți concurenți au fost din provincie și 
foarte puțini din Capitală. Este desigur surprinzător cum din Bucu
rești, unde există zeci și zeci de școli și de licee, numărul celor 
care au luat startul a fost atît de redus. Nu ne putem explica „re
zerva” elevilor bucureșteni față de competițiile atletice, decît prin 
slaba muncă dusă pentru popularizarea atletismului în școlile res
pective, prin inactivitatea profe
sorilor de educație fizică în ceea 
ce privește acest sport.

Este o situație intolerabilă 
pe care forurile competente^ tre
buie să o curme din rădăcini.
Credem că nu poate fi posibil ca atletismul — despre a cărei im
portanță nu mai este cazul să mai vorbim — să fie lăsat undeva 
la periferia preocupărilor profesorilor de educație fizică, a directori
lor de școli și să se facă atît de puțin, pentru popularizarea sa, 
pentru angrenarea într-o activitate continuă a unui număr cît mai 
mare de tineri și tinere. Și totuși situația de fapt, dovedește acest 
lucru... .

Știm că pentru a putea fi practicat, atletismul necesita insta
lații, materiale și chiar echipa mente și materiale speciale; de ase
menea o atentă muncă de instruire, multă răbdare din partea ins
tructorului și a celui chemat să-l practice. Știm că în acest sport 
satisfacțiile unor rezultate înalte vin destul de greu, și numai după 
ce, atletul respectiv — așa eum spune Ozolin — cheltuiește în an

trenamente multe butoaie de sudoare. Dar, tocmai de aceea, satis
facția succesului este atunci cp mult maj mare.

In programul orelor de educație fizică atletismuil nu șe află pe 
primul plan, așa cum. ar trdbui să fie,'Școlile nu au materialele și

rîndurile elevilor și studenților?
echipamentul necesar, și — ceea ce este mai grav — nu au un loc 
anume, utilat ca atare, unde să se poată organiza antrenamente și 
primele concursuri și, mai ales, nu au nici fondurile necesare pentru a 
putea plăti chirii administrațiilor stadioanelor, ale căror porți sint 
și rămîn închise pentru elevi. Este adevărat însă că nici nu a exis
tat prea multă inițiativă personală pentru a se co-nstrui cu mijloace 
locale piste de atletism simple, gropi de sărituri și nici nu s-au cerut 
Sfaturilor Populare locuri virane — în apropierea școlilor — pe care 
să se amenajeze astfel de terenuri. In această situație atletismul 
lîncezește undeva departe de locul unde ar trebui să fie; cadre noi 
se ridică foarte greu și... batem pasul pe loc.

Atletismul în universități și în institutele de învățămînt superior 
ar trebui să se afle la un înalt nivel de dezvoltare. Experiența altor 
țări ne arată limpede că majoritatea performerilor sint studenți. La 

noi, cu excepția celor cîțiva atleți 
fruntași de la Cluj și de la I.C.F. 

nu se poate vorbi de existența 
unei mișcări atletice care să cu
prindă un număr cît mai mare 
de studenți și' studente. La re

centa fază de zonă a campiona eloruniversitare ale Bucureștiului, 
exceptîndti-i pe studenții de la I.C.F., cu foarte multă greutate au 
putut fi reuniți în întreceri alți 100 de studenți. Cifra acestora ni se 
pare extrem de mică, chiar ridicul de mică. Iată de pildă că din 
cele cîteva mii de studenți de la I.S.E.P. nu a participat decît ...un 
singur atlet (citiți bine: unul singur) și acela care a venit și s-a 

înscris singur. Nici unul dintre asistenții catedrei de educație fizică 
a I.S.E.P.-ului nu a venit la concurs. Institutul pedagogic. Institutul 
de Arte, Institutul Maxim Gorki nu au avut nici măcar pite un re
prezentant, iar de la Arhitectură, Xenia Miliutin a fost înscrisă din 
„oficiu” de către organizatori, pentru că asistenții respectivi nu s-au 
îngrijit nici măcar de acest lucru atît de elementar...

In cuprinsul acestui articol nu putem avea pretenția că am 
epuizat toate problemele atletismului în școli și universități. Am dorit 
numai să tragem semnalul de alarmă asupra precarei existențe a 
acestui sport. Este timpul să facemto'uși ceva pentru remedierea 
situației, pentru înlăturarea atltor lipsuri.., ROMEO V1LARA

Echipa de volei a Casei Centrale a Armatei, campioană a țării 
pe anul 1957: de la stingă ia dreapta, rindul de sus: Gh. Corbeanu, 
C. Antonescu, prof. Victor Tibacu (antrenorul echipei), Alex. Mușat, 
Ștefan Roman (căpitanul echipei). Rada Emil, C. Mitroi; rindul de 
jos: /. Tărtăsescu, /. Cleici, M. Chezan și Titus Boroș.

Foto: GH. DUMITRU

i perioadă mai indelun- 
cadrul catedrei există, 
o comisie specială con- 
prof. Costea Ignatov 
în prezent interesante 

de dez- 
produc-a gimnasticii de

gwnnas-sint rezultatele 
producție? lata o intre- 
care ar trebui dat răs-

producție intre 
la sută, 
numai de 
angrenați

tute toate problemele teoretice ale 
gimnasticii de producție. De ase
menea. numeroși studenți ai In
stitutului sprijină activ această 
acțiune. Unii vizitează zilnic cite 
două-trei întreprinderi unde ur
măresc desfășurarea programului 
de gimnastică de producție, iar 
alții cămin intr-o singură între
prindere o 
gata. In 
de altfel, < 
dusă de 
care face 
cercetări asupra stadiului 
voi tare 
He-

Care 
ticii de 
bare ia 
punsul după un an sau doi, deoa
rece și în R.P. Bulgaria lucrurile 
sint doar la început. Totuși, cer
cetările făcute pină acum indică 
• creș’ere a procentului de depă
șire a planului de 
3. 4 la sută și 12 
înțeles, este vorba 
țirie cu muncitori 
practicarea gimnasticii de 
ducție.

Rezultate din cele mai bune au 
fost obținute și în direcția re
ducerii masive a procentului de 
absențe medicale. Dintre orașele 
in care a fost introdusă gimnas
tica de producție, Gabrovo ocupă 
primul loc în ceea ce privește re
zultatele obținute în creșterea 
producției.

Experiența activității desfășu
rate pină acum arată că rezul
tate mai slabe au fost înregistra
te în întreprinderile mici, unde 
nu se lucrează intr-un ritm egal, 
unde există încă „timpi morți .

In prezent, Institutul pentru 
Cultură Fizică, precum și toate 
celelalte Institute de cercetări ști

ințifice in domeniul sportului iși 

Bine 
sec- 

în 
pro-

propun studierea și introducerea 
gimnasticii de producție în raport 
direct cu specificul muncii din 
întreprinderea respectivă. Astfel, 
pentru muncitorii și muncitoarele 
de la fabrica de tutun din Sofia 
sint pregătite exerciții care cu
prind in cea mai mare parte miș
cări ale miinilor și în special ale 
degetelor.

Unul din ultimele colective spor
tive vizitate în R. P. Bulgaria a 
fost cel al fabricii de tutun „I. 
V. Stalin” din Plovdiv. Aici nu 
era introdusă incă gimnastica de 
producție. După 1 Mai. instruc
torul sportiv al colectivului ii 
va chema însă pe muncitorii fa
bricii la primele „lecții* *- de gim
nastică de producție. Iar, peste 
alte citeva zile, vor începe pri
mele exerciții de gimnastică în 
producție în alte tabrici și în
treprinderi din Plovdiv, Gabrovo, 
Sofia sau Vama. De la o lună 
la alta, gimnastica de producție 
ciștigă tot mai mult teren in R.P. 
Bulgaria.

IM m.: Al. Dincă, 11,2 I-
Szekeiy 51.9; înălțime: Dincă
1,75; lungime: Al. Dincă 6,68; FE
MEI: 160 m.: Leontina Holhoș-Neța 
12,9; 200 m,: Ana Czuli 27,8.

REUNIUNE INTERNAȚIONALA 
DE BOX LA TURNU SEVERIN

• Cea de a doua întâlnire pe care 
puglliștii din selecționata regiunii 
Kracovia (R.P. Polonă) o vor sus
ține în compania boxerilor regiunii 
Craiova, va avea Ioc astăzi, la Tur- 
nu Severin. Printre cei care vor 
evolua amintim pe campionul țării 
noastre la categoria muscă, Ludovic 
Ambruș. Victor Șchiop u, V. Cze- 
geli și Eugen Filresz.

DAN GIRLEȘTEANU

II
CONCURSURI DE ATLETISK

IN TARA
• Duminică s-a desfășurat în Ca

pitală o întrecere a mărșăluitorilor 
pe distanța de 20 km. Deși timpul 
a fost neprielnic, totuși cei mai 
mulți dintre pârtiei pan ți au avut 
o comportare destul de bună. Iată 
cîteva rezultate: 1. Nic. Liga 1.37:17,0; 
2. H. Răcescu 1.37:W4; 3. M. Neagu 
1.38:32,9; 4. I. Barbu 1.39:14,0; 5. V. 
Teodosiu 1.42:33,9 ; 6. Gr. Anghel
1.94:25,0.

Nicolae D. Nicolae, corespondent
• Tot duminică a avut loc pe sta

dionul Gheorghe Gheorghlu-Dej «Un 
Cluj un concurs la care au partici
pat o serie de atleți cin localitate. 
Iată citeva rezultate: BĂ'RBAȚI:

de

unei 
ani 

l de

?a- 
arin

Victor 
sus- 

inten- 
și a

Faptul că echipa de volei a 
Casei Centrale a Armatei a cuce
rit pentru a patra oară titlul de 
campioană a țării, terminînd ne
învinsă și pierzînd numai 4 se
turi, este o performanță remar
cabilă, demnă de invidiat. Dar 
marele succes înregistrat
C.C.A. în campionatul din acest 
an este altul și pentru el me
rită laude neprecupețite. Este vor
ba de radicala schimbare a manie
rei de joc, de răsturnarea 1 
concepții învechite, utilă cu 
în urmă, dar retrogradă față 
cerințele voleiului modern.

Echipa C.C.A., ^vestită" prin 
blonismul jocului, ,/enumită“ 
combativitatea ,,condensată", for
mația care nu o dată a pierdut me
ciuri cîștigate, s-a transformat, a 
devenit o echipă NOUA lipsită de 
toate metehnele vechi. Misterul a- 
cestei transformări ? Ni l-au fur
nizat antrenamentele jucătorilor și, 
bineînțeles, însăși meciurile. La 
antrenamente, profesorul 
Tibacu a impus un ritm 
ținut, a mărit numărul și 
sitatea orelor de pregătire 
schimbat radical concepția jocului. 
Iar echipierii, dacă la început nu 
au fost tocmai mulțumiți cu in
tensitatea antrenamentelor, s-au 
convins că numai prin muncă sus
ținută, numai prin perseverență 
și dirzenie pot realiza un scop. Iar 
că scopul a fost realizat s-au 
convins și spectatorii și înșiși ju
cătorii prin frumusețea meciurilor, 
prin valoarea ridicată a partide
lor și, bineînțeles, prin rezultatele 
obținute. Spectatorii 
C.C.A.-Dlnamo iși mai 
probabil că dinamoviștii 
dus cu 2—0 la seturi, 
13—11 în al treilea set. 
C.C.A. a găsit resursele 
a egalat și a cîștigat. Aci a jost 
poate piatra de încercare a echipei, 
care a arătat că a devenit matură, 
că poate trece și de cele mai 
dificile momente. Iată de ce con
siderăm că adevăratul succes al 
echipei C.C.A. îl constituie in pri
mul rind realizarea unui joc 
colectiv, de crearea unui volei 
modern I

D. STANCULESCU

meciului 
amintesc 
au con- 
10—6 și 

Totuși, 
necesare.

corespondc.it
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NOTE, ȘTIRI, REZULTATE
• SITUAȚIA IN CAMPIONATUL FEMININ 

ȘTIRI IN LEGĂTURĂ CU DUBLA INTILNIRE R.P.
LIA (ECHIPELE A Șl TINERET)

• ULTIMELE 
ROMINA 1TA-

CIND NU CUNOȘTI REGULA 
MENTUL...

In cursul meciului de categorie B 
Energia 1 Mai Ploești-Dinamo Ba
cău, portarul ploeștenilor a recla
mat la un moment dat că s-a de
zumflat mingea pe care toc nai o 
prinsese. Arbitrul Cristian Popescu 
l-a lăsat însă să degajeze și ime
diat a oprit jocul pentru a schimba 
mingea. Apoi, l-a reluat printr-o 
„minge de arbitru", în mijlocul pro
testelor... jucătorilor printre care și 
A. Teodorescu, care — în treacăt 
fie spus — este și antrenor. Aceștia 
au pretins ca jocul să se reia prin
tr-o... degajare a portarului !? Re
gulamentul și precizările FIFA ei 
sînt clare, însă : jocul se reia prin
tr-o „minge de arbitru" de pe lo
cul unde a fost oprit. Dar, dacă nu 
cunoști regulamentul, atunci pro
testezi așa cum au făcut jucătorii 
ploeșteni. Surprinzător este mai a'es

Pregătiri pentru tabăra de juniori
Ca în fiecare an, tabăra r.jțio- 

nală de juniori va fi organizată 
în vacanfa școlară din vara aces- 
tu*  an, între 1 iu!i.*  și 1 august 
la Rm. Vîlcea. Pregătirile în ve
derea acestei importalnte și efica
ce acțiuni (în fiecare an tabăra 
i scos la iveală numeroase ele
mente tinere care au fost selec- 
lonate în echipa națională și apoi 

promovate în formați" de catego- 
1 ie B și A) au început. In cursul 
acestei luni se vor desfășura în 
tară numeroase jocuri de selecție 
* scară locală (li care subcomi
sie de juniori pot chema și ju
nior; din localitățile apropiate), 
jocuri care vor fi urmărite de ob- 
sirvatori speciali. Asemenea jo
curi vor avea loc la 15 mai (la 
iași. Galați, Ploești, Orașul Sta-

Lipsuri în comportarea unor luptători fruntași
întrecerea celor mai bune echi

pe. de lupte din țară situate pe 
primele trei locuri ale clasamen
tului. rrezenta destule puncte de 
atracție pentru publicul spectator, 
iar nouă specialiștilor urma să ne 
dea răspuns la o serie de între
bări tn legătură cu forma spor
tivilor, a posibilităților lor. cu 
viitoarea componentă a lotului re
publican etc. Aceasta finind sea
ma că în special Dinamo Bucu
rești și Energia DGSM furnizează 
echipei naționale cea mai mare 

fcarte a componenților ei.
■ Era firesc să ne așteptăm ta 
Tneciuri de un înalt nivel, la o 
c>rr.**ortare  superioară a frunta
șilor etc. etc. Din păcate chiar 
luninte de a începe reuniunea s-a 
ivit o serie de surprize neplăcute. 
In primul rînd chiar de la cintar 
Dinamo București era să rămînă 
fără un adversar — cel mai pu
ternic — care concura la primul 
loc și anume Energia DGSM Plo
ești. Linseau: Gh. Dumitru (bol
nav), V. Bularca (care susținea 
ca il doare umărul, totuși putea 
lupta), un luptător la cat 52 kgr., 
iar T. Tarbă invoca o indispozi
ție pentru a nu lupta. Echipa 
(dacă aceasta se mai poate numi 
echioăî a fost lăsată de capul ei, 
neavînd responsabil, iar antreno
rul D. Hîtru a „binevoit" să vină 
mult după începerea concursului. 
Numai la stăruința mea, T. Tar
bă, a acceptat să lupte și astfel 
Energia DGSM a fost admisă în 
concurs.

Cei care a<» luptat s-au com
portat onorabil. Nu același lucru 
pot spune despre atitudinea colec
tivului ploeștean, despre nepăsa
rea asociației respective (aș putea 
spune chiar mai mult), despre 
lipsa de dragoste a unor sportivi 
fată de colectiv (Tarbă, Bularca) 
și despre a'itudinea antrenorului 
I>. Hîtru asupra căreia voi stărui 
mai mult. Acestuia i s-a încre
dințat la începutul campionatului 
îndrumarea unor sportivi fruntași 
din lotul țării. Or. pînă azi nu a 
corespuns acestei sarcini. D. 
Hîtru nu are pregătirea necesară 
(succesele obținute de echipă se 
datoresc valorii sportivilor), este 
lipsit de seriozitate și de autori
tate. Comportarea sa din ultima 
etanș stă mărturie. In astfel de 
cendi ii vă dați seama că aportul 
colectivului în pregătirea de spe
cialitate și în educarea sportivi
lor este nul.

O altă surpriză, la fel de ne

protestul unui antrenor, care — ori
cum — se presupune că este un 
cunoscător al regulamentului șt-1 
predă jucătorilor.

40 INTILNIRI INTERNATIO
NALE...

...de la 1 ianuarie și pînă la 5 
mai și urmează încă multe al
tele, în care jucătorii noștri vor fi 
chemați să reprezinte fotbalul din 
tara noastră, fie în întrecere cu alte 
echipe de colectiv de peste hotare, 
fie în jocuri interțări.

Printre echipele care vor susține 
asemenea întreceri internaționale se 
numără și selecționata asociației 
Recolta. Aceasta va primi între 25 
și 29 iulie vizita echipei maghiare 
Tractorul, care a mai jucat și anul 
trecut la noi. In revanșe. Recolta 
va evalua în R. P. Ungară între 
14 și 19 august. De asemenea. Re
colta a perfectat înfîlniri și cu echi
pe bulgare. In iulie, fotbaliștii bul- 

l:n. Cluj. Timișoara)e la 16 mai 
(la Arad, Oradea), la 22 mai 
(la Constanta, Tg. Mureș, Craio
va). In regiunea București, aces
te partide trebuie organizate 
pînă la 1 iunie, iar In ceașal 
București la 10 și *9  mai și la 10 
iunie. Juniorii reținuți ”1 urma a- 
cestor jocur^ precum și cri din 
propunerile făcute de subcomisiile 
de juniori din orașele ur*de  nu se 
organizează jocuri de selecție 
(propunerile trebuie făcute în 
ordinea valorii jucătorilor și pe 
posturi) vor fi supuși unor trialuri 
generale, care vor avea loc Ia 
București, la 12 și 13 iunie, în 
scopul de a defin’tiva iotul care 
va pleca în tabără.

plăcută, mi-a prilejuit slaba com
portare a unor luptători fruntași, 
mai precis a lui Fr. Horvath, M. 
Solcz și Gh. Popovici. Ce s-a în- 
tîmplat cu acești sportivi care fac 
parte din lotul republican?

Cu aceștia s-a stat de vorbă de 
multe ori, au ascultat concluziile 
unor ședinfe in care au fost criti
cați, și-au luat angajamente, dar.„ 
pe o ureche le-a intrat și pe cea
laltă le-a ieșit. Urmările se văd. 
Duminică. Horvath a avut o com
portare sub orice critică. Antre
norul său, Fr. Cocoș, a dat urmă
toarea explicație: Horvath — pro
fiți nd de citevg zile de învoire -r- 
a neglijat una din cele mai impor- 
tantte obligații și anume menți
nerea greutății. In preziua reuni
unii, el a fost nevoit să slăbească 
circa 3 kgr., ceea ce i-a provocat 
o criză de ficat. Nu este însă oare 
aceasta o lipsă de disciplină ele
mentară, de nerespectare a sarci
nilor unui snortiv fruntaș? Fireș
te. In plus Horvath n-a găsit nici 
acum un antidot pentru un adver
sar care are garda pe stingă. M. 
Solcz a învins cu mare greutate pe 
Turculeț (CCA) deși acesta nu are 
nici valoarea și nici greutatea 

sportivului dinamovist (el fiind u- 
tilizat numai pentru a umple un

ACTUALITĂȚI DIN LUMEA
• Duminică a avut loc la Orașul 

Stalin un concurs motociclist de 
viteză pe circuit organizat âe aso
ciația Voința și dotat cu „Cupa Pri
măverii”. La întreceri au participat 
o serie de sportivi fruntași. Deși 
vremea a fost nefavorabilă' și tra
seul uneori impropriu, ei au reali
zat un bun spectacol, apreciat de 
numeroșii spectatori. Rezultate teh
nice: IM cmc.: 1. Tr. Macarie (Di
namo); 125 cmc.: 1. M. Pop (Di
namo), 2. R. Moldovan (CCA), 3. A. 
M'unteanu (CCA); 255 canc.î 1. L. 
Szabo (D’namo); 358 cmc.: 1. Gr. 
Bereny (Energia), 2. M. Burcă (Da- 
namo), 3. Ernest Brezina (Voința); 
5M cmc.: 1. Gh. Mormocea (CCA), 
2. H. Schneider (Voința), 3. M. An
tonescu (CCA); cat. ataș: 1. Dănes- 
cu + Huhn (CCA); fete: 1. Venera 
Vasi-lescu (Energia), 2. Ilona Ujlaki 
(Dinamo); 3. Margareta Unghi (Re
colta)
• Duminica aceasta va avea loc 

un nou concurs de viteză pe cir
cuit. De această dată întrecerile se 
vor desfășura în orașul Ploești. 
Este vorba de „Cupa Walther A- 
gott.on" la care vor participa cei 
mal buni alergători. Antrenamen
tele vor avea loc vineri cjupă a- 
mlază și sîmbătă dimineața iar cori- 

gări vor juca la noi, iar in august 
fotbaliștii romîni le vor întoarce 
vizita.

LOCOMOTIVA GARA DE NORD 
IN BULGARIA

Luni a revenit "n țară echipa Lo
comotiva Gara de Nord din Bu
curești, care a întreprins un turneu 
de trei jocuri în Bulgaria, termi
nate cu următoarele rezultate :

Trnovo: Locomotiva Gara de
Nord-Eter (din cat. B) 3-0 (1-0).

Plovdiv: Locomotiva Gara de 
Nord-Lokomotiv (cat. B) 3-1 (01).

Gorna Oreahovița : Locomotiva 
Gara de Nord-Selecponata orașului 
1-1 (0-1).

Fotbaliștii rommi au lăsat o im
presie foarte bună prin jocul prestat, 
atrăgîndu și simpatia și aprecierile 
bune ale gazdelor, care i-au invitat 
să mai joace și în septembrie. Go
lurile romînilor au fost marcate de 
Leahevici (4), Călin, Mai teu ță și 
Milea. Locomotiva a folosit urmă
torul lot: Butnaru. Bogdan, Cristes- 
cu. Arieșan. Alexe, Radulescu, Pe
trescu, Călin, Mihai, Leahevici, 
Mafteuță și Milea.

LOCAȚIUNE DE BILETE

Biletele pentru jocurile din Bu
curești de sîmbătă (C.C A-Dinamo 
Orașul Stalin pe Stadionul Repu
blicii) și duminică (Progresul-Știin- 
ta Timișoara pe S'adionul 23 Au
gust) se pun în vînzare de azi la : 
agenția C.C.A, Dinamo, Gialești, 
Stadionul Republicii (str. Hașdeu), 
Progresul F. B (str. Dr. Staico- 
vici). Stadionul 23 August, chioșcul 
special din str. 1. Vid*j  și agenția 
Pronosport (Cal. Victoriei). Biletele 
cu preț redus peniru studenți se 
găsesc în vînzare la Stadionul „23 
August".

gol, titularul fiind bolnav). Aș 
vrea să spun cîteva cuvinte despre 
Gh. Popovici. Am pus mari spe- 
ranfe în acest tlnăr. Dar pe zi ce 
trece el ne dezamăgește. Nu numai 
din punct de vedere tehnic ci și al 
comportării morale (îngîmfat, fri
cos în multe cazuri etc.). Din cau
za slabei comportări s-a decis 
scoaterea sa din lotul echipei care 
urmează să întreprindă turneul în 
Iugoslavia.

Cele de mai sus mi-au produs o 
serioasă îngrijorare, cu atît mai 
mult cu cit ne apropiem cu pași 
mari de data începerii Jocurilor 
de la Moscova. La 15 mai luptă
torii selecționați în vederea aces
tui mare eveniment, intră într-o 
fază superioară de pregătire. Or, 
unii dintre aceștia vor trebui să 
recupereze din terenul pierdut, 
să-și elimine cu ajutorul nostru 
lipsurile de atîtea ori semnalate 
și Sn momentul întrecerilor să 

fie în cea mai bună formă. Asu
pra unui lucru aș vrea să accen
tuez: vor concura la Moscova 
numai cei care vor corespunde 
total. Acesta va fi criteriul — 
singurul — de selecție. „Sena
torii de drept" să ia aminte....

ION CORNEANU 
antrenor de stat

De 1*  o duminică la alta

SPORTULUI CU MOTOR
cursul se va desfășura duminică 
dimineață începînd de la ora 9. 
Dintre participant amintim pe M. 
Pop, R. Moldovan, A. Munteanu,
L. Szabo, B. Predescu, Gh. Voicu- 
lescu, Gr. Bereny, Gh. Mormocea,
M. Cernescu, Venera Vasilescu, Bo
na Ujlaki.

După cite ați aflat probabil, nu
mai doi participant au reușit să 
indice 12 rezultate exacte la 
concursul de duminică și pentru 
aceasta le revine cite 122.828 lei fie
căruia.

Desigur că am putea să mai dis
cutăm mult în jurul concursului 
care s-a consumat, însă parcă mai 
bine ar fi să privim în viitor. Și 
pentru că viitorul cel mai apropiat 
este concursul de duminică 12 mai. 
să ne oprim puțin asupra lui. încă 
de la primul meci ne dăm seama 
că avem de-a face cu un program 
,,tare“: R. P. F. Iugoslavia—Italia, 
pentru ca apoi să întîlnim opt me
ciuri din Cupa Primăverii, urmînd 
ca încheierea să o facă trei me
ciuri din campionatul francez.

Deci, lucrul pe care probabil îl 
faceți mulți dintre dumneavoastră 
în momentul de față, este docu
mentarea asupra concursului și cău-

• Situația echipelor în cele două 
serii ale campionatului republican 
feminin de baschet este oarecum 
clarificată cu o etapă înain;ea ul
timelor jocuri, programate pentru 
duminică. In seria întîia Locomo
tiva B.M. și-a asigurat locul 1, 
iar Voința Orașul Stalin ratează 
calificarea numai în caz că pier
de la Știința I.C.F. și în același 
timp Locomotiva la Flamura ro
șie Tg. Mureș. In seria a Il-a, si
tuația este foarte clară : Progre
sul M.I.C. și Energia sînt califi
cate pentru turneul final, iar Pro
gresul F.B. nu mai poate evita 
ultimul loc așa că în luna sep
tembrie va participa alături de 
Știin{a I.C.F. sau Flamura roșie 
Tg. Mureș și primele două cla
sate in campionatul de calificare 
la un turneu care va decide for
mațiile promovate.

Înaintea ultimei etape clasa
mentele sînt următoarele :

SERIA I

1. LOC. B.M. BUC.
1. voința Or. Stalin
3. Progresul Oradea
4. FI. r. Tg. Mureș
5. Știința I.cr

7 5 0 2 352:203 17
7403 330:341 15
0314 440-401 15
7 3 0 4 324-336 13
7214 32C-341 12

Clara Taub (FI. roșie Oradea) încearcă să 
treacă de Antoaneta Sidea (Loc. Buc.) care o 
supraveghează cu atenfie.

Și ia lași s-a desfășurat o competiție 
de tenis de masă pentru cei mici

Inițiativa organizării 
în Capitala a compe
tiției școlare de tenis 
de masă „Cupa Primă
verii" a fost imitată 
de comisia orășenească 
de specialitate Iași 
care, acum o săptămî- 
nă a organizat și ea un 
concurs asemănător în
tre cei mai buni elevi 
și eleve din Iași și Bu
curești. S-au desfășu
rat trei înttlniri pe e- 
chipe băieți cat. 11-14 
ani, cat. 15-17 ani și 
fete — o singură cate
gorie. In primul meci 
au cîșțigat bucureștenii 
cu 16-0, remareîndu-se 
Cohn, Angelescu, Po-

maje și Vrînceanu 
de la învingători și 
Schwartz și Torneaschi 
de la învinși; în cel 
de al doilea au ieșit 
învingători tot oaspeții 
cu 13-3, evidențiindu-se 
Al. Popescu, R. Nicu- 
lescu. V. Zaharia, Ra
dulescu Dobrogea (Bu
curești) și Herscovici 
(Iași). La fete au cu

cerit victoria jucătoare
le din Iași (Stocloza. 
Niculescu) cu 4-1 în 
fata celor din Capitală 
(Nicoleta Stoian, A’.i- 
haela Roiveanu). S-au 
mai disputat și trei 
turnee individuale sol

Campionatul de gimnastică al școlilor profesionale
Sala Flamura roșie din Sibiu a 

găzduit în ziilele de 5 și 6 mai finala 
campionatului de gimnastică al șco
lilor profesionale de pe lîngă Mini
sterul Bunurilor âe Consum și Mini
sterul Comerțului. Au participat 
peste 200 tineri și tinere. Organiza
rea campionatului reflectă preocu
parea asociației Flamura roșie pen
tru dezvoltarea gimnasticii în rîn- 
durile tineretului.

Rezultate tehnice: BATEȚI: 1. Șc. 
prof. Partizanul Roșu (Or. Stalin) 
242,71 p; 2. Șc. prof. Industria Lînei 
(Timișoara) 240,52 p.; 3. Șc. prof.
Tehnometal (București) 218,17 p. In

pronosport
tarea de „soliști" și „surprize4*.  
Considerăm că poate v-ar servi să 
cunoașteți formațiile celor șase e- 
chipe din categ. B, cuprinse în 
programul concursului de duminică 
12 mai. Iată > •

Energia Reșița. Zaricl — Apro, 
Husec, Asan — Nicolin, Davidescu 
— Mateon, Vida, Urgan, Glămeanu, 
Scînteia.

Progresul Sibiu. Popa — Băilă, 
Bratu, Marcu — Todericl, Georgescu 
(de la Știința Iași) — Popa, Mol- " 
dovan, Dragoman, Roman, Văcaru.

Progresul Focșani. Varga — Hoi- 
țan, Mitron» Lungu — Stere, Rot-

SERIA A Il-a

1. Progresul
M.I.C. Buc. 8 7

2. Energia Buc. 7 6
3. Știința Cluj 8 3
4. FI. roșie Oradea 8 2
5. Progr. F.B. Buc 7 0

In acest clasament

0 1 497-358 22 
0 1 377-287 18 
0 5 354-410 14 
1 5 374-459 13 
1 6 313-401 8
este trecut

și rezultatul meciului dintre Pro
gresul M.I.C. Buc. și FI. roșie 
Oradea cîștigat de prima echipă 
cu 80—43.

• In decurs de numai o săptă- 
mînă baschetbaliștii noștri vor 
intîlni pe două fronturi pe cei ita
lieni : duminică 12 mai. Ia Gori-
z:a, vor juca echioele de tineret 
iar sîmbătă 18 mai, la București 
vor evolua echipele A. lată ulti
mele știri în legătură cu cele 
două partide:

MECIUL ECHIPELOR DE TI
NERET. După cum am fost in
formați telefonic, antrenorul fe
deral italian, Carmine Paratore a 
convocat săptămîna trecută pen
tru antrenamente comune, urmă
torul lot: Motto. Vulpatti, Norti, 
Pianello, Conti, Rochi, Sarti, Sol- 
lia, Galli, Bertini, Bugga, Lam- 
berti. Partida va avea loc seara, 
in sală

MECIUL PRI
MELOR REPRE
ZENTATIVE. Ju
cătorii italieni au 
înce.put antrena
mentele în comun. 
Lotul definitiv va 
fi cunoscut Ia sfîr- 
șltul săptămînii. 
Pe stadionul Re
publicii, unde va 
avea loc partida, 
se va instala în 
cîteva zile podiu
mul. De asemenea, 
ta coșuri vor fi 
montate pano
uri de cristal ast
fel ca vizibili
tatea să fie per
fectă din orice 
punct al tribune
lor. Arbitrii meciu
lui au fost definitiv 
stabiliți: BL?\NC-
IARD (Franța) șî 
KLIMA (Cehoslo
vacia).

date cu următoarele re
zultate : băieți cat. 
11-14 ani: 1. Herșcovici 
(Iași), 2. Niculescu 
(Buc.). 3. Popescu
(Buc.), cat. 15 17 ani • 
1. Cohn (Buc ), 2. An- 
gelescu (Buc ), 3. Po- 
moje (Buc), fete: 1. 
Stocloza (Iași), 2. Ro- 
zeanu (Buc.), 3. Nico- 
lau (lași).

întrecerile acestor 
mici sportivi au fost 
palpitante și ar fi bine 
ca asemenea competiții 
să fie mai des organi
zate Jar cu o populari
zare mai intensă și 
deci și cu o participare 
m»3i Iar-”

dividual cat. ni; Ștefan Moldovan 
(Șc. prof. Ia<noș Hetbak Cluj) 54,85 
p.; JUNIORI: Alexandru Szilagy
(Șc. prof. i. Herbak Cluj) 54,15 p.; 
FETE: 1. Șc. prof. 7 Noiembrie (Si
biu) 309,02 p.; 2. Șc. prof. Partizanul 
Roșu (Or. Stalin) 304,2.2 p.; 3. Șc. prof. 
Industria Lînei (Timișoara) 290,52 p. 
Individual: cat II: Rodie® Sibișan 
(Șc. prof. 7 Noetmbrie Sibiu) 52,00 p.; 
cat. III: Rodica Arnăutu (Șc. prof. 
Partizanul Roșu Or. Stalin) 54,15 p. 
Junioare: Ana Hentz (Șc. prof. In
dustria Lînei Timișoara) 53,59 p.

Corne] Blidaru și Mircea Lup «țiu 
corespondenți

tenstein — Ciungu, Stoenescu, Cre- 
țea, Caramalău, Lemurău.

Energia 1 Mai Ploești. Marcu 
Ștefan — Teiss Ion, Toniță Oprea, , 
Toniță Ștefan — Teodor Valentin, 
Rînceanu ion — Dima Tudor, Dră- 
gan Nicolae, Parpal Atanase. Si- 
taru Vasile, Motronea.

Energia Mediaș. Dumitran — Mol
nar A., Gross, Sarlea — Molnar 
Mihai, Langa — Orosz. Putnaru, 
Popp Teofil, Feurdean Mircea, Dia
conii Constantin.

Locomotiva Timișoara. Pain — 
Feniat, Bodo, Gal — Ivanencp, Fe- 
renezi — Maraton. Lengyel, I. Co
vaci, Țigăniuc. FToareș

★
Se aduce la cunoștința partici- 

panților din Capitală că plata pre
miilor de la concursul Nr. 18 din 5 
mai se face vineri șl sîmbătă la 
Agenția Centrală din Calea Victo
riei 9, începînd de la orele 17.



CICLIȘTII
Karl Marxst&dt 8 (prin telefon 

de la trimisul nostru).
Etapa a V-a, desfășurată pe ruta 

Karlovy Vary — Karl Marxstadt 
(140 km.), a avut un profil mun
tos. Alergătorii au avut de în
fruntat cea mai înaltă culme a tra
seului (Statni Hrănite — 937 m.) 
și o serie de alte urcușuri pe teri
toriul R. D. Germane. Pînă la km. 
35 unde este granița dintre R. Ce
hoslovacă și R.D. Germană, pluto
nul a mers compact. Odată intrați 
pe teritoriul R.D.G. cicliștii încep 
tentativele de evadare. Grupul frun
taș se resfiră și pe primul plan râ
mi n doar 25 de cicliști. Printre 
ei se află Dumitrescu. Schur, Hris- 
tov, Zanoni, Le Meen, Stofper. In 
tot acest timp o ninsoare ca în 
toiul iernii i-a jenat teribil pe ci
cliști.

Intre Schneeberg și Zwickau se 
produce o nouă fragmentare a

Un mare turneu international 
de tenis in Bncsrești

Intre 16—16 iunie se va des
fășura în Capitală un important 
concurs internațional de tenis la 
care au fost invitați numeroși ju
cători de valoare.

Pînă acum au confirmat partici
parea forurile de specialitate din 
U.R.S.S., R.P. Polonă, R. P. Bul
garia, R.P.F. iugoslavia. Liban, 
Italia și Franța.

Unele aprecieri 
și citeva propuneri.., 

(Urmare din pag. I)

partidă. Aceste precizări ni s-au 
părut absolut necesare pentru 
că noi considerăm că, indiferent 
de greșelile evidente ale arbi
trajului, semnalate de noi, cau
zele insuccesului rugbiștilor ro- 
nirni rezidă in principal în în
săși concepția lor de joc și slaba 
lor comportare.

Mai s<«t doar zece zile pînă la 
lntîlnirea cu Franța și mare lucru 
nu se mai poate schimba. Desigur 
că față de valoarea deosebită a 
„naționalei" Franceze, recunoscută 
ca una dim cele mai bune din lume, 

nu ne așteptăm la o victorie. Dar 
așteptăm în schimb un ioc des
chis, frumos, care să confirme va
loarea certă a rugbiului nostru, 
care a atras mai de mult apre
cierile elogioase ale specialiști
lor străini. Către un asemenea ioc 
modern ar trebui antrenorii să în
drume echipa noastră națională.

Și acum, avînd în vedere că unii 
Jucători ai selecționatei Bucureț- 
tiutui nu au corespuns, ne permi
tem să dăm citeva sugestii an
trenorilor. In privința înaintării so
cotim că ar fi utilă introducerea 
în echipă a lui Stoenescu și Mehe
dinți, jucători inalți, cu mare efi
cacitate în margine, ultimul avînd 
în plus și o bogată experiență 
internațională. De asemenea, ar 

mai putea fî încercat șî tînărul ju
cător dinamovist Florescu, un valo
ros tehnician, care acoperă foarte 
bine terenul. Avînd în vedere slabul 
talonaj prestat de lordnchescu. am 
propune înlocuirea lui cu Manola- 
cbe și trecerea în Imia I a lui 
Blăgescu. Aceste schimbări ar asi
gura grămezii noastre o mai mar» 
medie de înălțime si eficacitate. In 
ceea ce privește linia de trei sfer
turi s-ar impune reintegrarea ful 
Kramer în centrul liniei de atae 
ți înlocuirea lui Barbu cu Dobre 
iar în cazul indisponibilității sale, 
cu Bărăscu sau Țibuleac.

D. CALIMACHI

IfctBcicliști ranmi io L8.fi.
Peste cîteva ziîe, un lot de mo- 

tocfcliști reprezentînd A.V.S.A.P. 
va pleca la Erfurt (R.D. Germa
nă), pentru a lua parte ia o im
portantă competiție. Este vorba de 
a IV-a ediție a cursei internațio
nale de regularitate și rezistență 
ce se va desfășura de-a lungul a 
patra etape, însumînd 900 km.

La această întrecere — organi
zată de Asociația pentru Sport șt 
Tehnică din R.D. Germană — au 
mai fost invitați motocicliști dja 
Austria, R. Cehoslovacă, R.P.F. 
Iugoslavia, R.P. Polonă, R.P. Un
gară, Suedia, U R.S S. și alte 
țări.

ROMIN1 IN
plutonului «runtas în urma repe
tatelor atacuri ale ciciiș * 1 r Schur 
și Stolper și în special ale alergă
torilor Le Meen, Paudet, Dourdin, 
Boudon. In urma acestor ac
țiuni se desprind 11 alergâ’orj ; 
Proost, Schur, Van Tonger- 
loo, Dourdin, Le Meen, Ka
pitanov, Stolper, Dumitrescu. Prus- 
ki, Hristov și Plaudet. Pînă la 
Karl Marxstadt acești alergători 
nu vor mai putea fi prinși deși plu
tonul urmăritor face eforturi evi
dente. Intre timp, Zanoni plecat de 
unul singur din plutonul II 
cu o vigoare demnă de laudă 
reușește să intre în plutonul celor 
11. In această etapă alergătorii 
noștri și-au îmbunătățit simțitor 
locurile in clasamentul general și 
au reușit să cucerească două locuri 
în clasamentul t>e echipe. Iată cla
samentul etapei- I. Proost (Bel
gia) 3h49:29; 2. Schur (R.D.G.) 
3h49:43; 3. Van Tongerloo (Bel
gia); 4. Dourdin (Franța) 5. Le 
Meen (Franța); 6 Kanitanov 
(U R S S ); 7. Stolper (R.D.G ): 8. 
C. DUMITRESCU; 9. Pruski (R.P. 
Poionă); 10. Hristov (R.P. Bulga
ria); II Plaudet (Franța); 12. L 
ZANONI toți în aceiași timp ca 
Schur. In clasamentul pe echipe al 
etapei jormațta a ocupat

treilea cu 14-10. dar în genera! 
a fost lipsită de unalîta’e. For
mația noastră a fost alcătuită din 
Mediana. Mihăife-en. Derzsi. Plo
con. Păunoiu, Teodore=ai șî Bă
nuț. To* la băieți. Sofia a învins 
Lerrngrad cu 3-1. Din echipa So
fiei fac parte 4 din jneăterii care 
au participa* la campionatele mon
diale de la Paris, iar Leningradul 
a prezentat o formație cu elemen
te tinere.

La fete. în cel mai important 
meci Varșovia a Învins Praga cu 
3 2. Ambele formații s.nt alcatui'e 
din componentele echipelor națio
nale. O victorie categorica a rea-
1 zat select tone ta Moscovei, forma
tă din prima garnitură a echipei 
l'RSS, în dauna Bra.islanei, cu 
scorul de 3-0.

In z:ua Il-a a turneutni selec
ționata orașului București a sufe
rit o nouă înfrîngere. de astă dată 
In fața echipei orașului Bratislava. 
Jucătorii romtm au acționat slab, 
fără convingere, făcând o partidă 
sub posibilități, fiind învinși cu 
1—1 Celelalte rezultate: BĂIEȚI: 
Praga-Sofia 3—2; FETE: Mosco- 
v a-Varșovia 3—2; Praga-Sofia 
3—4). Ari e zi de pauză. Jocurile 
continuă vineri.

PRAGA (Agerpres). — După cum 
s-a mai anunțat, cation ațele eu
ropene de box se vor desfășura 
anul acesta între 25 mai și 2 iu
nie la Praga. In prezent organiza
torii cehoslovaci fac intense pre
gătiri în vederea acestui important 
eveniment al sportului cu mănuși, 
întâlnirile se vor desfășura pe ce
le două ringwi montate în înewita 
stadionului de iarnă, care poate 
adăposti pînă la 18.099 de specta
tori.

Pînă în prezent și-au anunțat

locui III după Franța ți R.D. Ger 
mană. Liderul clasamentului ge
nera! individual este tot ciclistul 
bulgar Nendo Hristov iar alergă
torii noștri se află pe locurile 13 
C. Dumitrescu; 29. C. Șandru; 30 
Gh Șerban; 39. L. Zanoni; 68. N 
Maxhn; 71. Șt Poreceanu.

★
LEIPZIG. 8. Etapa a VI a Kvf 

Marxstadt — Leipz.g (161 km) 
a avut o desfășurare pasionantă 
care a confirmat revenirea echi
pei noastre. In primul pluton an 
sosit doi cicliști romini. Dumi
trescu ți Poreceanu iar echipa 
noastră a cucerit din nou țocnl 
III în etapă. In apropiere de 
Altenburg, evadează Grah- wsk) 
Butzen. Ruzîcka Stolper, Sau 
iiere, Kapitanov. La km. 100 dm 
plutonul urmăritor se mai des
prind cicliștii Grunwald. Braune 
Dumitrescu, Poreceanu. Wrenkow- 
skî. Klevțor șî Jrm Rae E, por
nesc în urmărirea iugarilur. Jonc
țiunea se face după 20 km.

A început turneul de volei de ia Bratislava 
In pnitf zi, Toie^aliștii mștri x fost intrecati U selectiBKb Prap
BRATISIAVA (prin feteai- 

Marți au început în localitate pe 
podiumul de pe terenul de la Sta

dionului <fe Iarnă iatrecerife de vo
lei din cadrul „Cupei Eliberări*.  
La acest interesant t urnea partici
pă selecționatele feminine ale o- 
rașelor Praga. Bratislava, Mosco
va, Sofia, Varșovia și selecționa
tele masculine ale orașelor Pra
ga. Bra islava. Leningrad, Sofia 
și București.

In prima zi echpa Bucursștiu- 
lui a fost învinsă cu 34) (Ia 8. 13, 
14) de către echipa orașului Pra
ga. alcătuită din jncă'ori tiae*L  
Echipa Bucureștiului a condus în 
setul a| doilea cu 12-50 iar în al

A PORNIT ȘTAFETA 
IN CINSTEA FESTIVAUJLUL

Din o așul Ivalo, aflat în nordul 
Finlandei sa dat duuiin'ca pleca
rea ?*afe4ei  tinere ului finlandez or
ganizată îa cinstea fes'ivalului 
Mondial aJ Tineretului ți Studen
ților de ta Moscova. Ștafeta va stră
bate toate provinciile Finlandei și 
va trece prin 4 orașe. In orașul 
Turku ștafeta tineretului finlandez 
se va Mttîlni eu ștafetele care 
poartă mesajele de pace și priete
nie ale tinerilor din Danemarca, 
Norvegia șj Suedia. La 7 iulie șta
feta va ajunge la punctul de fron
tieră Koska unde va fi predata ti
nerilor sovietici pentru a fi dusă mai 
departe la Leningrad și Moscova.

Lvtirtsrii naștri sastii «tilniri 
ia Varșovia și Belgrad

Astăzi, în capitala Poloniei, e- 
chipa de lupte libere a Bucureștiu- 
lui _ întâlnește reprezentativa Varșo
viei.

Tot astăzi, reprezentativa de 
lupte a regiunii Timișoara va pă
răsi țara indreptîndu-se spre Bel
grad.

„CURSA PĂCII”
REVENIRE♦

Acest pluton, care cuprinde 13 a- 
lergători. are la un moment dat 
un avans de 2 min. 30 sec. Pe 
ultima parte ei scad însă ritmul 
și sînt ajunși de Dalgaaîd, Schur, 
și Bugalski. Stolper cedează. Pe 
străzile orașului cade germanul 
Schur și aproape de linia de so
sire derapează Dumitrescu. Cla
samentul etapei: L Ruzîcka (R. 
Ceh.) 4h 25; 18; 2. Butzen (Belgia) 
același timp; 3. Klevțov (U.R S-SJ 
4h 25:19; în același timp cu el 
au mai sosit Braune, tRD.G). 
Wienkowski (R.P.P.), Grabowski 
(R.P.P.). Kapitanov (U.R.S.S.). 
Dalgaard (Suedia), C. Dumitrescu 
fR.P.R), Rae (Anglia). Șantier 
(Franța). Poreceanu (R.P.R.), Bu- 
galski (R.P.P.). In clasamentul 
generai individual conduce tot 
Hristov, iar pe locul 12 S’ află 
C. Dumitrescu la 14 m n. 40 rer 
Echipa noastră se află pe lacul 

zece. I. MANOLIU

Echipa feminiiă de baschet Slavia Praga 
a confirmat clasa baschetului cehoslovac
Primul meci susținut de echipa 

pragoeză Slavia a coincis cu o 
victorie pe care această valoroasă 
formație a obținut-o in fața echi
pei feminine Progresul Ml C. — 
Echipierele Slăviri Praga au con
firmat valoarea bună pe care o 
așteptam. Slavia practică un joc sim
plu, cu pase rapide, eu pătrunderi, a- 
runeări de la semi-distanță și cu 
un joc pozițional eficace în 
primul rînd datorită pivotului Jar- 
mita Trojkova, o excelentă reali
zatoare. Oaspetele și-au manifes
tat superioritatea de ia început, 
obținind o apreciabilă diferență de 
scor și au trecui cu succes de mo
mentele grele din prima parte a 
reprizei a doua, cînd Progresul 
s-a apropiat pînă la două coșuri 
(32—36). Progresul a Tăcut o par
tidă bună, jucătoarele luptînd cu 
malta însuflețire, dar fără a pu
tea face față pivotului și în ge
neral acpmnlor impetuoase ale

168 PARTICIPANT! LA CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX 
DE LA PRAGA

„Cupa Balcanică de atletism" pentru juniori și junioare
Tinerii atleți din cinci țări (Bul

garia, Grecia, Iugoslavia, Romînia 
și Turcia) au început de marți, 7 
mai, o grandioasă întrecere care va 
ține pînă la s-fîrșitul acestei luni 
Este vorba de desfășurarea concur
surilor — prin coresnondență — 
pentru „Cupa Balcanică de atle
tism" pentru juniori și junioare.

După cum am mai anunțat tinerii 
atleti s:nt chemați să participe la 
următoarele probe: băieți (pînă la 
19 ani inclusiv): 100 m, 400 m.. 
1.500 m_. 3.000 nu lungime, înălți
me. prăjină, disc (1,500 kg.). suliță 
(800 gr.), greutate (5 kg.) ; fete 
(pînă la 17 ani inclusiv): 60 m..

Circuitul ciclist al
CLUJ 8 (prin telefon). După e- 

tapa a III-a. desfășurată mărfi 
pe rata Orașul Stalin-Mediaș și 
cîștigată de A. Folbert (Energia

praghezelor. Scorul înttlniHr 51— 
41 (35—24). Cele mai bune ju
cătoare: Jarmila Trojkova, Julie 
KonkaJova, Marie Rakova, de la 
Slavia, Violeta Zăvădescu. Elens 
Tintoreseu, de la Progresul.

In primul joc al turneului, E- 
nergia Trustul 1 Construcții a 
învins Locomotiva B.M. cu 
46—38 (27—28).

Turneul continuă azi în sala 
Dinamo cu meciurile Progresul 
M.l.C.-Energia (ora 19,30) și Sla 
via Praga-Locomotiva B.M. (ora 
21). In deschidere, la ora 18 se 
întîinesc în meci de verificare re
prezentativele masculine A șî de 
tineret.

„MEMORIALUL KUSOCINSKl” REUNEȘTE 
ELITA ATLETISMULUI EUROPEAN

Una dintre cele mai marl coru
peri Si atletice internaționale care 
va avea Ioc anul acesta fn Eu
ropa va ii fără indo.ala ^Me
morialul Kusorins«c._ uganzat 
la Varșovia în zilele de 8 și 
9 iunie. Federația poloneză de 
atletism a primit pînă acum con
firmări de participare din partea 
a 90 de atte,î frun ași d n U.K.S.S. 
R. P. Ungară, Norvegia, Anglia, 
Franfa, Finlanda, irlanda, Islanda, 
Grecia, italia, Snedia. Olanda. 
Belgia, iugoslavia. Reminia, Ce
hoslovacia. R.D. Germana. R. F. 
Germana. De asemene» la întreceri 
vor pariicipa peste 200 de atleți 
polonezi.

M. Fiiip este noul lider al turneului zonal 
de șah de la Sofia

SOFIA (prin telefon). — Tur
neul zonal de șah a continuat 
marți cu reluarea partidelor în
trerupte din rundele a il-a. a 
HI a și a IV-a.

După desfășurarea partidelor 
întrerupte, marele maestru ceho
slovac Filip a trecut în fruntea 
clasamentului eu 3*/s  puncte. Câte 
3 puncte au Szîlaghi, Mititelu, 
Matanovici și Pfeifer. Urmează: 
Sljwa 2*4  p., Neikirch și Beni 2 
p., Zitta, Barcza și Niemela l'/s P-, 
Karak'aici I p., Basiuni */z P 
Fuchs 0 p.

Astăzi și mîine turneul contl- 

partîciparea cu echipe complete al
cătuite din 10 boxeri următoarele 
țări : U.R.S.S., Germania Occiden
tală, R.D. Germană, Franța, R P- 
Ungară, R.P.R.. R.P. Bulgaria, R P. 
Polonă, Iugoslavia, și R. Ceho
slovacă. Alte țări vor trimite cîte 5 

sa.u 6 pugiliști : Belgia, Auzita, 
Italia, Danemarca, Suedia. Elveția. 
Austria, Norvegia Fâilanla și 
Luxemburg. După toate probabili
tățile la Praga vor evolua în cadre] 
aaestor camoionst.e cei mai buni 
169 pugiliști amatori europeni

100 m„ lungime, înălțime, greutate 
(3 kg ).

întrecerile se desfășoară în toate 
orașele țării, în organizarea comisii
lor orășenești de atletism. In Ca
pitală. primele concursuri au loc du" 
minică dimineața și vor ti organi
zate pe două stadioane: Republicii 
și Tineretului (cu începere de la 
ora 9).

TINERI ȘI TINERE, participați 
la concursurile pentru „Cupa Balca
nică de atletism' !

PROFESORI ȘI PROFESOARE 
de educație fizică din școli, mobî- 
l'zați-vă elevii ți înscrieți -î la startul 
acestor întreceri '

regiunii Stalin
Uz. Tractoare), cicliștii au străbă
tut astăzi etapa a IV-a, Mediaș- 
Cluj. Vremea foarte rece ca și 
ploaia au constituit un obstacol 
serios. Ia care s-a adăogat și o 
serie de urcușuri tari. In vîrf Ia 
Hula, primul trece 1. Vasile 
(C.C.A.I urmat de plutonul răs
firat. Pe ultima parte a cursei, 
fa poalele Feleacului, pe primul 
plan se află un mic grup de con
curent! printre care șr V, Ziegler 
(Energia Uz. Tractoare) revelația 
etapei. Urcând puternic, I. Sima 
(Energia Uz. Tractoare) se de
tașează cîștigînd etapa. Pe locu
rile următoare, sosesc în ordine: 
Gh. Văsîi (Voința), G. Mayer- 
buchler (Dinamo Or. Stalin), A. 
Folbert (Energia Uz. Tractoare) 
etc. Pe echipe, etapa a fost cîș
tigată de sportivii de la Fnergia 
Uz. Tractoare. In clasamentul ge
neral continuă să 'conducă A.

Joi. caravana 
repaus, iar vi- 

etapa a V-a

Șelaru (Dinamo), 
ciclistă are zi de 
r»eri va parcurge 
Cluj-Sibiu.

AL. DINCA

Printre concurenți se află 25 de 
medaliați olimpici, în trunte cu 
campionii olimpici ; Kuț (U.R.S.S.) 
la 5000 m. și 10.000 m.; laun- 
zeme (U.ILS.S.) la suliță femei; 
Țițltevici (U.R.S.S.) la greutate 
femei; Danielsen (Nonvegia) la 
suliță: Delaney (Irlanda) la 1500 m 
și Krzesinsk» (R.P. Polonă) la lun
gime femei. De asemenea la Var
șovia vor mai concura Krivono
sov (U.R.S.S.i, Hopkins (Anglia). 
Kohler (R.D Germană). Sidlo 
(R.P. Polonă), Visser (Olanda), 
Cansolini (Italia), Skobla (R. Ce- 
iiostovaca) și alți sportivi binecu- 
noscuți în lumea întreagă.

nuă cu desfășurarea rundelor a 
V-a și a Vl-a. Sîmbăiă se vor re
lua partidele întrerupte

TOMA HRISTOV

FOTBAL PESTE HOTARE
• In cMrut campionatului unional 

de fotfcfel, ia 7 mai s-au disputat 
două întdlniri. Meciul dintre echi
pele Dinamo Tbilisi șl Burevestnik 
JMfinfi-u s-a terminat eu un rezul
tat <e egalitate: 1-1, în timp ce 
Spartak Moscova a învins eu 2-1 e- 
chipa Lokomotiv Moscoya.

ANGLIA . IRLAKDA 5-1

IaOîtfDRA, 8 fDrin radii o) Miercuri, 
pe stadionul Wembley în cadrul 
preliminariilor campionatului mon
dial. Apglia a învins Irlanda cu 1-1 
(4-0).
• Ieri la Glasgow s-a disputat me

ciul dintre echipele reprezentative 
ale Scoției fi Soaniei, eontînd pen
tru prelifininariiLe campionatului 

mondial de fotbal. Victoria a reve
nit echipei Scoției eu scorul de 4-2 
(MK

fl mă îiitîlflire de girnntstica:
R. P. R. — R. D. fi.

In ziteLe de 29 și 30 iunie va 
avea loc ia București o dublă în- 
tWnire de gimnastică între echipele 
reprezen ati ve ale R. P. Romîne și 
R. D. Germane. Arbitrii întîlnir.i — 
care constituie o bună verificare a 
sportivilor celor două țări înaintea 
Jocurilor de la Moscova — vor fi 
invitați din U.R.S.S. și RPU.
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