
Cu trei zile înaintea
înfîlnirii de rugbî R. P. R.—Franfa

Confruntarea rugbiului romînesc 
eu cel francez este de’ c'tva timp 
în centrul atenției opiniei publi
ce din .cele două țări. Cercurile 
sportive din Franța acordă aces
tei partide o deosebită importan
tă, situind-o pe același plan cu 
tradiționalele rrrtilniri tranco-'bri- 
tanice. Francezii vor aduce la 
București cea mai redutabilă for
mație pe care o pot alcătui (a- 
ceeași care a întrecut recent Italia 
eu 38—•€>!'). In lotul pe care îl 
vor deplasa ta Romînia. anunțat 
de altfel de ziarul nostru, tot com
pus din numeroși internaționali 
care au dus de multe ori la vic
torie culorile franceze, a iost in
trodus și vechiul internațional 
Jean Carrer<e de la Vfcby.
• Majoritatea celor care vor veni 

la București Lac parte din cele 
mai în formă echipe franceze: 
Lourdes și Ruting Club de Fran
ce, care la 26 mai rșl vor disputa 
finala campionatului Franței. La

- București vom vedea la .Lucru” 
trei jucători de la Lourdes și 
șase din formația ‘Raringului, e- 
chipe pe schatotul cărora se for
mează naționala franceză. Rugbiș- 
tii francezi și-au anunțat sosirea 
pentru după-amiaza zilei de mîine

• Odată ou jucătorii francezi 
vor sosi și numeroși conducători 
ai federației franceze de speciali
tate și .ziariști sportivi. Printre a- 
ceștia ii amintim pe Gasion Meyer, 
redactor șef al ziarului sportiv

La sosirea echipei de baschet a Italiei

și din el au 
reprezentativei

Avionul de Belgrad a aterizat 
eu punctualitate pe pista aero
portului Băneasa 
descins jucătorii 
de baschet a Italiei. .Majoritatea 
celor 12 componenți ai naționalei 
italiene, sosită ieri la prînz în Ca
pitală, au 
și de 
tate 
ei pe 
pattp 
multă 
mită 
Popescu — l-am putut „ 
pe reputatul conducă tor ăl echipei’,

o talie impresionantă 
aceea cu foarte multă greie 
am point descoperi printre 
cei 3 pivoți: Costanzo, Vo1- 
și Macoratti. Cu mult mai 
ușurință — de altfel și-muițu- 

antrenorului romrn Vasile 
identifica”

Costanzo (stînga) și Canna (draapta), ieri pe aeroport, la 
văzu.ți de Neaga.

sosire,

Nedlo Paratone. Vorbăreț, așa cum 
sint în general latinii si in spe
cial italienii, Parafare a ținut să 
ne asigure că echipa Italiei are 
de plătit o „poliță” formației noas
tre (infringer ea de La Veneția) și 
ca atare pregătirile lotului au fost 
făcute cu toată minuțiozitatea. 
Totuși .el nu a făcut mici un pro
nostic asupra rezultatului, deoare
ce, așa după cum ne-a și decla
rat, întrecerile dintre cele două 
reprezentative (cinci la număT) au 
fost Întotdeauna foarte disputate 
și s-au încheiat cu scoruri strin- 
se

Intre timp oaspeții Tăcuseră roa
tă în jurul caricaturistului Neagu, 
care „prindea” pe rînd fizionomia 
fiecărui jucător. Am profitat de 
moment pentru a-1 răpi de la acest 
spectacol improvizat pe impunăto
rul Costanzo căruia îi trecuse 
rtadu’l ca ..model”. El ne-a împăr
tășit din plăcerea pe care o-simte 
datorită acestei noi și apropiate 
îintîlniri cu baschetbaliștii romîni: 
„Mă bucur că am sosit la Bucu
rești pentru că am ocazia să re
văd pe cîțiva dintre bunii mei a- 
mici, jucători ai naționalei romine

și Robert Barran, re
ia revista „Mi-

rn București ar- 
englezul L. M.

„L’Equ'rpe' 
dactor de rugbi 
Toir Sprint”.

O Ieri a sosit 
bitrul îirfîhîirii 
Boundu

• Echipa reprezentativă a țării 
noastre și-a încheiat pregătirile, 
susținirid ieri după-amiază, pe 
stadionul 23 August, un ultim 
joc de antrenament și acomodare 
în campania formației de categorie 
secundă, Dinamo 11. Cu acest pri
lej au fost încercați toți jucătorii 
din iot. Echipa va căpăta forma 
definitivă in cursul zilei de azi.

Duminică, spectatorii bucureș teni, prezenți pe stadionul ,23 Au
gust" vor aplauda pe âțiva din cei mai renumiți rugbiști din 
Europa. In fotomontaj de la stingă la dreapta: VANA IER, MA
RIN ACtiE și DUE AU.

cu care am fost împreună adesea 
la marile întreceri internaționale 
de baschet. Neobositul Nedeff, voi
nicul N’agy, R-ăducanu, pe care îl 
socotim unul dintre cei mai valo
roși baschetbaliste continentali și 
simpaticul Eolbert, aci de față, a- 
tit de apreciat de noi pentru fan
tezia și „volubilitatea" tui în joc. 
Doresc să producem o âi ntrd 
bună impresie publicului romînesc, 
renumit pretutindeni pentru obiec
tivitatea și mai ales căldura cu 
care știe să-și primească oaspeții", 

l-am mulțumit Iul Costanzo 
pentru plăcutele ‘lui aprecieri, 

cum a făcut-o spontan și 
Folbert care a ținut să-și 
prietenul că se va strădui 
firme măgulitoarele lui aprecieri 
prtatr-un joc valoros care să 
contribuie la reeditarea... „figurii” 
de la Veneția.

Andrei 
asigure 
să con-

Recordmanul mondial p' campionul olimpic 
Perry O* Brien (SUA) dorește sd participe 

la Jocurile tineretului de la Moscova
Pe adresa Cămilei ului de orga

nizare a Jocurilor sportive inter
naționale ale tineretului de la Mos
cova a sosit o scrisoare din par
tea recordmanului mondial și cam
pionului olimpic la aruncarea greu
tății, Perry O'Brien (S.IJ.A.) în 
care acesta scrie: „Cu multă 
bucurie am primit amabila dv. in
vitație de a lua parte la competi
țiile 'de la Moscova. Sper că gu
vernul meu îmi va da posibilita
tea să pariicip la Jocurile twiere- 
tului. Aceste jocuri au o mare
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Ca gindul la Jocurile de la Moscova
U 

Căpitanul echipei italiene, Can
na în același timp „veteran” al 
întilnirr'.or internaționale (45) 
ne-a pus la dispoziție cu amabi
litate lista lotului de jucători 
care au făcut deplasarea la Bucu
rești : Costanzo, Macoratti, Ale- 
sini, Gamba, Lucev, Posar, Pomî- 

Jio, Volpatto, Sarti, Nardi și Ro- 
cchi.

La ședința tehnică ținută aseară 
a fost stabldil programul definitiv 
al întîlnirîî: ora 15: jocul de
monstrativ dintre echipele de ju
niori ale Scolii sportive de elevi 
nr. 1 și Școlii sportive de elevi 
nr. 2; ora 15,30: Dinamo Bucu
rești — Spartak Sofia; ora 17,45: 
R.P. Romînă — Italia. Biletele 
pentru această partidă, cure se. 
desfășoare pe podiumul amenajat 
fa stadionul Republicii se pun în 
vînzare încep'nd de azi ia agen
ția Pronosport d n caisa V-ctoriei 
nr. 9, la chioșcul dn strada Ion 
Vidai și la casele stadionului Di
namo.

Sînbăiâ: „start" in prima etapă a campionatului republicam 
de aîletistn pe echipe

La ora cînd citiți aceste rinduri, 
orașele unde locuiesc viitorii 

competitori ai celui de al IV-lea 
’ campionat republican de atletism 
>pe echipe se fac ultimele pregă- 
' teri rn șederea deplasării La între
cerile de la București, din prima e- 
tapă. Bagajele au fost Tăente cu 

’ grijă, biletele de tren reținute și 
^fiecare pornește spre Capitală cu 
speranța că pe pista Stadionului 

'Republicii va înregistra un rezul- 
[tat cit mai bun.
t In București, pregătirile au Tn- 
' trat în faza finală. Comisia de 

importanță pentru cauza întăririi 
legăturilor sportive prietenești ru- 
so-americane”.

Despre dorința sa de a lua par
te la Jocurile de la Moscova a 
scris de ctrrînd și campionul olim
pic în proba de 50 km marș Nor
man Reed (Noua Zeelandă ). După 
terminarea Olimpiadei, Norman 
Reed a îmbunătățit recordul Noii 
Zeeiande la proba de 20 km. marș 
realizînd timpul de ih 35’44"6/IO 
și a cucerit titlul de campion ia 
proba de 50 km. marț.

Pe Victor Dumitrescu, fost mul
tiplu campion național, astăzi an
trenor al atleților de la Casa 
Centrală a Armatei, l-am găsit 
zilele trecute pe stadionul Republi
cii. Supraveghea și îndruma pre
gătirile atieților săi Am profitat 
de o pauză pentru a-1 întreba 
despre activitatea pe care o des
fășoară acei atleti de la C.C.A. 
suscqitibili să ne reprezinte la 
jocurile de la Moscova.

..Dintre toți. Aurel Raica, Ni- 
colae Rășcănescu, Sorin loan și 
Virgil Zăvădescu (lor R se adau
gă Sbter și Iolanda Balaș), ar 
putea concura cu mult succes la 
Moscova. Despre activitatea pri
milor doi am numai cuvinte de 
laudă- Ei se pregătesc cu o serio
zitate excepțională. Au început an
trenamentele în primele zile ale 
anului și de atunci, indiferent de 
vreme, lucrează fără preget. Re
zultatele lor oglindesc cum nu se 
poate mai bine munca desfășurată 
pină acum. Raica aruncă, la an
trenamente. destul de constant 
peste 16p0 m. și așteptăm pe cit 
de curînd un nou record cit mai 
aproape de 17 m. Rășcănescu a 
și stabilit recordul pe care-l ținteș
te de cîțiva ani. După părerea 
mea, Rășcănescu are o valoare fi
zică cu totul deosebită, dar 
punct de vedere tehnic stă 
destul de slab. Performanțele rea
lizate se datoresc în primul rînd 
calităților sale fizice și mai puțin 
execuției tehnice- Ah. dacă el ur 
avea tehnica lui Spiridon! Ce re
zultate excepționale ar jrutea ob
ține

In schimb, despre Sorin șl des
pre Zăvădescu nu pai spune lu
cruri iot aiîi de bune. Pină la 
20 ovrilie au lucrat amîndoi cu 
aceeași seriozitate ca si apilalii. 
D.ir de atunci s-au lăsat pe t’.n- 
jeală. Sorin este puțin încăpățînat 
și nu privește lucrurile în perspec
tiva lor. Din acest motiv a și ra
tat participarea sa la J.O. de la 

dln 
încă

validări a înscrierilor și-a termi
nat munca; mi ine are loc ședința 
tehnică; arbitrii au și fost repar
tizați pe comisii; stadionului i se 
fac ultimele retușuri, se instalea
ză materialele de concurs. Totul 
este aprpap^ gata și șe așteaptă 
numai ■sandalul începerii tateece- 
rilor...

Cea de a IV-a ediție a campio
natului republican de atletian pe 
echipe se desfășoară după o for
mulă «cwa. lata despre ce este 
vorba: cele 9 echipe participante 
(Știința, Dinamo, Locomotiva, 
C.C.A., Energia. Recolta, Progre
sul, Voința și Flamura roșie) con
curează în acest an împreună în 
fiecare din cele 6 etape, înscriind 
cîte doi oameni la fiecare probă. 
Toți cei 18 concurenți se întîtoesc 
de fiecare dată în cadrul aceluiași 
concurs. Clasamentul pe probe se 
face după următorul sistem : locul 
1—18 p„ locul 11—17 p.; focul 
III—16 p... locul XVIII—1 p. fia 
ștafete punctajul este dublu) La 
alergările de viteză cancureuții 
stat impărțîțî ta 3 serii. Primii 
doi clasați din fiecare serie par
ticipă in finala pentru locurile 
I—VI; următorii doi la finala pen
tru locurile VII—XII și ultimii 
doi din serii, la finala pen tril lo
curile XIII—XVIII. Cursa de 800 
m. se desfășoară de asemenea în 
serii și finală (primii 5 din fie
care serie se califică pentru fina- 

Melbourne și o sumedenie de re*  
zultate superioare (în special 1» 
decatlon), la care are dreptul st1, 
aspire. Au de mult, nerespectind'. 
programul de antrenament al sec*-  
ție:, a preferai să joace baschet,, 
exagerind în această. Mai apoi, 
doua zi, fără încălzire și obosii*  
din ajun, a căzut suferind o en*-  
iorsă. Acest lucru l-a ținut pe- 
„tușă" mai bine de o lună și asta: 
în perioada în care vădea o for*-  
mă destul de bună. Zăvădescu, 
dintr-o neglijență care pare că-i- 
este caracteristică, și pe care n-ane. 
reușit încă să i-o înlătur, s-a îm
bolnăvii și a stat și el mal mult 
timp pe ..tușă". Consider că pen
tru a putea participa la întrece*--  
rile de la Moscova ei trebuie să-și-- 
schimbe complet felul de a privi: 
lucrurile și să se pregătească în 
consecință.

Țin să arăt totodată că se sim
te serios nevoia ca să Jim mail 
mult ajutați de conducerea clu
bului nostru care nu se preocupă: 
de rezolvarea problemelor secției' 
de atletism.

A. RAICA

lă). Cursele de 1.500, 5000, 3000 n»ț. 
obstacole și 10 km. marș stat «or
ganizate direct finală. La săritur«i 
în lungime, triplusalt și aruncări,, 
cancurenții au dreptul la 3 inter*  - 
cari preliminarii, după care, cel: 
măi buni 6 mal au dreptul la încă; 
3 iocdkcări, în finală.

Anul acesta, spre deosebire da; 
ultimii 2 ani, nu se mat acordăs 
mei un fel de punctaj suplhneR»- 
tar. In schimb, nu vor fi luate trfi 
considerare, deci nu vor primi nlciț 
un pimct, acele performanțe caret 
nu sînt echivalente normelor de: 
clasificare pentru categoria ac 
III*.

întrecerile campionatului republi
can de atletism pe anul 1957 var’ 
fi organizate in cadrul a 6 eta
pe: 18—19 mai; 1—2 iunie; 15—• 
16 iunie; 5—6 octombrie; 19—28 
octombrie și 26—27 octombrie. 
Clasamentul geneTail al campiona
tului se alcătuiește prin adiționa
rea punctelor obținute de fiecare 
echipă ta cele 6 etape, i

Noua formulă de desfășurare •< 
acestei importante competiții are 
toate șansele să se bucure de un 
binemeritai succes. Rătnine numai 
ca toți cei care iubesc acest spori 
să-și '------------ “f—*—:l* ~ "
poată 
terea 
cursul 
de la 
de la

înzecească «Sorturile și să 
contribui nemijlocit la creș- 

va'.orii întrecerilor Con- 
incepe sîmbătă dimineața 

ora 9 și continuă duminică 
ora 10 și de la ora 15.



De ce ar deveni jocul de dublu o „cenușăreasă 
a tenisului nostru de NE PREGĂTIM PENTRU ISTANBUL”

Puțin a lipsit ca perechea Ella 
Zeller—Bottner să de ină campioa
nă republicană la proba de dublu... 
bărbați. Dar, și fără aceasta, re
zultatele cuplului amintit au cons
tituit o adevărată surpriză, pînă 
In finală, Ella Zeii.T și Bottner 
eliminînd pe parcurs pe foștii cam
pioni Harasztosi și Naumsscu, iar 
în semifinale cuplul Andronache- 
Gavrilescti. Menționăm că Ella 
Zeller și Bottner au alcătuit acest 
cuplu adhoc, chiar în ziua con
cursului, ei jucînd pentru prima 
oară împreună. In asemenea con
diții, care să fie explicația acestei 
bune comportări și în același timp 
cauza slabelor rezultate ale ce
lorlalte cupluri? Pentru că, pe 
noi nu ne-a mulțumit nici modul 
cum au jucat campionii Gantncr 
și Reiter și nici nivelul general 
al meciurilor de dublu de la în
trecerile finale ale campionatului 
R.P.R. Explicația? Una singură: 
LIPSA DE PREOCUPARE SU
FICIENTA DIN PARTEA MAJO
RITĂȚII JUCĂTORILOR ȘI AN- 
7TRENORLOR PENTRU O PRE
GĂTIRE SAT1SFACATOARE LA 
DUBLU. Ar fi mult mai indicat 
ca în loc să se facă atîta zarvă 
și să se poarte nesfîrșite d scuții 

^.de la catedră" asupra necesității 
unor „modificări capitale sau 
schimbări structurale" în metodica 

■ antrenamentelor jucătorilor noștri 
de tenis de masă, să se treacă și 
la lucruri mai concrete. De pildă. 
In secțiile de tenis de masă ale 

«colectivelor sportive ca și la lotul 
^republican să se facă nelntirziat

Actualități pugilistic e
• La sfîrșitul a- 

icestei săptămtni, se
lecționata tinerilor

-boxeri din tara noas
tră va susține o di
ficilă întilnire in 
compania reprezenta
tivei de tineret a 
R. P. Polone. In ve
derea acestei întil- 

niri, lotul pugiliștilor 
noștri va părăsi Ca
pitala în cursul di
mineții de azi, îndrep- 
tfndu-se cu avionul 

spre Varșovia. Echi
pa a fost astfel for
mată (în ordinea ca
tegoriilor) : Puiu Ni
colae, Marin Cristea. 
Iosif Mihalic, Mihai 
Trancă, Ion Rodicen- 
cc. Dobre Pavel, Con. 
stan!in lordache, 
mitru Gheorghiu, 
tovian Cioloca 
Vasile Mariuțan. 
trenuri sînt Lucian 
Popescu și Ion Chl- 
riac. Fac de asemenea 
deplasarea arbitrii-ju- 
decători Ion Firu și 
dr. P- Tonitza. In ur
na discuțiilor purtate 
Intre C.C.F.S. și fo
rul polonez, s-a sta
bilit că se va discu
ta o singură întîlni- 
re. la Varșovia sau 
Kattowice.
• Mîine dimineață, 

un alt lot de boxeri 
va pleca peste hota-

re. Este vorba de astă 
dată de lotul pugi- 
liștilor care va par
ticipa la campionate
le europene de la 
Praga. Măsura trimi
terii la Praga a bo
xerilor noștri, cu o 
săptămină înainte de 
începerea *rompetiției, 
este binevenită, în- 
trucît va permite a- 
cestora o „aclimati
zare" absolut necesa
ră în preajma unei 
întreceri de aseme
nea amploare. Sub 
conducerea tov. Ion
Vaida. vicepreședinte 
al C.C.F.S. și preșe
dinte al comisiei cen
trale de box. vor face 
deplasarea următorii 
boxeri: Mircea Do-
brescu. Nicolae Mtn- 
dreanu, Emil Cișmas 
Mihai Trancă. 
Done, Nicolae 
Mihai Stoian, 
Tiță, Dumitru
ghiu, Gheorghe Ne
grea și Vasile Mariu
țan. După cum se 
vede, în iot figurea
ză și trei dintre bo
xerii care fac parte 
din reprezentativa de 
tineret Aceștia vor 
sosi ulterior la Pra
ga, venind direct de 
la Varșovia, Antre
norii lotului pentru 
„europene" sînt Ion 
Popa, Gheorghe Axio-

Dănilă 
Linca. 
Vasile

Gheor-

Du- 
Oc- 

și 
An-

După campionatul de scrimă de la Ploețti

Energia Ploești in continuu progres, 
în regres«» ar Energia Satu Mare

Întrecerile de scrimă (mai precis, 
de spadă și de sabie) de la Ploești 

:»-au încheiat duminică seara, stabi- 
Bndu-se clasamentele primii părți 
« campionatului republican pe echi
pe categoria A. Urmează ia toamnă 
returul (Tg. Mureș, 31 octombrie— 
S noiembrie) cind, de fapt, se vor 
număra... bobocii. Pînă atunci. Pro
gresul București, la spadă și Casa 
(Centrală a Armatei-, la sabie, sînt 
eele mai bune echipe la aceste 
două arme.

In rîndurile de față nu vom mai 
Insista asupra desfășurării compe
tiției. Este suficient să subliniem 
creșterea calitativă a sabrerilor și 
epadiștilor noștri, puterea de luptă 
și risipa de energie dovedite de 
toate formațiile, pentru a recu
noaște că la Ploești am fost mar
torii unui spectacol reușit (este 
drept puțin cam lung și cam obo
sitor, dar, sperăm că acest impe
diment va fi evitat în anul viitor 
printr-o hotărîre a comisiei centra
le care să modifice sistemul de

masă?!

CAT RIN EL FOLEA

La începutul lunii iunie hal- 
noștri fruntași susțin 

internațională 
Reprezentativa

și in mod organizat o pregătire 
atentă și sîrguincioasă și pentru 
jocul de dublu. Nu trebuie uitat 
că și în aceste probe sportivii 
romi ni au înregistrat performanțe 
răsunătoare in anii trecufi, cum 
au fost: cucerirea titlurilor mondia
le la proba de dublu femei prin 
Angelica Rozeanu și Ella ZeHer, 
clasarea in semifinalele campiona
tului mondial de la Tokio a pe
rechii Ella ZeHer-Tcnra Reiter, 
cucerirea unor titluri internaționale 
și situarea pe locuri fruntașe a 
altor cupluri romiwejti in diferite 
competiții de mare amploare. Deci. 
Jucătoarele și jucătorii noștri șt u 

amicale 
pentru 

va 
astă sea- 
gala

fi

or-

ti și Eustațiu Mărgă
rii.

• Seria reuniunilor 
pugilistic- 
întreruptă 
puțin timp, 
continuată 
ră prin 
ganizată în sala Giu- 
lești, cu începere de 
la ora 19.30. In pro
gram sînt cuprinse 
cîteva meciuri intere
sante. dintre care se 
remarcă următoarete: 
Jon Militant—Alexan
dru Călărașu. Andrei 
Farcaș—Marin Băloiu, 
Francisc Pazmani — 
Ion Ailenii, etc. Pro
gramul va fi comple 
tat cu meciuri de ju
niori, inițiativă care 
șt-a dovedit utilitatea 
și Ia precedentele 
reuniuni.
• Săptămina 

toare, amatorii 
box din Capitală vor 
putea asista la 
eveniment pugilistic 
deosebit de intere
sant : FINALELE
CAMP ION AT EL OR 
REPUBLICANE DE

JUNIORI. Prima reu
niune va avea lor

23 mai. In total, 
vor desfășura pa- 
reuniuni. Partici- 

ciștigătorii fazelor 
zonă și campionii 

vil- 
de

un

la 
se 
tru 
Pâ 
de 
orașului București.

disputare a campionatului republi
can pe echipe categoria A).

Dintre aspectele evidențiate în 
recentele întreceri reținem unul po
zitiv — cu referire Ia activitatea 
centrului de scrimă Ploești, și altuj 
negativ, privind secția de scrimă 
Energia Satu Mare. In primul caz, 
nu este vorba despre organizarea 
campionatului asigurată de colec
tivul Energia Ploești, pentru că 
meritele au fost recunoscute la fața 
locului, ci despre comportarea tră
gătorilor debutanți în categoria A. 
Ploeștenii au reușit să se claseze 
pe locul III în ierarhia echipelor de 
spadă (mare performanță I), deși 
în anul trecut, cînd au activat în 
categoria B, nu au avut o astfel 
de formație. Este meritul trăgă
torilor, al secției de scrimă și al 
antrenorului I. Popescu, care, în- 
tr-un interval scurt de timp, au 
alcătuit o echipă de o asemenea 
valoare, La sabie, Energia Ploești 

să joace și in probele de dublu, 
totul fiind doar in funcție de felul 
cum se alcătuiesc aceste cupluri 
și de pregătirea pe care o urinea
ză. Așadar, pentru a da bune re
zultate Ia dublu, pe lingă anumite 
calități (mobilitate deosebită, in- 
demînare mare in executarea lo
viturilor din plină mișcare, ten
dința accentuată spre un joc ofen
siv, alcătuirea cuplurilor din par
teneri cu stiluri asemănătoare șC 
mai ales ofensive etc.), este ne
voie și de un antrenament înde
lungat și perseverent. No: -us- 
ținem chiar, că pregătirea la du
blu trebuie să fie mai minuț'oasă 
și cere eforturi suplimentare față de 
cea pentru simplu. Și in această 
privință, să recunoaștem, sîntem 
încă departe de ceea ce ar fi tre
buit să facem. Numai datorită 
unui antrenament stăruitor, de zi 
cu zi, a fost posibilă performanța 
jucătoarelor Geta Pitică și Catrinel 
Fol ea, care au devenit campioane 
republicane la dublu fete, 
rechea Geta Pitică-Mircea 
cu s-a calificat in finala 
de dublu mixt. Un merit 
bit în realizarea acestor 
revine fără îndoială și antrenorului 

• acestor sportivi, Victor Marcu, 
care nu a scăpat din vedere și 
importanța pregătirii de dublu a 
jucătorilor pe care îi conduce. Nu 
ar fi rău de loc dacă s-ar urma 
acest exemplu și s-ar acorda mai 
multă atenție antrenamentelor ju
cătorilor noștri de tenis de masă, 
pentru jocul de dublu.

iar pe- 
Popes- 
probei 
deose-

succese

STADION

IN CAMPIONATUL DE RUGBI
Duminică va avea loc la Bucu

rești, in cadrul campionatului cate
goriei A. partida dintre Locomotiva 
P.T.T. și Energia Petroșani (Teren 
PTT ora 14,3»), precum șl două 
jocuri In cadrul seriei a in-a a 
campionatului categoriei B. latl-le: 
știința LM.F. București-Progresul
I.A.S.  Sihla (Stad. Tineretului, teren 
III. ora »). și Dinam o n Bncarești- 
Eaergta Constanța (Stad. Tineretu
lui, teren H, ora •). înaintea des
fășurării acestor partide, clasamen
tele celor trei serii au următoarea 
înfățișare:

ISERIA
Iași 

Or St.
Galati

1. Știința
2. Fl. r.
3. Știința
4. Energia PJocști

s-a clasat ultima. Dar nu aceasta 
este important. Ceea ce trebuie re
ținut este că ploeștenii au fost 
„mezinii" concursului, iar compor
tarea lor a fbst mult îmbunătățită 
chiar și față de recenta întrecere 
din „Cupa orașelor" la juniori 
(mai ales’ Vintilă și Popov).

Activitatea din Satu Mare se 
plasează la antipodul aceleia de 
la Ploești. Din secție fruntașă, care 
an de an „pompa" elemente de 
certă valoare, Energia Satu Mare 
a ajuns să nu se mai numere prin
tre cele mai bune echipe din țară 
(la spadă s-a clasat ultima, iar la 
sabie pe locul V—Vil). Aceasta, 
deși în ultima vreme, echipele săt
mărene au fost completate prin 
reîntoarcerea unor trăgători con- 
sacrați, care și-au satisfăcut sta
giul militar (Mezei, Jenei ș.a.). 
Această neplăcută constatare tre
buie să fie un semnal de alarmă, 
care să determine reînviorarea 
activității de scrimă din Satu 
Mare. _

terofilii
prima întilnire 
din acest an. 
Bucureștiului se deplasează la 
Istanbul unde va întîlni repre
zentativa orașului.

Pentru a afla amănunte des
pre pregătirile echipei noastre 
ne-am adresat antrenorului e- 
merit Ștefan Petrescu.

„Ne pregătim serios pentru 
acest prim meci internațional 
pe care îl susțin halterofilii 
noștri — ne-a spus el. Lotul 
este compus din cei mai buni 
halterofili. Iată-i: categoria cea 
mai ușoară Alexandru Cosma, 
categoria semiușoară Ion Birău 
și Nicolae Amzuică, categoria 
ușoară Lisias Ionescu și Tiberiu 
Roman, categoria semimijlocie 
llie Enciu și Atila Vasarhelyi, 
categoria mijlocie Lazăr Baroga, 
categoria semigrea Eremia Del- 
că, categoria grea Silviu Ca
zan și Nicolae Bălcăceanu'.

— Ce ne puteți spune des
pre pregătirea acestora?

„Obiectivul important este 
corectarea lipsurilor observate

Finalele campionatului luptătorilor juniori
De mîine și pînă duminică — in

clusiv — se desfășoară la Ora
șul Stalin finalele campionatului 
republican individual pentru ju
niori la lupte clasice. La inspec
ția de lupte din CCFS au sosit 
rapoartele în legătură cu desfă
șurarea fazei de reg une,

Din datele pe care le avem la 
dispoziția rezultă — din păcate 

— o scădere a numărului parti- 
cipanților la faza de regiune, față 
de numărul de anul trecut. Nu 
credem că a descrescut numărul 
tinerilor dornici să practice a- 
ceastă disciplină ci mai de grabă 
înclinăm să credem că a scăzut 
interesul majorității antrenorilor 
și sprijinul colectivelor sportive 
pentru promovarea tineretului.

Cu toate acestea numărul par- 
ticipanților la finale (peste 140) 
este superior celui de anul tre
cut. Explicația : regulamentul 
găduie participarea a cite 
concurenți la acele categorii 
care s-au prezentat mai mult
7 juniori la faza de regiune. 
(Numaâ în regiunile Timișoara,

în
doi 
la 
de

5. Locom. Buzău

au următoarea

5 4 1 0 43: « 1-4
5 4 0 1 M: 3 13
5362 43:12 11
5392 41:2? U

5 2 1 2 26:25 10
6. Energia Bîrlad 5203 20:32 9
7. Progresul Tecuci 5 10 4 21:51 7
3. Energia Brăila 5 0 0 5 0:110 8

SERIA A n-a
1. Știința Cluj 5 5 0 0 93: 6 15
2. Energia Tîrnăveni 5 4 0 1 43:18 13
3. Știința Timișoara 5 3 1 1 70:20 12
4. Știința Arad 5 3 1 1 41:15 12
5. Energia Huned. 5 1 0 4 20:54 7
S. Locom. Timișoara 4 1 8 3 12:32 5
7. Voința Cluj 4 0 0 4 3:100 4
0. Locomotiva Cluj ? 0 0 3 0:37 3

SERIA A III-a
1. Energia Mine Buc. 5 3 2 0 91:22 13
3. Energia MTD Buc. 5 3 1 1 47:15 12
3. Dinamo IZ Buc. 4 3 1 0 62: 3 11
4. Știința LM.F. Buc 4 2 2 0 21:11 10
5. Progr. :[AS BUC. 5 10 4 17:53 7
6. Progr. IAS Sibiu 4 1 4 3 9:06 6
7. Energia Constanța 3 10 2 12:34 5
t. Energia Lupeni 4 0 0 4 10:45 4

GIMNASTICACAMPIONATUL. DE 
AL ȘCOLILOR SPORTIVE DE 

TINERET

• Sîmbătă și duminică se va des
fășura la Ploești campionatul de 
gimnastică al școlilor sportive de ti
neret. Participă primii clasați pe ca
tegorii din cele 8 școli : Arad. Cons
tanța, Satu-Mare, Ploești, Tg. Mu
reș, c. Lung Muscel, Sibiu și Orașul 
Stalin.

Cu prilejul organizării campiona
tului școlilor sportive de tineret, lo
tul masculin de gimnastică al tării 
noastre se va deplasa la Ploești 
unde va susține un concurs de ve
rificare.

..CUPA WALTHER AGATHON’* 
LA MOTOCICLISM

Concursul motocicllst de viteză pe 
circuit dotat cu „Cupa Walther A- 
gathon“, amînat duminica trecută 
din cauza timpului nefavorabil, se

r
Copii!

Inscrieți-vă 
la centrele de 
atletism care

antrenament pentru 
funcționează pe sta

dioanele Republicii și Tineretului 
din Capitală.

in ultimele concursuri. De pil
dă, Silviu Cazan lucrează foar
te mult pentru corectarea rezul
tatelor la smuls, folosind în 
acest scop exerciții cu greutăți 
ușoare, Hie Ienciu face exer
ciții ajutătoare pentru mobi
litatea articulației scapulare
(pentru îmbunătățirea rezulta
telor la aruncat), Lisias lo- 
nescu și Tiberiu Roman se an
trenează în mod special pentru 
corectarea lipsurilor la împins 
fi smuls, etc“.

— Ați obținut pînă acum ce
va rezultate?

„Firește. Toți sînt într-o for
mă bună și nu exagerez tind 
spun că în viitoarele con
cursuri se vor doborî multe re
corduri. Autorii lor pot fi în 
primul rînd, Baroga, Birău, Ca
zan și Bălcăceanu. Să vă des- 
tăinuiesc un mic... secret.
zan muncește enorm de cînd 
îl simte venind puternic 
urmă pe Bălcăceanu, iar Roman 
și Ionescu sînt într-o perma
nentă întrecere chiar și în in
tensitatea și durata antrenamen- 
lor. Acesta este un semn bun...' 

(I- O.)

Ca-

din

Baia Mare, Oradqa, R.A.M. și 
orașul București).

Astfel, Buoureștiul participă cu 
17 finaliști, Oradea și Timișoara 

cu cite 16, R.A.M. cu 10. Bine
înțeles aceasta reprezintă un ma
re avantaj pentru regiunile amin
tite.

întrecerile se vor desfășura la 10 
categorii de greutate, iar durata 
fiecăreia va fi de 10 minute.

CITIȚI
REVISTA ILUSTRATĂ DE 

SPORT

care conține 
foto-reportaje de la cele mai 
importante competiții sportive 
din țară și de peste hotare.

ABONAȚl-VĂ LA REVISTA

va desfășura duminica aceasta la 
Ploești. ia vederea acestei impor
tante competiții la care participă 
muițl dintre cei mai buni specialiști 
ai concursurilor de viteză, se vor 
face antrenamente oficiale vineri 
după-amiază și sîmbătă dimineața, 
urmînd ca startul să se dea dumi
nică la ora S.
AZI ETAPA A X-a A CAMPIONA
TULUI MASCULIN DE HANDBAL 

CATEGORIA A
Azi se desfășoară etape a X-a — 

ultima înaintea finalelor — din ca
drul campionatului republican de 
handbal masculin — categoria A. 
Iată programul: Timișoara: ștlința- 
Dinamo Orașul Stalin; Sibiu: Voin- 
ța-Energia Reșița; București: Știin
ța I.C.F.-Energia Ploești. In această 
serie lupta pentru locul II este Încă 
deschisă, Energia Reșița, Voința Si
biu și chiar Știința I.C.F. puțind 
emite justifioate pretenții la ac*t 
loc, ocupat în prezent de Știința 
Timișoara, la numai un punct de 
următoarele două clasate și Ja două 
puncte de Știința I.C.F. In schimb, 
în seria a doua, lucrurile sînt cla
re, primele două clasate rămînîhd 
C.C.A. și Energia Timișoara, indi
ferent de rezultatele de azi. Pro
gramul: Timișoara: Energia —
C.C.A.; Iași: Știința — Energia Fă
găraș; Jlmbolia: Recolta — Fl. roșie 
Cisnădie.

Finala (C.C.A. — Dinamo orașul 
Stalin) se va disputa duminică Ia 
ora 14, pe stadionul „23 August”, 
iar jocul pentru locurile I1I-1V, 
între echipele clasate pe- locurile 
II în serii, duminică ora 11 pe sta
dionul Tineretului.

★
ATLETISM — Concursul aruncăto

rilor de disc din Capitală are loc 
astăzi la ora 17 pe stadionul Tinere
tului.

în număr cît mai mare



Un dificil examen 
al rugbiștilor noștri • FOTBAL • FOTȘAL • FOTBAL < FOTBAL • FOTBAL

C« multă vreme în urmă, presa 
• anunțat că în luna mai rugbiul 
romînesc își va verifica valoarea 
in 3 înțîlniri care, fără exagerare 
pot fi socotite printre cele mai im
portante din întreaga sa istorie. 
Prima întîlnire, aceea cu echipa 
Londrei — de fapt o veritabilă se
lecționată a Marii Britanii — a con
firmat cele arătate de presă.

S-a comentat mult insuccesul re
prezentativei Bucureștiului in me
ciul de la 5 mai. Personal cred că 
nu s-au subliniat destul de clar două 
lucruri importante. PRIMUL: situa
ția dezavantajoasă in care se află 
rugbiștii rom:ni care se prezintă li 
Întreceri atît de grele avind doar 
o scurtă perioadă de pregătire (ci- 
teva etape de campionat) in f: p 
ce adversarii lor sînt aproape de 
sfî și ul activității lor co up tr 
interne, în care se dispută ex
trem de numeroase intîlniri, dar au 
și avut un bogat sezon internațio
nal în care s-au întrecut cu cele mai 
puternice echipe de pe continent. 
AL DOILEA: deși din echipa Bucu
reștiului lipseau cîțiva titulari — și 
dintre cei mai valoroși (D. lonescu, 
Dobre, Pîrcălăbescu, Mladin) — 
totuși dacă arbitrul Sampieri nu 
ne-ar fi frustat, în mod flagrant, 
de două încercări perfect valabile, 
scorul final putea să fie în avantajul 
nostru.(In filmul întrecerii care ru
lează pe ecranele Capitalei, încer
cările marcate de Ghiuzelea și 
Teofilov'ci apar cu multă clari
tate și oricine își va putea da 
seama că ele au fost regulamen
tare).

Aș vrea să nu fiu înțeles gre
șit. Sînt de acord că echipa noa
stră a „mers" mai slab ca în tre
cut și că englezii au fost foarte 
buni. Dar ei s au remarcat și da
torită tacticii greșite a echipei 
noastre, care a jucat defensiv, în- 
chizînd prea mult jocul. Cind linia 
noastră de trei sferturi a jucat mai 
mult, reprezentativa Bucureștiului 
a cîștigat teren și a avut faze fa
vorabile pentru a marca. Și încă 
ceva : în situația cind scorul era 
3—8 și noi am egalat de fapt (după 
cum am mai spus arbitrul în mod 
nejust a anulat încercarea lui Teo- 
filovici) ar fi fost ulterior pe de
plin posibil să se fi schimbat rezul
tatul in favoarea noastră. De ce ? 
Pentru că această „egalare" a sur
venit ca urmare firească a domi
nării noastre puternice și la scorul 
de 8—8 echipa noastră ar fi prins 
„aripi". Așa cum s-au desfășurat 

Importante modificări aduse regulamentului probei de pistol viteză
Cu ocazia Jocurilor Olimpice de 

la Melbourne a avut loc și Congre
sul Uniunii Internaționale de Tir.. 
Printre problemele luate în discu
ție a fost și aceea a standardizării 
pistoalelor folosite de „vitezișți". 
In ultimul timp, s-au adus aces
tor arme diferite modificări — 
menite să faciliteze obținerea unor 
rezultate de mare valoare — unele 
dintre ele chiar esențiale. Concu
renții se prezentau la startul între
cerilor cu posibilități tehnice (în 
ceea ce privește armele) complet 
diferite .Se pare că preocupările 
privind aducerea de modificări la 
arme pentru mărirea eficacității a- 
cestora s-a făcut în dauna ridi
cării măiestriei sportive a trăgăto
rilor. Unii dintre concurenți au so
cotit — unilateral — că singura 
posibilitate pentru mărirea perfor
manțelor este perfecționarea pistoa
lelor.

Discuțiile Congresului U.I.T. au 
dus la o serie de concluzii care vor 
fi materializate în noul regulament 
al U-I-T. Pînă atunci, Biroul Co
misiei centrale de tir, ghidîndu-se 
după informațiile aduse de membrii 
delegației noastre de trăgători care 
a participat la Jocurile Olimpice 
de Ia Melbourne, a luat hotărîrea 
ca începînd de la 15 mai să unifor
mizeze (în limita unor prevederi) 
armele folosite la proba de viteza. 
Astfel, pistoalele nu vor putea avea 
o greutate totală mai mare de 
1.200 grame; axul central al țevii 
trebuie să treacă deasupra părții 
superioare a mîinii în momentul 
cînd pistolul este ținut în poziția 
normală de tragere; -pistolul tre
buie să aibă asemenea dimensiuni 
încît să poată fi așezat într-o cu
tie cu următoarele dimensiuni in
terioare: 5 x 15x30 cm. (se admite 
o toleranță în plus de 1 cm. la 
lungimea pistolului — adică pînă

insă lucrurile, elanul echipei a 
scăzut și rezultatul se> cunoaște.

Semnatarul acestor rinduri a a- 
vut fericitul prilej de a urmări jo
cul rugbiștilor bucureșteni in tur
neul din Anglia, desfășurat în toam
na anului trecut. După fiecare din
tre cele 3 meciuri presa engleză a 
fost unanimă în a recunoaște ri
dicata valoare a reprezentanților 
noștri și îndeosebi excepționala lor 
putere de luptă. Amintesc acest lu
cru deoarece mi se pare că in afa
ră de faptul că echipa Capitalei nu 
s-a prezentat in forma cea mai bu
nă — fiind și descompletată — ea 
nici nu a mai dus lupta pentru vic
torie cu hotărirea ei caracteristică. 
Să fi fost oare timorată de marea 
reputație a adversarilor ? Este po
sibil, dar nu e bine. Anul trecut, de _ 
pildă, la Bristol, bucureștenii în- , 
tîlneau în ultimul lor meci din tur
neu una dintre cele mai puternice 1 
echipe din Anglia și. poate, din Iu- ; 
me. Și totuși, intrind pe teren ho- 
tăriți, ei au fost tot timpul peste 
adversari impunindu-le jocul, con- 
ducind pină aproape de sfirșitul 
meciului, cind faimoșii reprezentan
ți ai Bristolului au reușit cu greu 
să egaleze.

Este adevărat că ,,londonezii" au 
fost foarte buni; că Franța trimi
te la București cea mai puternică | 
echipă a ei și că echipa Cardiffu- 
lui este deosebit de puternică. Dar 
rugbiștii romîni pot și trebuie să ' 
lupte de la egal la egal cu astfel 
de adversari și chiar cu alții mai 
valoroși. Talentul, dîrzenîa și pre
gătirea lor generală le dau acest 
drept. Indisponibilitățile tempora
re ale unor titulari, handicapul u- 
nei reduse perioade de pregătire, 
pot fi depășite prin avantajul te
renului, prin incurajările publicu
lui (care ar trebui să se audă mai 
mult și îndeosebi în momentele di
ficile pentru echipa noastră), de 
voința nestrămutată de a învinge.

Cei ce cunosc bine calitățile ge
nerale ale rugbiștilor din echipa 
națională — și în special înaltul 
lor patriotism — nu se îndoiesc nici 
un 
lui avind pe piept stema Republi
cii Populare Romine vor fi demni 
de încrederea ce li s-a acordat și 
vor lupta cu avînt de neînfrînt 
pentru a reprezenta cu cinste culo
rile patriei noastre dragi, în difi
cilul examen pe care trebuie să-l 
absolve cu cel mai bun calificativ.

Împreună cu toți iub’torii de 
sport din țara noastră le urăm din 
toată inima succes.

moment că purtătorii tricou- *

ȚICU SIMION

la 31 cm. — numai în cazul cînd 
din fabricație lungimea armei de
pășește baremul prevăzut). Se mai 
admit de asemenea pină la 1 
ianuarie 1958 pistoalele „Hemmerli 
Walter" cu țeava lungă, fără a de
păși totuși 34 cm. (in acest caz însă 
depășirile recordurilor, realizate 
după 15 mai 1957. nu vor mai fi 
omologate ca recorduri R.P.R.).

Iată deci că pentru viteziștii 
noștri urmează acum o perioadă 
(pentru unii a și început de alt
fel) în care vor trebui să modi
fice sau să schimbe complet armeie. 
Firește,în acest răstimp (nu prea 
lung bineînțeles) performanțele vor 
avea de suferit. In schiirfb, de 
acum încolo concurenții se vor pre
zenta cu șanse mult mai apro
piate — în ceea ce privește armele 
— și doar măiestria lor va avea

ENERGIA BUCUREȘTI—PROGRESUL M.I.C. IN PRIMA ZI
A FINALELOR CAMPIONATULUI REPUBLICAN FEMININ

DE BASCHET

- Ene I iși ridică balonul pentru a-l relua cu capul.

Din această acțiune, el va înscrie
al lotului A in antrenamentul

al 5-lea g* *

începînd de miine, sala Floreasca 
din Capitală găzduiește finalele ce
lei de a VIII-a ediții a campiona
tului republican feminin de baschet. 
La întrecerea pentru desemnarea 
celei mai bune echipe a țării iau 
parte formațiile bucureștene Ener
gia Trustul 1 Construcții, Locomo
tiva B.M., Progresul M'.I.C. șl for
mația Voința din Orașul Stalin. 
Pentru locurile 5—3 se întrec Fla
mura roșie Tg. Mureș, Flamura ro
șie Oradea; Știința Cluj și Știința 
T.C.F., iar locurile 9—10 vor fi. ocu
pate de Progresul F.B. București și 
Progresul Oradea.

înainte de a anunța programul jo
curilor, prezentăm cele mal bune e- 
chipe ale țării de la prima ediție a

de ieri.

(Foto: t. TIBOR)

diminea(ă a
în Polonia,
București — Orașul Sta- 

dinamoviști vor

părăsit (ara 
o combinată

0 combinată dinamovistă 
a plecat in Polonia

Marți 
plecînd 
Dinamo 
lin. Fotbaliștii 
susține în Polonia două jocuri, 
dintre care unul la Varșovia cu 
echipa G ward ia, iar altul la Chor- 
zow. Este probabil să dispute șî 
un al treilea meci. Pină aseairă nu 
erau fixate încă datele jocurilor, 
întrucît programul este foarte a- 
glomerat la Varșovia (fotbal Po- 
tonia-Turcia, tenis Polania-Ciiile 
etc.). Este probabil ca Dinamo să 
joace la Varșovia sîmbătă sau 
marți, iar la Chorzov.- joi.

Din lotul fotbaliștilor dinamo- 
viști care s-au deplasat, fac parte: 
Uțu și Bucur, Moarcăș, I. Lazăr, 
Cincu, Popa, Izghireanu, FI. An- 
ghel, Al. Vasile, Neagu, Surii. Cse- 
gezi, Mihai etc.

Programul definitiv de duminică 
de pe stadionul „23 August”

Ora 14.00; C.C.A. — Dina
mo Orașul Stalin, finala cam
pionatului republican de hand
bal.

Ora 15.45: Romînla B — 
Polonia B (fotbal).

Ora 17.30: Romînia — Fran
ța (rugbi) 

cuvîntul hotăritor. Și așa este și 
firesc să fie.

Atenția sportivului trebuie să se 
îndrepte în principal spre îmbogă
țirea cunoștințelor sale, spre cu
noașterea tuturor detaliilor care 
privesc proba sa, spre însușirea 
unei tehnici cît mai perfecționate 
și apoi să se îngrijească de adu
cerea unor retușuri, cerute de apli
carea unei anumite tehnici, mate
rialului sportiv pe care îl întrebuin
țează .Iată de ce aceste modificări 
trebuie privite ca măsuri menite să 
contribuie la ridicarea nivelului 
tehnic al trăgătorilor.

De altfel, la viitoarele competiții 
internaționale oficiale, organizate 
de U.I.T., aceste modificări vor fi 
obligatorii și numai concurenții 
care s-au conformat lor vor putea 
participa la întreceri.

H.N,

1953 : 
Cluj: 
1956 :

final

campionatului : 1950 : Știința Bucu
rești; 1951 : Locomotiva București; 
1952 : Locomotiva București; 
știința Cluj; 1954 : Știința
1955 :Știința I.C.F. București; 
Energia București.

In prima etapă' a turneului ____
este programat meciul Energia Bucu
rești—Progresul M.I.C., care, prin 
forma manifestată de ambele echipe 
în ultima vreme, va decide în mare 
măsură cîștigătoarea campionatului. 
Programul complet al zilei de miine 
este următorul : ora 10 : Flamura
roșie Xg.Mureș — Știința Cluj, 11,30: 
Știința I.C.F. — Flamura roșie Ora
dea; 15,30 : Locomotiva București— 
Voința Orașul Stalin; 17 : Progresul 
M.I.C. —, Energia București.

Polonia B și-a alcătuit echipa definitivă
Oaspeții sosesc miine seară in Bucuresf —

VARȘOVIA 15, (prin telefon). Reprezentativa se
cundă a Poloniei, care va evolua duminică în capi
tala Romîniei. a părăsit miercuri seara capitala Po
loniei, urmînd să sosească la București vineri seara. 
Pregătirile fotbaliștilor polonezi au fost efectuate 
în cadrul cluburilor din care fac parte, ei participind 
la jocurile de campionat. Singura verificare în comun 
a avut loc la 8 mai cînd reprezentativa secundă a 
jucat la Wroclaw în compania unei reprezentative 
divizionare maghiare.

După această întîlnire, jucătorii selecționabili au 
continuat să joace la cluburile lor și după etapa de 
campionat de la 12 mai a fost selecționată următoa
rea echipă :

WYROBEK (Ruch ChorzowJ-DURNYOK (C.W.K S. 
Krakow), GRZ1BOWSKI (Legia Varșovia) BL’DKA 
(Wisla Krakow) — JA.XECZ1K ‘ (L.K-S. Lodz),

OLEJXIK (Gornik Za'orze) — CIUPA (Legia 
Varșovia), JAREK (Budowlane Opole), UZN'ANSKI 
(Stal Sosnowiec). SOPOREK (L.K.S. Lodz). KOWA- 
LEC (LK.S. Lodz).

Rezerve sînt: Kornek (Budovlane Opoie)-portar, 
Wieczorek (Polonia By tom)-mijlocaș, Leborda (Po
lonia Bytom) și K’atriarz (A.K S ChorzowY-;nain- 
toși.

Sancționarea unor jucători de categoria A
— Comunicatul subcomisiei de disciplină

din Comisia centrală de fotbal

Subcomisia de disciplină din 
cadrul Comisiei centrale de fotbal, 
analizind jocurile de cat. A „Cupa 
Primăverii", disputate în ultimeîe 
etape, a constatat că unele între
ceri nu s-au desfășurat pe linia 
unei sportivită(i depline, în sen
sul că au fost și abateri de la 
disciplina sportivă din partea unor 
jucători. Față de manifestările 
nesportive înregistrate, subcomisia 
a hotărît următoarele:

— La jocul Energia Ploești— 
Progresul București: se dă aver
tisment jucătorului Mihăilescu 
(Progresul București) pentru joc 
periculos și se suspendă pe cite 
două etape jucătorii Florea (Ener
gia Ploești) pentru lovirea adver
sarului și Marosi (Energia Plo
ești) pentru tentativă de lovire a 
adversarului.

— La jocul Dinamo Orașul Sta
lin—Știința Timișoara: se suspen
dă pe 3 etape jucătorul Szakacs 
II (Dinamo Orașul Stalin) pen
tru ‘ ’ " . - . 1_
Ion și pentru injurii la adresa 
publicului spectator.

— La jocul Progresul București
— Știința Timișoara: se suspen
dă pe 6 etape jucătorul Dobrescu 
(Progresul București) pentru joc 
brutal, lovirea intenționată și scoa
terea vădită din joc a adversaru
lui și pe cite una etapă pe ju
cătorii Caricaș (Progresul Bucu
rești), pentru joc dur și periculos 
repetat, și Ciosescu (Știința Ti
mișoara), pentru atitudine nes
portivă (proteste și injurii) față 
de arbitri.

— La jocul Flamura roșie Arad
— Locomotiva București: se sus
pendă pe două etape jucătorul

lovirea adversarului fără ba-

O^onosport
— „Nu încape nici o îndoială că 

U.T.A. își va lua revanșa pentru 
infrîngerea din tur, iar Recolta Tg. 
Mureș, dacă nu poate să ciștige, 
mai mult de un punct nu le va 
ceda ploeștenilor. In ce-i privește 
pe orădeni, aceștia „nu au voie’’ 
să nu cîștige meciul cu Energia 
Petroșani, iar de la Mediaș, Loco
motiva Timișoara nu va pleca cu 
ambele puncte, etc..."

Cam așa gîndeau mulți dintre cel 
care își completau buletinele pen
tru concursul de duminica trecută. 
Bineînțeles că, obișnuiți cu vechea 
zicală despre... „forma balonului”, 
își puneau desigur șl întrebarea:

— Bine, bine, dar unde va fi sur
priza ?

Isi puneau această întrebare pen- 
trucă, intr-adevăr, animația care 
există în momentul de față în jurul 
concursurilor Pronosport (Aproape 
1.306.000 variante au fost depuse du
minică) se datorește și surprizelor 
oferite oarticipanților de cele 12 
meciuri din program, care face ca 
interes, > publicului, de la etapă la 
etapă, tâ crească și mai mult.

Nu pot bunăoară să fie trecute 
cu vei rea concursuri ca acelea 
din săp; .mînile trecute care au dat 
— fie un premiu de 245.454 lei (con
curs 16), fie două a cite 122.823 lei 
(conc. 18), fie un premiu întîi obți
nut numai cu 11 rezultate exacte 
(concurs 15) și însfîrșit concursul 
de duminica trecută la care pre
miul I în valoare de 705.676 lei a 
fost obținut de un singur buletin.

Este clar că fiecare dintre cei 
care au depus laolaltă cele 1.283.899 
variante la acest concurs, ar fi do
rit să obțină el această' performanță. 
De aceea am amintit mai sus de 
calculele pe caie mulți dintre dum
neavoastră le făceați atunci cînd vă 
completați buletinele.

lovirea 
fără 

cînd acesta se găsea la 
și cite una etapă pe ju- 
Iosif Lazăr și Izghireanu 
de la Dinamo București) 
joc dur și periculos re-

Serfozo (FI. roșie Arad) pentru lo
virea adversarului și se dă un 
avertisment secției de fotbal a co
lectivului Flamura roșie Arad pen
tru slaba organizare a acestui 
joc.

— La jocul Energia Steagul roșu 
Or. Stalin — Dinamo București : 
se suspendă pe 6 etape jucătorul 
Raicu (Energia) pentru 
intenționată a adversarului 
balon, 
pămînt 
cătorii 
(ambii 
pentru 
petat

— Se dă un avertisment secții
lor de fotbal ale colectivelor Di
namo București, Progresul Bucu
rești, Energia Ploești, Energia 
Steagul roșu Or. Stalin, Flamura 
roșie Arad, pentru slaba preocu
pare în ceea ce privește educarea 
jucătorilor.

De asemenea, se propune cole
giului central de arbitri de a a- 
naliza arbitrajele prestate de ar
bitri în ultimele etape in cate
goria republicană și să ia măsu
rile corespunzătoare.

Subcomisia de disciplină din 
cadrul Comisiei centrale de fotbal 
recomandă tuturor secțiilor de 
fotbal ale colectivelor (conducători, 
antrenori, jucători) din ca
tegoria republicană, care parti
cipă în „Cupa Primăverii’1, să ia 
toate măsurile pentru a preîntîm- 
pina abateri similare, prin 
rea unui accent deosebit pe 
ca educativă, fiind hotărită 

măsuri 
încalcă

pune- 
mun- 
să ia 
impo
rt sci-

ca educativă, fiind 
cele mai drastice 
triva acelor care 
plina sportivă.

acum se cunosc rezultatele 
așteptat.^ surprizele*  au*  apărut șinele, 

nu numai că nu și-a luat revanșa, 
dar a pierdut cu 0-3, iar Energia 
Ploești a părăsit Tg. Mureșul Invin-

Energia Petroșani a scos 
„X" - - -

o frumoasă

dumneavoastră poate 
cîteva dintre acestea, 
că au fost „încuiați’’ 
rezultatele „normale”, 
și pe cele normale, și

Dar _________ ______  __________
șl putem spune că, așa cum era de 
așteptat, surprizele au apărut și ele, 
ba chiar destule la număr: U.T.A. 
nu numai că nu și-a luat revanșa, 
dar^a P‘er.dut cu 0-3, iar Energia 

gătoare. Energia Petroșani ’ a ___
un ,,X” la Oradea, iar Locomotiva 
Timișoara a obținut 
victorie la Mediaș... etc.

Unii dintre ---------
au prevăzut 
însă probabil 
tocmai la 
Alții au f>us , ___  _________
cîteva din surprize așa că poate se 
numără' printre cei cu 11 și cu 10 
rezultate cărora le revine cile 
4.956 și respectiv, cite 1.021 lei.

Dar, cel mal inspirat s-a dovedit 
desigur buletinul colectiv de le a- 
genția Nr. 3 din București care, 
prevăzînd absolut toate surprizele 
și .,ținîndu-l” rezultatele normale, 
a obținut 12 rezultate exacte la. a- 
ceastă interesantă etapă, revenin- 
du-i, așa cum am arătat mai Înain
te. suma de 305.676 lei.

Fără îndoială că o așa Inspirație 
întîlnesti mai rar. Dar pentru a ne 
astimpăra curiozitatea, să vedem cu
prinsul „vestitului” buletin.

Tată: I. ~ -------
t, x VI.
2. X. X.

Nu-i așa că nu-i extraordinar? To
tuși...

Dar ce să mai vorbim. Mai bine 
să așteptăm ca și următoarele con
cursuri să-șt spună, fiecare, cuvîn
tul.

Mai știi, poate că săotămîna vii
toare vom da ca exemplu, buletinul 
vreunuia dintre cei care au citit 
aceste rinduri.

Pînă atunci.

1, x II. 1 III. 2 IV. 1 v. 
î, 2 vii. î vni. x. 2 ix. 
2 XI. 1 XII. 1, X.

X,

succes!

★

cunoștința partlcipan-Se aduce la ____ .—,_ ,-------...
ților din Capitală că plata premiilor 
de la concursul nr. 19 din 12 mai 
se face vineri și simbătă începînd 
de la orele 17, la agenția centrală 
din calea Victoriei 9.



SelecfioaMa de box
a sosit în

T. U. L (Finlanda)
Capitală

au sosit în Ca- 
sportivi: mem- 
de box a or

ganizației sportive muncitorești 
T.U.L. (Finlanda). Pe aeroportul 
Băneasa, delegația sportivă fin
landeză a fost întîmpinată de re
prezentanți ai secției sport a 
C.C.S. și de componenții celor 
două selecționate de box ale aso
ciației Energia — viitorii adver
sari ai finlandezilor.

In autobusul care î-a transpor; 
tat pe oaspeți spre hotelul ce-i 
găzduiește, conducă torul delega
ției, Norbert Tommola, ne-a fur
nizat primele informații cu privire

Ieri dirpă-amiază 
pitală alți oaspeți 
brii reprezentativei 
ganizației

la componenta Și va'or-ea repre
zentativei T.U.L.-ultai. D :-.re cei 
zece sportivi care vor evolua la 
București și Reșița ni i-a reco
mandat în primul rîr.d. pe Vihtori 
Natinaho — campion al Finlandei 
și al organizației T.U.L, Penti 
Saviara, Aro Hemberg și Vaino 
Jarvani — finaliști 
campionat național

Prima reuniune în care
lua boxerii
Finlanda se
seara, cu
19,30, în 
Vară din

la recentul 
finlandez, 

vor evo- 
T.U.L. 

sîmbătă 
la orele

organizației 
va desfășura 
începere de 
incinta Teatrului de

Parcul „23 August*.

TURNEUL VOLEIBALIȘTILOR ROMÎMI ÎN GRECIA
In cadrul turneului pe care-1 

efectuează în Grecia, echipa mas
culină de votai a R.P. Romîne, 
sosind de la Istanturl, a susținut 
în ziua de 12 mai prima întîlnire 
în compania reprezentativei Gre
ciei, și a învins ai 3—O. In con
tinuare marți, jucînd sub numele 
de selecționata Bucureștiului, spor-

repurtat un noutivii roanîni au _ . 
succes, în fața echipei orașului 
Atena: 3—0.

Reprezentanții voleiului romî- 
nesc vor mai susține în Grecia 
încă două meciuri, astăzi și du
minică tot la Atena, ultimul des- 
fășurîndu-se în cartierul muncito
resc Ionicos,

A luat sflrșit a X-a ed'ț’e a ,,Cursei Păc’i”

NENCIO HRISTOV (R. P. BULGARIA) ȘI ECHIPA 
R. D. GERMANE
VARȘOVIA 15 (prin telefon de 

la trimisul nostru) — A luat sfâr
șit cea de a X-a ediție, jubiliară, 
a tradiționalei competiții cicliste 
„Cursa Păcii".

Reprezentativa R.D. Germane și 
akx gaterul bulgar Nene io Hrisico 
au urcat ieri cea mat înaltă 
treaptă a podiumului învingătorilor 
fiind răsplătiți pentru eforturile, 
dirzenia și pregătirea excelentă pe 
care au dovedit-o în desfășurarea 
acesta atit de dificile întreceri

Să vă relatez acum cîteva din 
ecle mai importanta aspecte aie ul
timelor două etape.

Plecați de la Katowice alergă
torii s-au îndreptat spre Lodz. E- 
tapa a fost dificilă mai ales pr n 
lungimea eî: 215 km. La km 65 
se produce o evadare: se desprind 
din p'.uto.n sovieticul Klevțov, Du
mitrescu, belgianul Butzen și ce- 
hoslovacul Ruzkka. Acțiunea tor 
produce panică în grupul urmări
torilor din care, ia km. 110 mai 
fug Hristov, Kapitonov, Brittain, 
Pruski, Bugalski și Proost. La km. 
140 cele două grupuri de fugari

Loturile reprezentative de fotbal se pregătesc 
pentru jocurile ca Polonia B, Belgia și Anglia

marți după amiază.După Ce 
lotul B a avut un prim contact 
cu terenul '* ' 
ușor, mai _____
ieri a fost riadul să se pre
gătească celelalte două loturi re
prezentative: A (pentru jocul cu 
Belgia) și tineret (pentru jccul cu 
Anglia).

Jucătorii lotului A (mai puțin 
Nicașor, ușor accidentat, și Pet- 
schowski care nu s-a prezentai! 
au făcut un antrenament la două 
porți pe Stadionul Republicii. Par
tener: FI. roșie Bere Rahova. Du
rata: 45 de minute, im trei reprize. 
In primele două reprize a jucat 
formația: Toma-Zavoda II, Apel- 
zan, Neacșu-Cătinoiu, NunweilJer- 

—• Ene I,
Scor: 3—0, stabilit

Ozon.

rntrun antrenament 
mult de acomodare, 

rândul să se pre-

Cacoveanu, Constantin, 
Ozon, Tătara. ~
prin golurile marcate de___
In ultima repriză (tot de 15 mi
nute) formația a fost schimbată 
astfel: Voinescu-Pahonțu, Apolzan, 
Neacșu-Onisie. Bone-V. Aaghrâ. 
Constantin, Ene I, Ozon, Tăt-rn. 
In această -repriză, Ozon și Ene I 
au maâ marcat două goluri, stabi
lind scorul final de 5—0.

Deși durata a fost redusă, an
trenamentul a fost intens și, în ge
neral, a satisfăcut. Echipa — în-

kpta este foarte striasă 
in temeni zml te șah 

te ta Sofa
SOFTA (prin telefon).—, Cele 

zece partide întrerupte în rundele 
a Vil-a și a VIH-a, reluate marii, 
n-au avut darul să aducă așteptate
le clarificări în clasament ci, dim
potrivă, au ■complicat și mai mult 
lupta.

Două victorii de mare prestigiu 
a repurtat campionul pclonez Sliwa 
care, învingînd pe Barcza și Mata- 
novici. a mărit la 17 numărul ma
rilor maeștri pe care ia întrecut în 
diferite turnee. FUip 3 cedat fără 
joc partida cu Barcza și a ciștigat-o 
în același fel pe cea întreruptă cu 
Beni. Mitiielu, deși cu un pion în 
minus, avea șanse mai bune în 
Par,î’da cu Karaklaici. Nedorind 
însă să_ riște, șahistul romîn a pre
ferat să accepte remiza pe care i-o 
propusese în mai multe rânduri 
maestrul iugosSav. Iată și celelalte 
rezultate ale întrercotelor: 2itta- 
Sziilaghi 0-1 ; Ne‘kireh-Fuchs ’/»-*/» 
Matanovici-Pferffer 1' -1 \, Fuchs- 
Karaklaici Basiuni-N'eikirch
Q-l. In felul acesta, cu c'nci runde 
înainte de sfîirșât, șapte coacurenși 
alcătuiesc plutonul fruntașilor din 
mijlocul căruia vor fi desemnați cei 
trei calificați.

1_2. Pfeiffer, Filip 6 p.; 3-6. sâ. 
laghi, Mii telu. Matanovici, Sliwa 
5’/* P-• 7. Neikirch 5 p. ; 811. Ka-' 
raklaici. Beni. Barcza, Niemela 
3.p-J.22- Fltchs 2 P-; 13-14- Basta 
ni, Zitta, 1'/., P.

TOMA HRISTOV

a căutat 
ritm

să 
de

diferent de formulă — ; 
se mențină în același 
joc, să-l accelereze diiar. șî să dea 
o orientare tactică acțiunilor ofen
sive, eu participarea ahernartivă 
a celor doi mijlocași (comparti
ment care constituie mcă c proble
mă), în raport cu situațita de 
joc. Aceste acțiuni s au desfășurat 
mai mult pe extreme și irv. puțin 
pe centru. în atacuri în 3.4 și eh-ar 
5, dar mi pe aceeași lime. In mutre 
cazuri, atacul a reușit. S-a observat 
însă, că jucătoră m joacă mul
gea direct, ci uumaî după o pre
luare -— ceea ce răpește cin s i
te ză acțiunilor. i«r extremele pe de 
o parte nu măres- ci reduc vftera 
cînd scapă spre poartă șâ pe de 
alta centrează defectuos. Lucrările 
pot fi puse la punct la \litosrele 
pregătiri.

In acest timp, pe Stadionul Gin- 
lești se desfășura antrenamentul 
lotului de tineret. Acesta a jucat 
cu Știința București (cat. Bi în 
trei reprize a 30 minute. Scor fi
nal; 8—0 (1-0, 2—0, 5-4J), sta
bilit de Ene 11 (3) Raab, Hulea, 
Bukâssy, David și Mateiana. Ln 
cele 90 de minute au fost folosiți 
jucătorii: Cozma-Szakacs II,Stanca, 
(Ivănescu), tvănescu (Soare)-Jenei 
Neanrtu-Eîtimie (Ene H). Paab, 
(Eftimie, Bukossy). Bukâssy (Ma- 
teiarra), Seredai (Costea. Seredai), 
Costea (Hulea. David). Nu an 
participat — motivat — jucătorii 
Bodo (ușor accidentat) și Uțu, I. 
Lazăr, Al. Vasile Șl R. Lazăr, ple
cați cu Diaama

Antrenament
Lotul de tineret 
adversar — a

XEAMȚU

AU CUCERIT PRIMELE LOCURI
fac joncțiunea. Ei au na avans de 
apioape trei minute față de pluto
nul care rulează puternic pentru 
a-i prinde. In localitatea Pioirkmv 
are loc sprint pentru premii. Ordi
nea este: Brittain, Kapitonov, Du
mitrescu. După mai bine de 120 
km. de urmărire plutonul reușește 
să-i prindă pe fugari. Lucrurile 
nu s-au liniștii însă, căci belgia
na» Proost se lansează intr-un nou 
atac. Acțiunea lui va fi încununa
tă de succes. Pe stadionul ffm 
Ladz el întră cu un avans de mai 
bine de un minut, față de pinte
nul în care se aflau și alergăto
rii noștri Poreceanu. DumitreBcn, 
Șandru, precum și Brittain, Hris
tov, Kapitonov, Schur și alții.

După această etapă primul tar 
în clasamentul -general aparținea 
tot lui Hristov iar Dumitrescu cu. 
cerise două locuri situindn-se al 
XHI-tea. Pe echipe : R. P- Polonă 
local I, RP. Romină tactil VIUL 

♦
Am pornit în cei 140 km. ai 

ultimei etape: Lodz-V®rșov»a
convinși că nu vom asista ta o 
etapă calmă, ci la o luptă rntffir- 
jită între cei șase cicliști germani șâ 
cei cir.ci rutieri polonezi. Așteptările 
nu ne-au fost înșelate. La km. 40 
șase cicliști sînt in frunte; Șer- 
: an, Kapitonov, JL ieakowski, lira- 
une, Cvqîn, Novac. In urmărirea 
lor pornesc Van Tongerloa, Schur, 
Cerepovid. Nnchtigal.
Cele două grupuri de îugari se 
coatopesc la km. 61. 
moment soarta cursei
Inită. întrncît în plutonul avansat

se află dai cicliști germani și un 
singur alergător polonez. Rutierii 
formației R.D. Germane trag pu
ternic și reușesc câ cucerească a- 
vantajul necesar pentru a aduce 
echipa lor în fruntea clasamentu
lui general. 'Celelalte acțhnii ini
țiate de al-crgăiofh sovietici, en
glezi, belgieni, ș.a. nu mai aduc 
nici o sch:mbare. La toată această 
luptă dramatică icfclisbH noștri, 
cu exceptia lui Șerban, n-au luat 
parte activă. Etapa a fost cîști- 
gată la sprint de cicîiistifl sovie- 
tiv Cerenovici.

In clasamentul general Ind'vî- 
dual situația definitivă este ur
mătoarea; 1. NENCIO HRISTOV 
(R.P. Bulgaria) 58h.01:19; 2. Bri
ttain (Anglia) 58h.4).7:46; 3. Kapi
tonov (UJțSS.T

Proost " “ __  _  _ _
Pruski (R.P. "Polonă) 5811.16:1’9;-. 
14. C. Dumitrescu 58h33:07;.„ 31. 
C. Sandru 59h 08:40:... 34. Gh.
Serban 59h. 24:32;... 42. Șt. Pore- 
ceanu 59h.4B:44;... 4‘8. C. Zanorfl 
fiOh. 10:24. —

Clasamentul general pe ech'.pet 
1. RD. GERMANA 174h34:55; 2. 
R.P. Polonă 174h42:-09;
174h44:47;
5 Suedia
175h21;44;
8. R. f.

(Belgia)
58h. 12:56; 4.
58h. 13:1’1.; 5.

3. IU.R.S.S. 
174h47:I7;
6. Anglia 
.1.751136:59;

4. Belgia 
I74h.56:32;
7. Franța
Ron-.înă 175h47:iL4; 9.

R.P. Bulgaria !0. Danemarca 11. 
R.P.F.
slovacă 
landa.

Petrovich

Din acest 
este pecet-

Iugoslavia 12 R. Ceho-
13. R.P. Ungară 14. Fin-

IACINT MANOLIU

B«revestwk - Kier, • vaWcasă ftlrpă de pele p? apă

în Poluai a. 
reușii, a general.
— solicitat <Ws de 
dat, în linii mari,

randament, mat ales in apăra-e. 
unde Ivrnescn s-a -imanut cei 
m»i. m-il: Mijlocașii au asigurat 
o Jțgăt-^â între apărare și atac, 
pariicipînd de multe ori Ia acțiu
nile} ofensive. “----’ ----------
o problemă o constituie postul de 
extatm stingă — a jucat inegal: 
a fpcut lucruri foarte bune, dar 
a și greșit scizind periodic rit- 
muT Hulea și Buk'ssy nu au dai 1 
satisfacție deplină. Vu’.jarele an
trenamente urmează să definitiveze 
lotul și să contureze fu mafia care 
va fi opusă Angliei la 26 mai, 
DundnicțHa ora >• pe Stadionul 
Giulești, lotul de tlneflet va sus
ține un meci public în compania 
Locomotivei Gara de Nord (cat. 
B).

Atacul — in care

Seteițmta de tineret a Bucareștiiilai a repurtat 
un frnos succes putsmicei reprezentativa 

orizia (Italia)

Sezcmnl internațional de polo 
pe apa se inaugurează duminică, 
in Capîta’ă. c: nd formația Știin
ța București întilnește puternica 
eebipă a Institutului de cultură 
fizica din Kiev, Burevestnrk. Amă- 
nante despre oaspeții noștri am 
cules tetafonînd la Comitetul re- 
pnfcl :can pentru cultură fizică din 
capitala Ucrainei sovietice, unde 
la celalalt capăt a! firului, vice- 
pre>3dintrie ccoartetnlni V. 
kaiaev 
natltă
carea

Am 
Kiev 1 
dasiv 
ai Ittstirirtitlai, 
nă cp prinde

treprinde in țara noastră, echipa 
s-a pregătit cu multă seriozitate 
și, după cum ne relata iov. Ni
kolaev. speră să obțină rezultate 
valoroase. Jucătorii de polo sovie
tici părăsesc Kievul vineri, însoțiți 
de iov. V'rjesnewski șeful catedrei 
de înot a Institutului, conducător 
al delegației și de arbitrul de ca
tegorie unională Gorbunov.

GORIZIA 15 (prin telefon de la 
trimisul nostru),— Publicul entu
ziast și numeros, prezent marți sea
ra în sala societății de gimnastică 
din localitate, a răsplătit prin viia- 
p lăuze frumoasa demonstrație fă
cută de tinerii baschetbaliști ai 
capitalei țării noastre în meciul 
lor cu puternica reprezentativă a 
orașului Gorizia. Jucătorii Tomîni, 
în revenire față de prima lor evuiu- 
tie în acest oraș italan. au fost 
în general mai siguri și mai între
prinzători în acțiuni și au reușit 
să câștige detașat: 53-42 (30-26).

Echipa noastră a început meciul 
destul de slab comiții! d ca și în- 
partida anterioară o serie de gre
șeli în apărare (n-a urmărit sufi
cient baloanele, pase imprecise, 
etc.). Tinerii reprezentanți ai Bucu- 
reștialui reușesc -însă în scurt timp 
să-și revină și să imorime întâlni
rii un ritm foa-te rapid, căruia 
basdietbaliștii italieni nu-i pot face 
față. Avantajul de două coșuri ob
ținut la întrerupere se mărește 
apoi repede. Este suficient să 
arătăm că din minutul 32 -echipa

romină marchează 16 puncte con
secutive, creîndu-și un avantaj ho
tărâtor. Atit apărarea om la om 
practicată de noi est și desele și 
rapidele contraatacuri nu au lăsat 
nici o șansă formației italiene. De 
asemenea, sportivii ro.n.ni au dat 
dovadă de suficientă precizie în 
aruncări. Procentajele lor sînt edi
ficatoare: la aruncările libere 75 la 
sută, ia aruncările d.u teren 41 la 
sută. Succesul echipei de tineret a 
Bucureștiului — din a cărat formație 
au dat randament maxim No- 
sievici, Borcescu, Albii (repr. II) 
— este cu a ît mai prețios cu cit 
reprezentativa Goriziei era alcă
tuită din reputați jucători ai celor 
două echipe locale din prima ligă 
italiană, printre care se numiră 
Viitori și Travisan, internaționali în 
meciul cu Spania. Remarcăm arbi
trajul bun al italienilor Ceani și De 
Gobbis.

Ca această partidă echipa ro-uî- 
nă și a încheiat turtw.il 1» Gorii a 
și ea urmează sa sosească la Bucu
rești vineri dînvneață.

A. Ni- 
ne-a pus la dispoziție, ru 

amabil tale. Inale datele de 
avea® nevoie
■aflat. astfeL că Burevestnik- 
este o echipă alcătuită ex- 
din jucători tineri, studenți .... ...

_  __ __  nume de mare re
zonanța' (are un singur maestru 
al s'porrttfni: Furmaruuk) totuși, 
ia turul campionatului Hnio re! des- 
fâșt rrat în martie la Moscova (n.n. 
returul se desfășoară toamna) a 
reu șit să ocupe un onorabil ioc V 
in îerartda prtme’tir Tormațîi so
vietice. Eurevestnik a învins echi
pe consacrate cura ar fi Torped» 
Moscova și Dinamo Tbilisi (2— 
a' terminat la egalitate cu cam
pioana țării T.S.K-MO (3—3). a 
învins cu 3—1 Rezervele de Mun
că, a făcut meci nul (2—2) cu 
Burevestnik Moscova și a pierdut 
la mare luptă (3—4) meciul sus
ținut cu dnnamoviștii din Mosco
va, câștigători al turului canipio- 
natniui.

Echipa din Kiev practică un 
joc de polo modern, toți membrii 
formației fiind înotătem rapizi, po
sesori ai unei excelente condiții 
fizice. Jn afară de Furmaniuk, în 
actualul sezon s-au mai impus ti
nerii Kolesnikov și Jurcenko care 
au îndeplinit norma de maestru al 
sportului.

Pentru turneul pe care îl în-

EFTIMIE 1ONESCU

i TiaUșuarei
te fepte

învinsă
(Iugoslavia)
(Prin tdefon'). 

Marți, reprezentativa de lupte a 
regiunii Trmiișoara a suațairt al 
doilea jneci din tu -neul pe care! 
întreprinde în R.P.F. Iugoslavia,, 
întîînind selecționata regiunii Voj- 
vodma. Victoria a revenit gazde
lor cu scorul de 5—3. Victoriile 
reprezentativei timișorene au fost 
obținute de’J. C«rnea, S. Kovacs șî ; 

z L. Britar.

NOVI SAD 15

Bascheftajistete te la Seva Praga 
inwitMre $9 ta fetea

Echipa femtaTn-ă <de basdhet 
Slavia P-raga și-a indhwat neîn
vinsă tumetfl în țara Tîosstră. fl'is- 
punînd marți la Oradea de recW- 
na locală Prnorrewl 'cu scorul de 
58—53 (28—1'6). Bascfrefl>al;isteîe 
prap-heze au demonstrat im ioc 
modern, cu pătrunderi rapide, cu 
aruncări de la semi di stanță multe 
și precise și -contraatacuri prompte 
și eficace.

Bucureștii]! constituie un oraș olimpic idealff1

0 dtdaraf.e a lui A. Massard

PARIS (Agerpres). — După în
toarcerea la Paris, vicepreședin
tele Comitetului Olimpic Interna
țional, Armand Massard, care a 
vizitat timp .de o săptămână ba
zele sportive din R.P. Romiriă, a 
declarat următoarele unui cores
pondent al ziarului „L’Equipe"; 
„Prietenii mei romîrii m’-au orga- 
nizat călătoria cu un s'mț al os- 
p'talității ce m-a emoționat mult. 
Am avut tot răgazul să aprec'ez 
instalatele sportive din Roniiriia 
care sînt de primul rang. Mă 
refer îndeosebi Ia stadionul de 
100.000 de locitri. care m-a inte
resat și în cal tatea mea de con
silier municipal al orașului Paris,

>»

după vizita din R. P. Romină

apoi la poligonul de tir, la bazele 
nautice și 1a terenul de călărite. 
Demn de remarcat este de aseme
nea faptul că acest ansamblu de 
construcții sport've este grupa* 
de o asemenea man'eră îneît 
Bucureștiul constitu'e un oraș n- 
limp'c ideal și Jocurile ar putea 
fi organizate aici cu succes".

Referitor la meciul de rttejM 
Bucnrești-Londra !a care a asistat, 
A Massard a spus: „Rugbiștii rw- 
mîni sânt foarte bun'. Ei au fost 
învinși dar niciodată dominați <*e 
englezii. ;n ciuda terenu'ui greu 
Cred că francezii vor avea • sar- 
c'nă d'f cită în meciul pe care âl 
vor susține în curind ia Bucu
rești".

turtw.il

